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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych          Kudowa-Zdrój 9  VI 2020    

  

Szensztackie kapliczki, ołtarze i obrazy MTA 

na ziemi kłodzkiej i Śląsku 

 
„W cieniu sanktuarium [MTA] 
będą się rozstrzygać losy Kościoła na kolejne lata. 
Są to poważne słowa, niemal urojenie. 
A jednak powtarzam i podkreślam:  
w cieniu sanktuarium, w następnych stuleciach  
będą się rozstrzygały losy Kościoła w Niemczech 
oraz losy Kościoła Powszechnego”  
 
(Ks. J. Kentenich,  Schönstatt - sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej IV 1929). 

 

  

 

Słupiec - Nowa Ruda 
Data instalacji:  obrazu MTA w szensztackim ołtarzu bocznej kaplicy - 21 V 1934 r. 

Źródło przekazu: efekty kwerendy Sr. M. Pia  Buesge, w: Archiv der Schönstätter Marienschwestern, Berg Schönstatt 1, 54179 Vallendar, Deutschland. 

(AG); D. Pol, E. Hoffmann, Das Denatsarchiv des Erzbischöflichen Generalvikariats  der Grafschaft Glatz, [Lorsch 1995]. 

 

Ruch Szensztacki w batalii o chrześcijańską duszę 

W dobie pandemii Covid-19 świat doświadczył nie tylko globalnego dramatu biurokracji, pustki, dezinformacji, 

nadużyć  i obłudy ze strony organizacji międzynarodowych oraz granic ludzkich możliwości. Zarazem zdemaskowano 

nie tylko pozorne działania WHO, ale też wiele manipulacji i szereg ideologii oraz nonsens  teorii samowystarczalności. 

Przekonaliśmy się dobitnie, że kultura bez religii jest jak człowiek bez duszy. Natomiast religia bez mistyków to jedynie 

filozoficzna teoria. Zaś mistyka bez osobistego i personalnego kontaktu (przyjaźni) z Trójjedynym Bogiem Miłością, to 

czysta demagogia. Zaś wiara bez doświadczenia bycia kochanym i zbawionym przez Boga, to 

jedna z form ateizmu. Współczesny człowiek, jak być może nigdy dotąd, potrzebuje 

fundamentalnego odkrycia mistyków (św. Teresa od Jezusa – „Bóg sam wystarczy!”). Ich 

bezcenne doświadczenia przypominają nam, że tylko Trójjedyny Bóg jest w stanie zaspokoić 

najgłębsze pragnienia i cele naszej egzystencji. Tylko On umożliwia osobowy rozwój i pełną 

realizację człowieczeństwa z dynamiką trynitarnej komunii – wspólnoty oraz jedności. 

W XX w. szczególnym darem Ducha Świętego dla tożsamości i misji Kościoła oraz dla 

odnawiania współczesnego świata, a w pierwszym rzędzie Niemiec i Europy, stał się charyzmat 

udzielony słudze Bożemu ks. Józefowi Kentenichowi SAC (*1885 +1968)1 założycielowi 

                                                           
1 Na początku poprzedniego stulecia, na tle palących zagadnień kościelnych i politycznych (I i II wojna światowa, eksplozja ateistycznych i antyludzkich ideologii 
komunizmu ...)  18 października 1914 r. powstaje Ruch Szensztacki, jako duchowa wspólnota wewnątrz Kościoła katolickiego. Założyciel i duchowy ojciec - Józef 
Kentenich SAC (1885 - 1968) potrafił wydobyć na światło dzienne wartość człowieka i ukazać ją innym. W jego pracy kapłana i pedagoga, idea nowego człowieka 
(żyjącego dynamiką trynitarnej miłości objawionej przez Jezusa Zmartwychwstałego i zrealizowanej przez Maryję) w nowej wspólnocie przybierała coraz 
wyraźniejsze kształty budujące Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa – miasto na górze i światło świata. Dziś w Ruchu Szensztackim istnieje ponad dwadzieścia 
różnych wspólnot: młodzież i dorośli, kobiety i mężczyźni, żyjący samotnie i rodziny, kapłani i siostry. Łączy ich wspólna duchowość, przymierze miłości z Maryją. 
Bowiem 18 października 1914 roku Ojciec J. Kentenich wraz ze swoimi uczniami odważył się na śmiały krok – założenie Ruchu Szensztackiego. W małej kapliczce w 
Szensztacie zawarli oni przymierze z Maryją – zwane przymierzem miłości. W przymierzu tym prosili Matkę Bożą, by w sposób szczególny zamieszkała w kapliczce 
i działała jako Wychowawczyni nowego, wolnego człowieka. Oni ze swojej strony pragnęli przez radykalne życie z wiary oddać się dla sprawy Szensztatu. W ten 
sposób, na mocy zawierzenia Ojca Kentenicha i jego podopiecznych, w Szensztacie powstało miejsce pielgrzymkowe i miejsce łask dla wielu ludzi. Słowa: „Nic bez 
Ciebie – nic bez nas” – są streszczeniem ich drogi przymierza miłości z Maryją. 

Wizja, którą posiadali w godzinie założenia coraz bardziej stawała się rzeczywistością. Kaplica w Szensztacie została uznana jako miejsce założenia 
międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, do którego należą: mężczyźni i kobiety, dzieci i młodzież, rodziny i kapłani. Obecnie istnieje około 180 szensztackich 



2 
 

międzynarodowego Ruchu Szensztackiego (RSZ). Należy w tym miejscu podkreślić trzy niezwykle istotne fakty. Otóż 

po raz pierwszy w dziejach Kościoła powstał, aprobowany ruch kościelny, który stanowił aż tak bardzo złożoną i 

wyrazistą mozaikę obrazu  organizmu Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa. 

Jego duszę i serce wypełnia trynitarna miłość wzajemna, pochłania 

wspólnotowe dążenie do świętości i budowania komunii. Po drugie ks. Józef 

Kentenich jako mistyk jest twórcą nowego typu duchowości maryjnej. Po 

trzecie, Założyciel RSZ jako pierwszy głosił tak jednoznacznie przeświadczenie 

że Słowianie, a zwłaszcza Polacy noszą w sobie swego rodzaju zalążki 

pradziecięctwa Bożego i są wyjątkowo predysponowani do przyjęcia 

charyzmatu i misji Maryi.  

 Warto przypomnieć, że ks. Józef Kentenich SAC wraz z członkami 

młodego RSZ podejmował najpierw systemowy wysiłek apostolski na rzecz 

obrony duszy narodu niemieckiego przed hitlerowskim neopogaństwem i 

ateizmem W praktyce podobnie jak i założyciel księży pallotynów - św. 

Wincenty Pallotti, chciał formować nowych ludzi i nowe społeczeństwo, aby 

móc z pomocą MB MTA doprowadzić do Boga cały świat. Proponując nowy typ duchowości maryjnej („nic bez Ciebie, 

niż bez nas”) oraz pedagogiki pastoralnej („Pod opieką Maryi pragniemy kształtować nas samych na mocne, wolne, 

kapłańskie charaktery"), marzył o zaangażowaniu kapłanów i wszystkich chrześcijan w ewangelizację świata oraz 

zjednoczeniu ich wysiłków dla pełniejszej realizacji apostolskich zadań Kościoła (Ef 1,10). 

Historyczny kontekst rozwoju duchowości szensztackiej na ziemi kłodzkiej 

Zanim naszkicujemy okoliczności rozprzestrzeniania się duchowości szensztackiej na Śląsku oraz efekty 

współpracy śląskich pallotynów ze świeckimi na rzecz instalacji szensztackiego 

obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej (MB MTA) – ikony trynitarnej miłości - 

umieszczonego m.in. w górskim kościele pielgrzymkowym w Słupcu – na zdjęciu ks. 

T.F., po lewej (ma to posłużyć m.in. odpowiedzi  na pytanie: w jaki sposób Kłodzczanin 

ks. Gerhard Hirschfelder zetknął się z RSZ?), w tabelarycznej formie zestawiamy 

dotychczas zinwentaryzowane jego kopie.  

Poniższe zestawienie - „czuły sejsmograf” - procesu rozprzestrzeniania się 

duchowości szensztackiej i umacniania struktur RSZ na ziemi kłodzkiej, który dokonał 

się już za kadencji i za aprobatą ks. infułata Franza Ditterta (*10 XII 1857  Wilkanów 

+18 XII 1937 Międzylesie). W 1921 r. został wybrany wielkim dziekanem kłodzkim i 

generalnym wikariuszem arcybiskupa praskiego dla hrabstwa kłodzkiego. Angażował się zarówno w działalność 

charytatywną na terenie ziemi kłodzkiej (m.in. w 1930 r. po katastrofie górniczej w Jugowie k/ Nowej Rudy), jak też w 

działalność polityczną, przewodnicząc powiatowej strukturze katolickiej Partii Centrum (13 XII 1870 - 5 VII 1933)2. Z 

powodu swojego krytycznego podejścia do nazizmu był wielokrotnie nachodzony przez gestapo.  

Natomiast na  czele metropolii praskiej, do której aż do roku 1972 należał dekanat kłodzki, w latach 1931-1941 

stał ks. kard. Karel Kašpar (* 16 V 1870 Mirošov k/ Rokycan  +21 IV 1941 Praga). Dobrze znał nie tyko Północne Czechy, 

ale i ziemię kłodzką. Bowiem uprzednio posługiwał jako pomocniczy biskup Hradca Králové (1920-1921), następnie 

jako ordynariusz tej diecezji  (1921-1931) i wreszcie jako arcybiskup praski (1931-1941). 

                                                           
Sanktuariów w ponad 30 krajach. Pielgrzymuje do nich niezliczona rzesza ludzi, prosząc Maryję o łaski w realizacji ich chrześcijańskiego powołania na wszystkich 
płaszczyznach życia w Kościele i społeczeństwie. Proces beatyfikacyjny ks. Kentenicha został otwarty w 1975 r.. 
2 Niemiecka Partia Centrum (niem. Deutsche Zentrumspartei lub po prostu Zentrum), często nazywana Katolicką Partią Centrum – to niemiecka katolicka partia 

polityczna w czasach Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Rozwiązała się 5 lipca 1933 r., na krótko przed podpisaniem Reichskonkordatu 
pomiędzy Stolicą Apostolską a III Rzeszą. Była jedną z najważniejszych partii w Rzeszy Niemieckiej, jako przedstawiciel katolickich Niemiec i katolicyzmu 
politycznego. Zob. P. Majunke, Geschichte des Kulturkampfes in Preußen-Deutschland, Paderborn 1890; H. Gottwald, G. Wirth, Zentrum 1870–1933 (Deutsche 
Zentrumspartei, 1918/19 Christliche Volkspartei Zentrum), w: D. Fricke u. a. (Hrsg.), Lexikon zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen 
Parteien und Verbände in Deutschland (1789–1945), Bd. 4. Köln-Leipzig 1986,s. 552–635. 
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W 1933 r., kiedy naziści przejęli władzę rozpoczęły się prześladowania Kościoła w Niemczech i na Śląsku oraz 

wspólnot zakonnych i stowarzyszeń. M.in. szkoły pallotyńskie zostały skonfiskowane, ale niektóre domy „uratowały 

się”, zamieniono je jednak na szpitale wojskowe. Wielu pallotynów zostało uwięzionych bez podania motywu 

aresztowania, a także bez przekazania żadnej informacji bliskim. 12 współbraci z limburskiej prowincji  Św. Trójcy (do 

której należeli śląscy pallotyni z Ząbkowic i Kietrza k/ Raciborza) zostało deportowanych do obozu koncentracyjnego 

w KL Dachau. Wśród nich był m.in.: dr filozofii ks. Heinrich Schulte  (*1901 +1980, ówczesny prowincjał (1941-1956; 

więzień Dachau 6 V 1944 - 26 IV 1945), założyciel Ruchu Szensztackiego ks. Józef Kentenich oraz ks. Richard Henkes 

(czynny w Kietrzu, okolicy oraz na Dolnym Śląsku).  

W tym czasie przełożonym generalnym księży  pallotynów był włoski kapłan Giacinto Cardi SAC (* 4 VII 1876  

Lenola † 19 V 1956 Rzym) ten najwyższy urząd sprawował on dwukrotnie, tzn. w latach: 1919-1925 oraz 1931-1937. 

Jego następcą w latach 1937do 1947 był niemiecki pallotyn Karl Hoffmann (* 8 V 1887 Langenberg † 22 II 1968 Limburg 

an der Lahn). 

Kapliczki, ołtarze i obrazy MTA na ziemi kłodzkiej i Śląsku3 

LP Data Miejscowość (!): FK MTA k-l / Kapliczka Ołt O MTA O MTA G MTA Nisza 

0 16VIII 1931 Ząbkowice Śl. XX Pallotyni 
1919-1946 
Ks. J. Kentenich często od 1925 
 Grupy RSZ: Liga Kobiet 1932- 
grupy młodzieży męskiej i 
żeńskiej 
Klasztor SS. Szen. 1937-1945  

KF MTA 1931 
drew  
KF MTA 1937 
mur 
 

  O MTA 1936   

1  1932 lub 1933 Zakrze Klasztor SS. Szen.  
15 IV 1932- 27 III 1935 
Związek Apostolski; 
Ks. Kentenich 15 X 1933; 
rekolekcje ks. dra F. Kastnera; 

    Grota MB  

2 24 IX 1933 Kietrz XX Pallotyni 
1931-1940; Grupy RSZ 
Rekolekcje ks. J. Kentenicha: 1933, 
1934, 1936 

KF MTA 1933 
 

     

2a  Branice    O MTA 
Z inicjatywy 
Ks. A. Urbana  w l.1939-46 

  

3 16 V 1934 Tułowice k/Niemodlina       N 1934 
w murze cmentarnym 

4  21 V 1934 Słupiec – Nowa Ruda  odrest. Kb MTA 
k-ła MBB i 14-tu 
Wspom. 

 O MTA 
w ołtarzu bocznej 
kaplicy 

  

5 21 VI 1934 Kraszowice k/Świdnicy 
grupa młodzieży RSZ 
oraz w Dzierżoniowie 

    G MTA 
przy Domu 
Rekolekcyjnym św. Józefa 

 

6 5 IX 1934 St. Waliszów k/ Bystrzycy Kł.  Kp MTA     

7 5 XII 1934 Rokitnica -  Zabrze   Kd MTA     

8 Ok. 1941? Długopole Górne 
 k/ Bystrzycy Kł. # 

 Kb Oltarzyk/MTA     

9 Ok. 1941?.  Poręba k/Długopole G. #   O MTA (k prezbiterium)    

10 1 II 1935 Zgorzelec – katedra 
grupa młodzieży RSZ 

  Ołt O MTA    

11  III 1935 Zakrze – k-ł św. Katarzyny Al., 
kuracja 
Klasztor SS. Szen. IV 1932-1935 i  

  Ołt O MTA    

12 5 V 1935 Niedźwiednik / Ząbkowice Śl.  Kp MTA     

13 20 V 1935 Wambierzyce Śl.    O MTA obok kapl. N. Sakr.   

14   V 1935 Marianówka k/ Bystrzycy Kł.  Kp MTA     

15 20 VIII 1935 Lewin Kł. – Jarków 
Grupa RSZ 

 Kp MTA     

16 ok. 1935 Karłów k/ Kudowy  Kp MTA     

17 ok. 1935 (?) Ludwikowice  Kł. k/Nowej Rudy    O MTA na balkonie - 
werandzie szpitala 

  

18 Ok.1934-36 Domy zakonne 

 i mieszkania prywatne # 

   O MTA   

 
Legenda: 
(!) = przy danej miejscowości podaję ważne fakty dla dziejów RSZ 
 
FK MTA – filialna kapliczka MTA 
O MTA – obraz MTA 
G MTA- obraz MTA w grocie 
Kb MTA – kaplica boczna z obrazem  MTA 
Kd  MTA – kaplica domowa z obrazem MTA 
Kp MTA – kapliczka przydrożna z obrazem MTA 
Ołt O MTA – ołtarz z obrazem  MTA  
N – Nisza 
# - efekty wywiadów i kwerend  ks. T. Fitycha 
 

P.s. Obecnie  obrazy  umieszczone  w wymienionych miejscowościach nie istnieją (wyjątek stanowi górski kościółek w Słupcu - po restauracji!) oraz Długopolu  Górnym Porębie). 

 

Lokalizacja i położenie 

                                                           
3 Każde z 19-tu miejsc zestawionych w poniższej tabeli otrzyma odrębną historyczno-religijną syntezę nt. powstania szensztackiego kącika i rozprzestrzeniania się 
szensztackiej duchowości. 
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Słupiec – to część miasta Nowa Ruda (nad Włodzicą, którego historia sięga XIII w., aktualnie w aglomeracji 

wałbrzyskiej)4 położona na wysokości 400–470 m n.p.m., pięć 

kilometrów na południowy wschód od centrum Nowej Rudy, u podnóża 

Góry Wszystkich Świętych (648 m.np.) w województwie dolnośląskim, 

w powiecie kłodzkim5. Połączona w 1973 r. z miastem Nowa Ruda 

(uprzednio w latach 1967–1973 było to samodzielne miasto) z 

neogotyckim kościołem parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 

1887 r.6 W Słupcu urodził się wybitny profesor teologii, ksiądz katolicki, 

badacz historii kościoła Joseph Wittig (*1879 +1949). W domu, w 

którym się urodził i spędził większość życia funkcjonuje obecnie 

poświęcone mu muzeum - na zdjęciu ks. T.F., po prawej.  

Sąsiednimi miejscowościami są Nowy Dzikowiec i Dzikowiec na północnym wschodzie, Czerwieńczyce na 

południowym wschodzie, Bożków na południu, Ścinawka Średnia na południowym zachodzie, Ścinawka Górna i 

Bieganówek na zachodzie oraz Bieganów i Włodowice na północnym zachodzie. Obecnie Słupiec jako część miasta 

Nowa Ruda liczy około 12.000 mieszkańców.  

 

Historia 

Słupiec to dawna wieś łańcuchowa o długości około 3,3 km, położona pomiędzy Wzgórzami Włodzickimi a Garbem 

Dzikowca, na południowy wschód od centrum Nowej Rudy. Jako wieś wymieniana jest w dokumentach m.in. z 1327 r. 

jako „Slegelonis villa” –nazwa ta pochodzi zapewne od nazwiska kłodzkiej rodziny Schlegel, domniemanych założycieli 

Słupca,  ok. 1330 r. jako „Slegilisdorf”. Inne pisownie to „Slegelsdorf” (1337 r.), „Schlegelsdorf” (1396 r.) i „Slegil” (1407 

r.). 

W 1607 r. w Słupcu odkryto złoża złota, a w roku 1620 lub 1941 zaczęto wydobywać węgiel kamienny (przed 1742 

r. otwarto kopalnię „Johann-Baptista-Grube”), jednak rozwojowi górnictwa przeszkodziła szalejąca wówczas wojna 

trzydziestoletnia, a później w roku 1680 zaraza. W roku 1708 Słupiec został nabyty przez włoski ród baronów Pilatich7 

i zaczął się rozwijać gospodarczo, zwłaszcza w dziedzinie górnictwa i tkactwa. Szczególnie intensywny rozwój 

przemysłowy (głównie wydobycie węgla i łupków ogniotrwałych; te ostatnie wydobywano jeszcze w ostatniej ćwierci 

XIX w.) przypada na wiek XVIII. W tym okresie w miejscowości funkcjonowały dwie duże kopalnie węgla i ok. 250 

warsztatów tkackich, wyrabiających tkaniny lniane i bawełniane.  

                                                           
4 Miasto Nowa Ruda zamieszkałe przez  22.246 osób podzielone jest na trzy dzielnice: Centrum, Drogosław i Słupiec. Nowa Ruda jest centrum kulturalnym dla 
okolicznych miejscowości i gmin. W mieście działa Miejski Ośrodek Kultury, kino, Miejska Biblioteka Publiczna, działają dwa muzea: Górnictwa i Josepha Wittiga.  

Od XIX w. Nowa Ruda była ważnym centrum obszaru wydobywczego. Oprócz węgla kamiennego wydobywano rudę żelaza, rudę miedzi, łupek i złoto. 
Administracja tzw. „Magnis'sche Bergverwaltung”, od 1899 r. mieściła się w  tutejszym zamku (niem. Neuroder Schloss), została w 1901 r. przekształcona w 
„Neurodercoal and Clay Works Union”. W 1921 r. był on własnością berlińskiego Linke-Hofmann-Lauchhammer AG. Wzrost wydobycia spowodował silny rozwój 
przemysłu, co doprowadziło do powstania dodatkowych firm, a tym samym ożywienia gospodarczego i poprawy infrastruktury. Populacja miasta znacznie wzrosła. 
Po drugiej wojnie światowej początkowo wydobycie kontynuowano. Kopalnie węgla zostały zamknięte w ostatnich dziesięcioleciach z powodu trudności ze 
sprzedażą węgla. Ostatnia kopalnia została zamknięta w 2000 r. Zob. A. Behan, Nowa Ruda: przewodnik historyczno-turystyczny, Wydawnictwo Maria, Nowa Ruda 
2006. 
5 Zob. Słownik geografii turystycznej Sudetów, redakcja Marek Staffa, T. 11: Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie, Wrocław 1994, s. 346-352. 
6 Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupcu znajduje się w dekanacie noworudzko-słupieckim w diecezji świdnickiej. Była erygowana w XVI w. 
Od 2 lipca 2017 r. jej proboszczem jest ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn. Kontakt: Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej  ul. Parkowa 16; 57-402 Nowa 

Ruda tel. 74 872-31-72 www.parafiaslupiec.pl e-mail: parafiaslupiec@wp.pl. 
7 Jeśli idzie o Panów na Słupcu (1708-1945), to na zewnątrz - za prezbiterium, na murze kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Słupcu umieszczone są tablice 
nagrobne członków rodziny Pilati. Uwagę zwraca również pokrywa krypty grobowej, znajdująca się obok krzyża misyjnego. Ród (tytułowany- „ die Grafen Pilati 
von Thassul zu Daxberg”, pol. hrabiowie Pilati von Thassul zu Daxberg) wywodzi się z Tyrolu - regionu geograficznego, historycznego i etnograficznego 
obejmującego północne Włochy i zachodnią Austrię. Jego siedzibą rodową jest Tassul (po włosku Tassulo) w Trydencie (Tyrol Południowy). Właśnie to określenie 
(von Tassul) otrzymał Josef Anton Pilati wraz z tytułem „Freiherr” (odpowiada tytułowi ‘baron’) od cesarza Józefa I w roku 1710. Obecnie ich pała ( wł. Palazzo 
Pilati) pełni tam funkcję ratusza miasta Tassulo. 

W latach 1775-1827 do rodziny należał pałac Dachsberg w miejscowości Prambachkirchen (Górna Austria). W efekcie  i ta nazwa została włączona do 
określenia, które wraz z tytułem hrabiowskim (Graf) otrzymał Johann Baptist Freiherr Pilati w roku 1795 od cesarza Franciszka II. Odtąd członkowie rodziny tytułują 
się „X [imiona] Graf lub Gräfin Pilati von Thassul zu Daxberg” i używają herbu.  Na dwóch polach herbowej tarczy znajdują się skrzydła w kolorze czarnym z literą 
J [pierwsza litera imienia cesarza Józefa I - właściwie I, ponieważ w języku łacińskim zamiast J używano I], a na pozostałych dwóch polach lew, który stoi na trzech 
czerwonych kulach (górze z 3 wierzchołkami) i trzyma w szponach srebrnego łabędzia. Nad tarczą znajduje się korona oraz dwa hełmy ze złoto-czarnymi 
przyłbicami. Na jednym z nich umieszczony jest lew z łabędziem w szponach, a na drugim czarne skrzydła z literą J (powtórzenie motywu z pól tarczy). Motto Sub 
umbra alarum tuarum protege nos to fragment Psalmu 17,8 (niem. Unter dem Schatten Deiner Flügel beschütze uns, pol. Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł). 

Dwa wspomniane wyżej awanse poprzedziło podniesienie Johanna Baptisty Pilatiego do stanu rycerskiego w roku 1602 w Pradze.  
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W roku 1840 we wsi istniał: kościół, szkoła, szpital, gorzelnia, browar, cegielnia, cztery młyny wodne i dwie kopalnie 

węgla, do których wkrótce dołączyły kolejne. Poza wydobyciem węgla8 w Słupcu uruchomiono kamieniołomy, w 

których wydobywano czerwony piaskowiec i bazalt - gabro (kamieniołom dla Gabbro znajduje się na północ od miasta). 

W roku 1902 do miejscowości doprowadzono linię Kolei Sowiogórskiej, która usprawniła transport towarowy i 

przyczyniła się do rozwoju turystyki w regionie. 

W roku 1945 po wkroczeniu Armii Czerwonej miejscowość poddała się bez walki. W wyniku II wojny światowej  

Słupiec powrócił do Polski. W 1945 r.  został przemianowany na „Szlagów”, a w 1947 r. na „Słupiec”. Wiele niemieckich 

rodzin górniczych zostało zatrzymanych na miejscu (byli niezbędni jako specjaliści przy urobku węgla w kopalniach). 

Większość z nich przeprowadziła się do Republiki Federalnej Niemiec przez zjednoczenie rodziny dopiero pod koniec 

lat 50. XX w. Po wysiedleniu Niemców, do Słupca przybyło wielu polskich osadników, w tym również górników-

reemigrantów z Francji. Rozbudowano infrastrukturę i stworzono nowe osiedla, głównie na potrzeby pracowników 

kopalń.  

W 1959 Słupiec otrzymał status osiedla, a w 1967  r. prawa miejskie. W 1973  r. liczba ludności Słupca przekroczyła 

7.700, a miasto zostało włączone administracyjnie do sąsiedniej Nowej Rudy. 

Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym, który należał do  kłodzkiego dekanatu (a tym samym do praskiej 

diecezji), pochodzi z 1384 r., ale parafię erygowano w XVI w. Wraz z Hrabstwem Kłodzkim (które było ewenementem 

w koronie Czech), po pierwszej wojnie śląskiej w 1742 r., a definitywnie po pokoju w Hubertusburgu z 1763 r. przeszło 

w posiadanie Prus (nie mniej administracja  kościelna pozostawała nadal w jurysdykcji praskich arcybiskupów).  

Po reorganizacji Prus Słupiec należał do województwa śląskiego, które zostało 

podzielone na powiaty. W okresie 1816–1853 okręgiem było Kłodzko, a w latach 1854–

1932 Nowa Ruda. Od 1933 r. Słupiec ponownie należał do okręgu Kłodzkiego. Od 1874 

r. gmina wiejska Słupiec (niem. Schlegel) tworzyła okręg o tej samej nazwie. Wraz z 

odkryciem złóż węgla i  rozbudową tkalni mechanicznych Słupiec przekształcił się w wieś 

przemysłową. W 1902 r. podłączono go do sieci kolei.  

Katolicki kościół parafialny pw. Św. Katarzyny Al. został zbudowany w latach 1885–

1887 według planów protestanckiego architekta Bernharda z Nimptsch z czerwonego 

piaskowca – na zdjęciu ks. T. F., po prawej. Jest to świątynia trzynawowa z neogotyckim 

wyposażeniem wnętrza. Architekt Józef Elsner sen. (* 1845 Kudowa-Słone +1933 

Monachium) zaprojektował dla neo-gotyckiego wnętrza ołtarz główny, ołtarze boczne, 

ambonę, balaski i krzesła chóralne (które zostały 

wykonane w jego monachijskim „Warsztacie Sztuki 

Kościelnej”). Na zewnątrz - pod dachem, na północno-zachodnim podsuficie znajduje 

się kamienna głowa wilka. Ponieważ tego typu wyobrażenia były szeroko 

rozpowszechnione w XII w., zakłada się, że w tym czasie istniał już w tym miejscu 

kościół kamienny.  

Parafia Schlegel obejmowała przed wojną także dawne niemieckie kolonie: Fohler, 

Kirchberg, Neusorge, Hinterberg, Wolfswinkel, Wiesental, Neuhinterberg, 

Theresienfeld, Goldgraben, Grube, Leppelt, Oberberg i Steinwiesen.  

Natomiast po wojnie dom zakonny z kaplicą miały tu SS. Franciszkanki Szpitalne, a 

sama parafia liczyła kolejno: 3.995 (1959 r.), 8.000 (1971 r.), 8.500 (1979 r.), 11.303 

(1990 r.), 10.800 (2010 r.). Obecnie parafia jest siedzibą dekanatu Nowa Ruda-Słupiec 

i należy do diecezji świdnickiej (eryg. 25 II 2004 r.; 24 dekanaty, 190 parafii dla 535.661 

wiernych dla których posługuje 459 duchownych w tym 1001 zakonnych). 

  

                                                           
8 W 1901 r.  istniejące na tym obszarze kopalniane szyby górnicze połączono, tworząc „Związek Noworudzkich Zakładów Węgla i Gliny”. Po odkryciu nowych złóż 
węgla w 1962 r. produkcja nadal rosła. 
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 Właściciele dominium9 – prawni patroni parafialnego kościoła10 
Początki wsi wiązały się być może z wczesnym słowiańskim osadnictwem w dolinie potoku Dzik. Pierwsze 

historyczne wzmianki o niej pochodzą z 1327 i 1330 r. i dotyczą już prawdopodobnie osiadłej w czasach króla Czech, 

Przemysła Ottokara II, ludności niemieckiej. Posiadłość Schlegel rozwinęła się z majątku kilku rycerzy i sędziów. W 1337 

r. jedna część wsi była własnością kłodzkich joannitów, a druga - rycerzy von Rachenau (ich majątek w 1474 r. przeszedł 

w ręce rodziny von Czeschau). Dokumenty z XIV – XVII w. mówią o czterech, powstałych kolejno dobrach. Trzy z nich 

stanowiły folwarki, a jedno najważniejsze dla wsi majątek ziemski „Freirichtergut” (wymieniany w 1336 r.), gdyż z niego 

powstał później majątek z zamkiem w środkowej części wsi. W II poł. XIV w. słupieckie włości były własnością wielu 

rodzin, m. in. von Moschen, von Czeschau (1374 – 1494), von Pannwitz  (1494 – 1509) oraz von Glaubitz. W 1389 r. 

Hans von Glaubitz sprzedał je opatowi kłodzkich augustianów. Od Pannwitzów kupił je w 1509 r. niejaki Jakob Stanke, 

którego rodzina miała je do 1572 r. 

Od 1585 r. dobra słupieckie przeszły w ręce Jacoba von Stillfried, który w 1615 r. sprzedał je Davidowi baronowi 

von Logau (ten poparł czeskie powstanie narodowe z 1618 r.)11. Z tego powodu jego spadkobiercy utracili 1/3 swoich 

dóbr. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) cesarska komisja skonfiskowała dobra słupieckie, które w 1626 r. 

oddano kapitanowi armii cesarskiej, Karlowi baronowi von Strasolde. Trzy lata później część dóbr słupieckich odstąpił 

pułkownikowi armii cesarskiej Johannowi Angelo Morgante (który był właścicielem sąsiedniego Woliborza)12.  

Rodzina  baronów Morgante posiadała je do 1708 r., kiedy to po bezdzietnej śmierci Juliana Franza Ferdinanda, 

dobra te pozyskał jego krewny - Joseph Anton Pilati von Thassul (majątek Słupiec nabył za 34.000 guldenów). W dwa 

lata później został on hrabią Rzeszy, a w 1711 r. mianowano go wice administratorem czterech księstw śląskich. 

                                                           
9 Zarys dziejów wsi i miasta Słupiec prezentujemy m.in. w oparciu o syntezę Przewodnika Historyczno – Turystycznego po Nowej Rudzie autorstwa Andrzeja Behana. 
Pierwsza wzmianka na temat Słupca pochodzi z dokumentów z 1327 r. W 1337 r. właścicielem wioski był Ticzko von Panvycz. W 1359 r. wzmiankowano w Słupcu 
kościół parafialny. W źródłach z 1372 i 1398 r. pojawia się Rembold Ratolt, właściciel Słupca i Dzikowca. W rękach kolejnych pokoleń rodziny von Donig część 
miejscowości pozostała przynajmniej do drugiej połowy XVI w. Właścicielem Słupca, Ścinawki Dolnej i Dzikowca był między innymi Jerzy von Donig (w latach 1531-
1559 kanclerz hrabstwa kłodzkiego). Jeden z majątków w wiosce był własnością zakonu augustianów z Kłodzka. Następnie w latach 1597-1629 posiadłość należała 
do kłodzkich jezuitów.  

W 1628 r. pułkownik armii cesarskiej Jan Angelo von Morgante (członek rady cesarskiej) kupił od Adama von Stillfried majątek Wolibórz w hrabstwie 
kłodzkim. Posiadał on również Słupiec, Niwę i część Szalejowa Górnego. Jan Angelo von Morgante zmarł w 1650 r. Wszystkie majątki odziedziczył jego syn Jan 
Jerzy, od 1655 r. posiadający tytuł czeskiego barona. Z małżeństwa z Marią Joanną hrabiną von Truchsess-Waldburg-Zeil Jan Jerzy von Morgante nie pozostawił 
potomstwa. Po jego śmierci około 1665 r. wdowa sprzedała wszystkie majątki.  
10 Prawo patronatu (łac. ius patronatus) – to zespół praw udzielanych fundatorom Kościoła i ich następcom do przedstawienia kandydata na stanowisko kościelne 
nadawane przez biskupa. Obowiązkiem fundatorów było dbanie o budynek oraz wyposażenie kościoła. Początek prawa patronatu datuje się na V i VI w., kiedy w 
ustawodawstwie kościelnym przyznawano fundatorom wpływ na zarządzanie majątkiem kościoła i obsadzanie jego urzędów. Przywilej ten otrzymywała osoba, 
która w szczególny sposób przysłużyła się kościołowi. 

Pojęcie prawa patronatu wywodzi się z germańskiego prawa własności majątków kościelnych. W krajach - gdzie tego typu prawo obowiązywało - 
właściciel ziem, na których znajdował się instytut kościelny, mógł samodzielnie rozporządzać kościołem, powoływać duchownych, a także być w nim pochowany. 

W Polsce pierwsze ślady prawa patronatu można dostrzec w XII i XIII w., gdzie już przejawiały się fakty opieki, jaką fundator otaczał instytucję kościelną. 
Obowiązek opieki nad biskupstwami ciążył na władcy, który był uważany za potomka ich założycieli. Biskupstwo otaczane było mirem monarszym, za którego 
naruszenie groziły wysokie kary. Zob. Wł. Abraham, Początki prawa patronatu w Polsce, Lwów 1889; E. M. Belser, Kirche und Staat – Pfarrwahl und Patronatsrecht: 
Mitwirkungsrechte der Laien aus historischer Sicht, w: SKZ 41(1997); A. Hense, Fl. Sepp, Patronatsrecht (19./20. Jahrhundert), w: Historisches Lexikon Bayerns (zur 
Entwicklung in Bayern und der Pfalz nach 1800). 
11 Druga tradycja historyczna głosi, że w 1585 r. majątek  przejął Absalon von Donig. Po czym jego syn Georg von Donig sprzedał słupieckie dobra (niem.  Schlegel) 
lordom Logau, którzy stanęli po stronie protestanckich powstańców czeskich. W konsekwencji po przegranej bitwie na Białej Górze majątek został utracony. Dobra 
Logausch trafiły w 1628 r. do cesarskiego kapitana Karla Freiherra von Strasolde, który rok później sprzedał je baronowi Angelo von Morgante. 
12 W czasie wojny 30 – letniej został zniszczony nie tylko obszar pomiędzy majątkiem zamkowym a folwarkiem (znajdującym się przy obecnej kolonii Słupiec – 
Dolina – niem. Neusorge), dewastacji uległo również słupieckie tkactwo. 
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Rodzina Pilatich posiała dobra słupieckie (z przysiółkiem „Neusorge” oraz innymi dobrami na ziemi kłodzkiej) do 1945 

r.13 

Baronowie Morgante w 1685 r. zbudowali pałac, który następni właściciele, hrabiowie Pilatti, rozbudowali w XIX w. 

i użytkowali aż do 1945 r. (istniał przy dzisiejszej ulicy Radkowskiej)14. Po drugiej wojnie światowej zamek został 

całkowicie zniszczony (zob. Rejestr Zabytków: dwór, nr rej.: 288 z 11.05.1951). 

 

Góra Wszystkich Świętych 
Góra o której mowa zwana była przez pewien czas nazywana ”Górą Matznera” (Franz M. to jeden z ofiarodawców 

świątyni obok Jakuba Strangfelda), później także „Górą Kościelną” (bowiem na Kościelcu), by wreszcie otrzymać 

kartograficzną nazwę „Góra Wszystkich Świętych”. Już na początku XVII w. była ona celem i miejscem licznych 

pielgrzymek. Od niepamiętnych czasów stał tu morowy krzyż chroniący okolicznych mieszkańców  przed wichrami, 

burzami i zarazami15. Nie wykluczone, że był to pierwszy widoczny znak misyjnej działalności benedyktynów mających 

swe klasztory w Krzeszowie i Broumowie. 

Dominująca nad Słupcem Góra Wszystkich Świętych (niem. Allerheiligen Berg) - jest najwyższym szczytem (648 m. 

n. p. m.) w Sudetach Środkowych16. Wzniesienie położone jest niedaleko Słupca, w północno-środkowej części Wzgórz 

Włodzickich, na wschód od centrum Nowej Rudy. Jest to kopulaste wzniesienie o dość stromych zboczach, z wyraźnie 

zaznaczonym, odsłoniętym wierzchołkiem, w większości pokrytym łąkami. Zbocza poniżej szczytu porastają niewielkie 

lasy mieszane z przewagą drzew liściastych oraz zagajniki.  

Na szczycie znajduje się punkt widokowy. Stanowi go kamienna wieża widokowa wzniesiona w 1913 r. (konstrukcją 

zbliżona do wieży na Wielkiej Sowie) - z miejscowego, czerwonego piaskowca - przez Kłodzkie Towarzystwo Górskie17, 

                                                           
13 Oto syntetyczne dzieje jednej z gałęzi baronów Pilati von Tassul oraz majątku Słupiec w okresie 1708-1935. W 1708 r. Jan Baptysta baron Pilati von Tassul 
otrzymał w hrabstwie kłodzkim od cesarza Józefa I majątek Słupiec (Schlegel). Na przełomie XVIII i XIX w. właścicielem dóbr i miejscowości był Antoni hrabia Pilati 
von Tassul zu Daxberg (*1775 + 1843 Słupiec;, być może wnuk Jana Baptysty). W 1812 r. hrabia Antoni ożenił się w Słupcu z Szarlottą Emilią Leonorą von Studnitz 
(*1791 + 1846 Słupiec). Z małżeństwa przyszło na świat dwóch synów: Maksymilian Henryk Mikołaj i Karol Józef Otto. Maksymilian Henryk Mikołaj (* 1819 Słupiec 
+ 1875 Słupiec), żonaty z Marią Leontyną Leopoldyną Bartach (*1822) miał czwórkę dzieci, między innymi synów: Maksymiliana (* 1851 Legnica), doktora praw, 
żonatego (x1887 r.) ze swoją kuzynką Klarą von Dresler und Scharffenstein (*1841) i Eustachego (*1860). Karol Józef Otto (* 1825 Słupiec + 1901 Korytów) kupił w 
1856 r. państwo Korytów w hrabstwie kłodzkim. Żonaty z Henriettą baronową Hildprandt von und zu Ottenhausen (*1840) miał sześcioro dzieci.  

Najstarszy z synów Oskar Karol Rudolf (* 1860 Korytów) był właścicielem Słupca. Jego żoną została (x Raków k/ Urazu) Małgorzata von Kassel (*1866). 
Małżeństwo miało piątkę dzieci: Małgorzatę Henriettę Leokadię (* 1887 Wrocław), Esterę Gabrielę (* 1888 Słupiec), Eryka (* 1890 Słupiec), Jana Baptystę (* 1894 
Raków) i Oskara (* 1898 Drezno).  

Właścicielem Słupca był także Karol Oskar Rudolf Franciszek (* 1864 Korytów), młodszy brat Oskara Karola Rudolfa, żonaty (x Cieplice 1899r.) z Marią 
hrabianką von Schaffgotsch (* 1877).  

W 1886 r. majątek Słupiec liczył 351 ha, w tym 217 ha pól uprawnych, 13 ha łąk, 117 ha lasów, 4 ha dróg i podwórzy gospodarczych. W 1937 r. 
powierzchnia dóbr wynosiła 350 ha, z tego 156 ha zajmowały pola uprawne, 8 ha łąki, 130 ha lasy, 40 ha pastwiska, 6 ha ogród i park, 10 ha drogi i podwórza 
gospodarcze. Gospodarstwem w imieniu rodziny hrabiów Pilati von Tassul zarządzali inspektorowie: Laschke (1894 r.), Kollibabe (1905, 1912 r.), Max Alder (1921, 
1926 r.), Porsch (1930, 1937 r.). Sytuacja finansowa majątku pogorszyła się w trudnych latach trzydziestych XX w. W 1937 r. współwłaścicielem dóbr w Słupcu był 
bank „Bkk Kreis-Spar und Girokasse Glatz”.  Po drugiej wojnie światowej posiadłość Słupiec przejęło państwo polskie. Natomiast baronowie Pilati odziedziczyli po 
księciu Khevenhüller dwie posiadłości, położone w Dolnej Austrii: pałac Riegersburg i zamek Hardegg, które pozostają w ich władaniu do dziś. 
14 Barokowy pałac w Słupcu (położony nad potokiem Dzik i w pobliżu kościoła), początkowo był dworem sędziowskim, następnie siedzibą szlachecką. Został 
wzniesiony w drugiej połowie XVII w. (wg projektu arch. Jakob Carova; inskrypcja nad drzwiami wejściowymi pałacu informowała, że w 1685 r. został 
przebudowany); do 1707/8 r. należał do rodu von Morgante, którzy majątek z pałacem sprzedali Josefowi Antonowi Pilati von Thassaul.  

Pałac został doszczętnie zniszczony w czasach Polski Ludowej (być może w latach siedemdziesiątych XX w.), a jego pozostałości wysadzono w powietrze. 
Obecnie z hrabiowskich posiadłości pozostał w Słupcu park otaczający pałac oraz tzw. nowy dom właścicieli dóbr. Nowy, skromniejszy dom  baronów Pilatich z XIX 
w. stoi przy ul. Połoniny 2a. Jest to budynek dwukondygnacyjny, nakryty dachem mansardowym. Po 1945 r. był siedzibą PGR-u. Obok domu zachowały się budynki 
gospodarcze dawnego folwarku: oficyna mieszkalna (ul. Połoniny 2) i spichlerz (ul. Połoniny 2b). Jest to budynek murowany, otynkowany, założony na planie 
prostokąta, dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem mansardowym z lukarnami. Obecnie dom właścicieli dóbr jest własnością prywatną i pełni funkcje 

mieszkalne. 
15 Do dzisiaj w wielu miejscach Polski można zobaczyć podwójny – tzw. krzyż epidemiczny  m.in. w Sumiężnych (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), w powiecie 
łukowskim (m.in. w Łukowie, Burcu, Biardach), czy też nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym. Istnieje tutaj Góra Trzech Krzyży z końca XIX w. Wznosi się na wysokość ok. 
90 m. w stosunku do poziomu Wisły. Jej rozpoznawalnymi elementami są krzyże epidemiczne, ustawione w podziękowaniu za ocalenie z epidemii cholery na 
początku XVIII wieku. Ze wzgórza rozciąga się wspaniały widok na Małopolski Przełom Wisły i miasteczko. 
 Karawaka (krzyż choleryczny, krzyż morowy) – to krzyż pochodzący XVI-XVII w. z miasta Caravaca w Hiszpanii. W czasie trwania zaraz rozprzestrzenił się 
na wschód. Stał się bardzo popularny w Polsce pod koniec XVIII, w XIX i na początku XX w. Należy mieć na uwadze, że karawaka nie może być traktowana jako 
synonim pojęcia krzyż morowy, które ma szersze znaczenie i dotyczy wszystkich krzyży, niezależnie od formy, które były fundowane w związku z zarazą. Krzyż  
morowy typu ‘karawaka’ tworzy pionowy pień i dwie poprzeczki z których górna jest trochę krótsza od dolnej. Znaczna część karawak w Polsce miała obydwie 
poprzeczki o równej długości. 
16 Zob. Słownik geografii turystycznej Sudetów,  redakcja Marek Staffa, T. 11: Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie, Wrocław 1994, s. 145-147. 
17 Wieża na Górze Wszystkich Świętych powstała dzięki staraniom słupieckiej sekcji GGV - Kłodzkie Towarzystwo Górskie (niem. Glatzer Gebirgsverein), a 
precyzyjniej – jest efektem starań słupieckiej sekcji Towarzystwa Gór Kłodzkich (GGV), którą założono 8 sierpnia 1888 r.  (założycielami byli: ks. prob. Franz Patzelt, 
lekarz i kronikarz Słupca dr Friedrich Zenker oraz aptekarz Neitzel). W roku 1939 r. sekcja dążyła do wybudowania na Górze Wszystkich Świętych wieży widokowej, 
chcąc wykorzystać zarówno jej walory krajobrazowe oraz istniejącą na zboczach Kościelca kaplicę wotywną, do której udawały się rzesze wiernych.  
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której nadano imię feldmarszałka H. von Moltkego18. Wieża stanowi okrągły słup o wysokości 15 metrów, który zwęża 

się nieco ku górze. Zwieńczona jest galeryjką i okrągłą latarnią przykrytą stożkowatym, blaszanym daszkiem z masztem. 

Po przeciwnej stronie głównego wejścia wybity jest otwór wyjściowy na nieistniejący współcześnie balkonik. Wejście 

główne wykończone jest łukiem. Prowadzą do niego schody i niewielka platforma. Na lewo od schodów znajduje się 

wąskie, boczne wejście do przyziemia. Nad wejściem do wieży znajduje się płaskorzeźba niemieckiego feldmarszałka, 

który jest jej patronem budowli  (niem. Moltketurm).  

Jej poprzedniczką była miniwieża z 1889 r., o wysokości 2,8 metra. W przeszłości obok wieży istniało także 

niewielkie schronisko turystyczne (niem. Lukasbaude  lub Lucas-Baude), z kilkoma miejscami noclegowymi. Niewielki 

obiekt z płaskim dachem został, jak większość tego typu budynków po 1945 r. został zdewastowany i przestał istnieć.  

Z tego miejsca roztacza się malownicza panorama Sudetów Środkowych. Obecnie po gruntowanym remoncie wieży 

z 2011 r., ponownie można z jej wyżyn oglądać piękny widok na: Góry Sowie, Góry Suche, 

Góry Bardzkie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie, Kotlinę Kłodzką i Masyw Śnieżnika. Przez 

wzgórze przechodzą dwa szlaki turystyczne – zielony i czerwony19. 

 

Kościół Matki Bożej Bolesnej i Czternastu Wspomożycieli 
 
Epidemie i pandemie w dziejach Polski 
Epidemia  – to występowanie w określonym czasie i na określonym terenie 

przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej 

niż oczekiwana20. Również i w polskiej historii często możemy się natknąć na liczne 

epidemie. Od dżumy czy cholery do ospy i grypy. Dawniej pojawiały się nawet co kilka lat. 

Pierwszych informacji na temat epidemii w Polsce można doszukać się w kronice Jana 

Długosza. Dotyczyły one 1003 oraz 1006 r., a wzmianka brzmiała następująco: "Głód, mór i zaraza okropne panowały 

tymi czasy nie tylko w Polsce, ale i w całym prawie świecie". Dżuma, bo zdaniem historyków to o niej mowa, pojawiała 

się w naszym kraju regularnie w 1186, 1283, 1307, 1360, 1383, 1451, 1497, 1542, 1573, 1663, 1680 oraz 1720 r.  

Według kronik w 1348 r. "czarna śmierć" dotknęła 25 proc. Polaków. Nie tylko "morowa zaraza", ale również ospa, 

cholera i inne niezidentyfikowane wówczas choroby wielokrotnie nękały Polaków. Pojawiały się co kilkanaście, albo 

nawet kilka lat. Występowały zarówno na określonych obszarach, jak i na terenie całego kraju. Z kronik Jana Długosza 

wynika, że władze Polski po raz pierwszy zareagowały na problem epidemii w 1472 r.  

Pod koniec XV w. w Krakowie epidemie dżumy zdarzały się co 2-3 lata, a nawet rok po roku. W latach 1500-1750 w 

samym Krakowie odnotowano 92 epidemie (najwięcej wśród wszystkich miast), w latach 1601-1650 było ich tam aż 

19, a w Warszawie 33. W wieku XIX ludzie zaczęli chorować na cholerę - zaraźliwą chorobą zakaźną przewodu 

pokarmowego. Jej przyczyną było spożycie skażonego pokarmu lub wody. 

Fakty potwierdzają tragiczną w skutkach relację - wojna a epidemie. W minionym stuleciu I wojna światowa 

zaowocowała również i tym, że oprócz tyfusu i czerwonki (które dziesiątkowały zwłaszcza obozy jenieckie) przyniosła 

                                                           
W 1889 r. wybudowano mini wieżę o wysokości 2,8 m. Góra Wszystkich Świętych była dużą atrakcją turystyczną, więc ok. 20 lat później sekcja GGV 

zaproponowała budowę nowej, wyższej wieży. 12 czerwca 1913 r. wmurowano pod jej budowę kamień węgielny. Na koniec, wieży nadano jej imię pruskiego 
feldmarszałka Helmutha von Moltke, bowiem rodzina ta prawdopodobnie częściowo finansowała budowę wieży, na której umieszczono wizerunek feldmarszałka.  

Trudno określić czy wybudowanie wieży właśnie w 1913 r. to przypadek czy też celowe działanie prowadzone w ramach polityki historycznej.  Bowiem 
w tym roku przypadała 150 rocznica pokoju w Hubertusburgu, który kończył wojnę siedmioletnią (1756 – 1763) oraz setna rocznica „bitwy narodów” pod Lipskiem 
z wojskami napoleońskimi. Zob. m.in. R. Kincel, praca doktorska pt. „Przewodnictwo turystyczne w śląskich Sudetach w XVIII i XIX wieku”, napisaną pod kierunkiem 
doc. Anny Owsinowskiej i obroniona w 1977 r.; tegoż autora m.in. „Dzieje turystyki w hrabstwie kłodzkim”, „Początki turystyki na Ziemi Kłodzkiej”; An. Behan, 
Wieże widokowe w rejonie Nowej Rudy i ich rewitalizacja, „Ziemia Kłodzka” (2013) nr 223, s. 34-35. 
18 Opisany obiekt widokowy  na Górze Wszystkich Świętych jest jedną z kilku wież widokowych w Sudetach Środkowych. Inne znajdują się m.in. na: Górze Świętej 
Anny, Kalenicy, Wielkiej Sowie, Włodzickiej Górze (w ruinie) oraz w Suszynie. W ostatnim czasie w Sudetach (po polskiej i czeskiej stronie) powstało szereg nowych 
obiektów. Aktualne dane na ten temat podaje portal: http://www.naszesudety.pl/wieze-widokowe.html. 
19 Szlak turystyczny zielony: Kościelec - Góra Wszystkich Świętych - Góra Świętej Anny - Przełęcz pod Krępcem - Nowa Ruda - Włodzicka Góra - Świerki Dolne - 
Kompleks Gontowa - Sokolec - Schronisko Sowa - Wielka Sowa oraz szlak turystyczny czerwony: Główny Szlak Sudecki ze Słupca do Ścinawki Średniej. 
20 Oto wybrane przykłady epidemii i pandemii chorób zakaźnych według lat: 165–180 – epidemia ospy prawdziwej w imperium rzymskim; 541–542 – epidemia 
dżumy w Cesarstwie Bizantyńskim, nazywana dżumą Justyniana; 1346–1352 – epidemia dżumy w Europie (tzw. „czarna śmierć”), która zabiła ⅓ ludności 
kontynentu; 1665 – epidemia dżumy w Londynie; 1707 – epidemia dżumy w państwach biorących udział w wojnie północnej’;1800 – wielka epidemia żółtej gorączki 
w Hiszpanii i Afryce Północnej; 1831 – epidemia cholery na Śląsku; 1918 – pandemia grypy, która zabiła 50 milionów ludzi (tzw. grypa „hiszpanka”); 1963 – epidemia 
ospy prawdziwej we Wrocławiu; 2003 – epidemia SARS; 2003-2006 - epidemia ptasiej grypy; 2009–2010 – pandemia grypy A/H1N1; 2012 – epidemia MERS; 2014–
2016 – epidemia ebola; 2020 – pandemia COVID-19. Zob. m.in. J. Bzdęga (red.), Leksykon epidemiologiczny, Alfa-Medica Press 2008; J. Vögele, St. Knöll, Th. Noack 
(Hrsg.), Epidemien und Pandemien in historischer Perspektive, Wiesbaden 2016. 

http://www.naszesudety.pl/wieze-widokowe.html
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grypę hiszpankę, najbardziej zabójczą ze współczesnych epidemii. Według różnych specjalistów zabiła ona na całym 

świecie od 50 do nawet 100 milionów osób, a zachorowało około 500 milionów. Wbrew nazwie wirus został do Europy 

przeniesiony z USA przez żołnierzy amerykańskich udających się na front. Podczas wojny polsko-bolszewickiej straty z 

powodu epidemii wśród jeńców rosyjskich w Polsce wyniosły około 20-25 tys. na ogółem 85 tys. Na terenie Rosji i Litwy 

w obozach jenieckich w tym okresie przebywało około 51 tys. żołnierzy polskich, w wyniku epidemii zmarło do 20 tys. 

spośród nich (czyli ok. 40 procent).  

Jeszcze do połowy ubiegłego stulecia do najczęstszych chorób zakaźnych należał dur brzuszny – w latach 1919-1924 

zabił prawie 10 tysięcy Polaków. Poprawa warunków sanitarnych oraz masowe szczepienia ograniczyły tę plagę. W 

1948 r. zanotowano 7.975 zachorowań i 478 zgonów. Jeszcze w latach 60. XX w. co roku zgłaszano w Polsce około 3 

tys. zachorowań i kilkadziesiąt zgonów na dur brzuszny. Obecnie dur jest w Polsce chorobą zanikającą. 

Po II Wojnie Światowej dużym zagrożeniem były: gruźlica, dyfteryt czy polio, z czasem dzięki szczepionkom i 

antybiotykom sytuację udało się opanować. W latach 1957-58 pojawiła się pochodząca z Chin grypa azjatycka, w latach 

1968-69 – grypa Hong-Kong, w 1977 r. - grypa rosyjska. 

Sławną polską epidemią była wrocławska ospa z roku 1963 – ostatnia w Polsce i jedna z ostatnich w Europie 

epidemia ospy prawdziwej. Latem przywlókł ją z Azji (jedne źródła mówią o Indiach, inne o Birmie i Wietnamie) 

Bonifacy Jedynak, oficer Służby Bezpieczeństwa. Zachorowało 99 osób (głównie personelu medycznego), z których 

siedem zmarło. Miasto zostało na kilka tygodni sparaliżowane i odcięte od reszty kraju kordonem sanitarnym. 

Zaszczepiono 98 proc. ludności Wrocławia. Osoby podejrzane o kontakt z chorymi umieszczano w izolatoriach. Mimo 

to ospa przedostała się do pięciu innych województw, jednak nie wywołując tam epidemii. WHO przewidywała, że 

epidemia ta potrwa dwa lata, zachoruje 2.000 osób i umrze 200. Tymczasem wygasła po 25 dniach od jej wykrycia.  

Ślady epidemii można znaleźć  w Polsce wszędzie, np. w postaci kamiennych kolumn wotywnych stawianych na 

placach miast po zakończeniu zarazy, wotywnych kościołach i kapliczkach. Określenia takie jak „morowy”, „trędowata” 

czy „zadżumiony” weszły do potocznego języka. 

 

Geneza i opis pierwotnego kościoła wotywnego 

Góra Wszystkich Świętych – wznosząca tuż nad Słupcem jest w naszym regionie jednym z typowych przykładów na 

realizację porzekadła: „Jak trwoga to do Boga”. W drugiej połowie XVII w. ziemię kłodzką po raz kolejny nawiedziła 

epidemia dżumy (zwanej potocznie „czarną śmiercią”), zbierając z dnia na dzień coraz większe żniwo, czyli tysiące 

ofiar21. Zrozpaczeni mieszkańcy Słupca postanowili szukać wybawienia u Wszechmogącego Boga. Chcąc przebłagać 

Trójjedynego Boga - Miłość, postanowili wybudować trwały pomnik dla swoich ślubów, wysłuchanych próśb oraz 

wdzięczności, w postaci kościoła wotywnego zlokalizowanego w najwyższym punkcie okolicy. Idea budowy kościoła 

powstała nieco wcześniej, ale szalejąca zaraza tym bardziej zmobilizowała mieszkańców Słupca do przesłania 

                                                           
21 Lęk i zgroza jednoczyły ludzi ku wspólnym modlitwom, publicznym procesjom i uroczystym ślubowaniom. Zwykle takie śluby związane były z przyrzeczeniem 
pokuty a także z przyrzeczeniem fundowania kaplic wotywnych, kolumn maryjnych i wielu innych religijnych pomników. Wraz z tym upowszechnił się kult świętych 
patronów strzegących od zarazy takich jak św. Florian, Sebastian, Roch, Karol Boromeusz, Rozalia, Antoni i Franciszek Xawery. Hrabstwo kłodzkie przeżyło 
kilkakrotnie na przestrzeni dziejów zarazę a mianowicie w 1483 roku, 1568 roku, 1633 roku, 1680 roku i w 1713 roku. Zarazy rozprzestrzeniały się przez prowadzone 
wojny, szczególnie z powodu wojen z Turkami. 
  Na ziemi kłodzkiej spotkamy wiele pomników sztuki upamiętniających zarazę, które fundowano jako „ex voto”. Do najbardziej znanych należy kaplica na Górze 
Wszystkich Świętych koło Słupca, została ona wybudowana w 1680 r. W Ścinawce Dolnej znajduje się też kaplica wotywna, poświęcona św. Sebastianowi 
pochodząca z tego samego czasu. Koło Dzikowca została wybudowana w dwa lata po zarazie w 1680 r. fundowana przez okolicznych mieszkańców mała na planie 
centralnym  kapliczka pod wez. Trójcy Św. Również koło Dusznik znajduje się kapliczka pod wezwaniem Trójcy Św., którą fundowano jako wotum z powodu 
uchronienia miasta przed zarazą w 1680 r. Znajdujemy też koło Szklarki kapliczkę wotywną zarazę w 1680 r. W Nowym Wielisławiu znajduje się mała kapliczka 
wotywna fundowana jako votum z powodu zarazy w pamiętnym 1680 r. Na Górze św. Anny koło Nowej Rudy stoją trzy małe kapliczki, które fundowano jako votum 
z powodu zarazy 1680 r. W Bystrzycy Kłodzkiej przy wjeździe do miasta znajduje się kapliczka pod wez. św. Franciszka Xawerego, która jest upamiętnieniem zarazy 
w 1680 r. Obok tych kaplic wotywnych spotykamy też na Ziemi kłodzkiej wolno stojące pomniki jak kolumny wotywne. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje 
kolumna Maryjna z 1680 r. z Kłodzka, stojąca na Rynku. W tym mieście znajduje się jedna z najstarszych kolumn wotywnych fundowanych jako votum z powodu 
zarazy, powstała ona w 1636 r. i znajduje się koło cmentarza. 

W 1680 r. hrabstwo kłodzkie zostało spustoszone przez dżumę. Choroba pojawiła się w maju i początkowo nie wzbudziła paniki. Ten fakt upamiętnia 
m.in. w Kłodzku wotywna figura MB. Po zachodniej stronie ratusza stoi wotywna figura Najświętszej Marii Panny. Upamiętnia ona dwa tragiczne wydarzenia które 
dotknęły miasto. Najpierw w 1676 r. miasto nawiedził straszny pożar który uszkodził wiele budynków, w tym m.in. Kłodzką Tawernę. Następnie wiosną 1680 r. 
dotarła do miasta epidemia dżumy, która w ciągu niespełna dziesięciu miesięcy pochłonęła życie 1.479 jego mieszkańców. 
 Ponadto w Kłodzku na ulicy Korczaka stoi wotywna kapliczka. Architektonicznie ciekawa, wewnątrz zapis ludowej religijności. Ważniejsza jest jej 
tradycja, o czym świadczy napis na tablicy nad drzwiami wejściowymi. Otóż to kaplica poświęcona świętemu Ignacemu i świętemu Rochowi, a wzniesiona w roku 
zarazy, czyli w 1680. To za ich pośrednictwem, modlitwy, skierowane do Marii i Jezusa cofnęły wtedy epidemię. 



10 
 

praskiemu arcybiskupowi Janowi Bedřich’owi z Valdštejna (1675-1694)22 oficjalnej prośby o wyrażenie zgody na 

budowę świątyni na pobliskim wzgórzu. W dniu 30 lipca 1680 r. nadeszła pozytywna odpowiedź. Wybór padł na górę 

o wysokości 648 m n.p.m., którą nazwano imieniem Wszystkich Świętych. Świątynia miała stanowić wotum za ocalenie 

od dżumy, jaka miała miejsce w 1680 r. na terenie ziemi kłodzkiej.  

Kościół wzniesiono na niższym wschodnim wierzchołku Góry 

Wszystkich Świętych, zwanym Kościelcem (596 m n.p.m.) – na 

zdjęciu ks. T. F., po prawej. Od niepamiętnych czasów stał tu, 

postawiony przez Ojców Benedyktynów, krzyż mający chronić 

okolicę przed burzami i wichrami. Kościół ma jedną nawę z 

płytkim transeptem. Ta niewielka budowla centralna (tzn. 

wzniesiona na planie greckiego krzyża wpisanego w kwadrat, 

mający co najmniej dwie krzyżujące się osie symetrii i o wnętrzu 

i bryle ukształtowanych odśrodkowo względem obrotowej osi 

symetrii) z rotundą, jest zwieńczona wieloboczną, pozorną 

kopułą z latarnią. Z górnego pierścienia kopuły (zbudowanej na 

planie foremnego wieloboku, quasi 

wieży) wynurzały się doświetlające 

otwory i kanciaste podpory latarni23, w której zawieszono niewielki dzwon („Jana”). 

Latarnia została przykryta cebulastym chełmem, zwieńczonym gałką i krzyżem 

(morowym?). Kościół - najprawdopodobniej - wybudował Christoph Langer (miejscowy 

szewc), według projektu włoskiego architekta Jacobo Carove – tworzącego w XVII-XVIII 

w.)24, pierwotnie na planie wpisanego w kwadrat krzyża greckiego o zaokrąglonych 

narożach. Budulec stanowił miejscowy kamień. Niewielkich rozmiarów budowla sakralna, 

swoją kompozycją i proporcjami doskonale harmonizowała  z przyrodniczym otoczeniem 

wzgórza. 

W dniu 1 listopada 1680 r. poświęcono - ten średniej wielkości - kościół wotywny 

wzniesiony ku czci Krzyża Jezusa Chrystusa, Jego Bolesnej Matki, a z wdzięczności za 

orędownictwo św. Sebastianowi, św. Rochowi, Św. Karolowi Boromeuszowi, Św. 

Franciszkowi Ksaweremu, św. Rozalii i innym patronom strzegących wiernych w czasach 

zarazy i pandemii. W ten sposób, nieco poniżej szczytu,  powstał wotywny kościółek p.w. 

Matki Bożej Bolesnej i Czternastu Wspomożycieli25.  

 

Pustelnicy - kustosze, upiększanie, rozbudowa i  restauracja kościoła wotywnego 
 
  Pustelnik26  (łac. eremita) jest osobą, która z motywów religijnych żyje w odosobnieniu od społeczeństwa (stale 

lub czasowo, często w pobliżu miejsc świętych). To równocześnie człowiek zmierzający do upodobnienia się do 

Chrystusa przez praktykowanie modlitwy i kontemplacji, ubóstwa, pokory i pokuty (lub wręcz członek zakonu, 

wspólnoty o regule pustelniczej). W tradycji chrześcijańskiej życie pustelnicze stanowiło najstarszą formę życia 

monastycznego (zob. min. św. Paweł z Teb Pustelnik ur.227 r., św. Antoni Pustelnik ur. 251 – egipski eremita twórca 

                                                           
22 Urodził się 18 sierpnia 1642 r. w Wiedniu a zmarł 3 czerwca 1694 r. w Duchcovie. Uprzednio był biskupem ordynariuszem diecezji Hradec Kralove (1668–1675), 
a od 1675r.  arcybiskupem metropolitą praskim i prymasem Czech. 
23 W średniowieczu na skrzyżowaniu naw i transeptu świątyni budowano doświetlające wieże-latarnie. W renesansie i baroku często stosowane je jako zwieńczenie 
kopuł. 
24 Jakob Carova (wł. Jacopo Carove)– architekt i mistrz budowlany doby baroku. Przybył z Włoch w połowie XVII w. na ziemię kłodzką razem ze swoim ojcem Andreą. 
Uczęszczał do Kolegium Jezuickiego w Kłodzku. Do jego głównych prac należą m.in. budowa pałacu w Korytowie (4 km na zachód od Kłodzka, jedna z najstarszych 
wsi w tym regionie), przebudowa twierdzy kłodzkiej (1680–1702), barokizacja siedzib rodu Althannów: zamku w Międzylesiu i pałacu w Wilkanowie (1696–1701); 
kościoły w: Gorzanowie (1676), Starej Łomnicy (1685), Wilkanowie (1697–1701), Nowej Wsi (1702–1704). Zob. M. Zilbert, Jacopo Carove w: Popularna 
encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, t. I (A-J), Kłodzko-Nowa Ruda 2009, s. 85. 
25 W samej Nowej Rudzie znajduje się kaplica pielgrzymkowa św. Anny zbudowana w 1644 r. przez Bernharda von Stillfrieda (w miejscu drewnianej kaplicy z 1515 
r., która została zburzona podczas reformacji. Przebudowana w latach 1662-1665 prawdopodobnie zgodnie z planami Andrei Carove. Cudowny wizerunek samej 
Anny pochodzi z 1495 r.. Ołtarz główny  wykonano w XVII w. 
26 Zob. S. Brzozecki, Pustelnicy, w: EK KUL t. 16 Lublin 2012, k. 934. 
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anachoretyzmu), które poprzedziło życie w cenobium (tzn. dom zakonny cenobitów, miejsce życia we wspólnocie 

klasztornej). Reguła zakonna św. Benedykta Opata wśród czterech rodzajów mnichów wymienia pustelników (rozdz. 

1). Od starożytności pustelnicy byli nazywani anachoretami lub eremitami, a ich grupy dały początek cenobitom i 

zorganizowanemu życiu zakonnemu (monastycyzmowi). 

Od średniowiecza aż do czasów współczesnych eremityzm jest praktykowany w chrześcijaństwie na Zachodzie. W 

Kościele rzymskokatolickim Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. wprowadził instytucję pustelnika (kan. 603)27  jako 

indywidualną formę życia konsekrowanego poza strukturami zakonów i instytutów. Poprzez śluby  lub inne święte 

węzły zobowiązują się oni do praktykowania rad ewangelicznych. Przełożonym pustelnika pozostaje biskup diecezjalny, 

który winien określić statuty tego stanu. 

Pustelnicy żyjący, w ostatnich wiekach, na ziemi kłodzkiej utrzymywali się głównie z pracy własnych rąk, 

(wytwarzanych dewocjonaliów, obrazów, pamiątek religijnych…). Byli też dzwonnikami, uderzali m.in. na Anioł Pański 

i modlitwy wieczorne. Korzystali też z datków wiernych i turystów, a niekiedy ze wsparcia dobroczyńców. Rzadziej 

dostawali od władz gminy lub miasta niewielką pensję na swoje utrzymanie. Z tych środków musieli jednak utrzymać 

kaplicę w czystości i należytym stanie. Co więcej, niekiedy upiększali dany obiekt sakralny i wzbogacali jego wystrój i 

wyposażenie. Przykładowo pustelnik Benedikt Seidel, żyjący w przy wotywnej kaplicy  mszalnej św. Jana Nepomucena 

w Lewinie Kłodzkim (w tzw. Lasku Miejskim), z własnych środków ufundował  w 1894 r. 15 stacji Drogi Krzyżowej (czyli 

tzw. leśną kalwarię)28.  

 

Wiek XVIII29 

Dziś w odbudowanym sanktuarium MB Bolesnej w Słupcu nie ma już śladów po istniejących tu niegdyś pustelniach. 

Pierwsza pustelnia zaistniała się tu w roku 1731 (była oddalona o kilkadziesiąt kroków na południe od kaplicy, nad furtą 

wisiał obraz pustelników starożytności chrześcijańskiej: św. Pawła i św. Antoniego; w 1750 poddano ją remontowi)30. 

Zamieszkiwał w niej, pierwszy – znany z nazwiska pustelnik Onufry Rotter (*1687 + 24 VIII 1761, tercjarz Zakonu św. 

Franciszka)31.  

W roku 1752 , gdy remontowano kaplicę (po zawaleniu się trzcinowego stropu), wybudowano za głównym ołtarzem 

(od strony wschodniej kościoła) celę dla pustelnika – czyli drugą pustelnię (później przeniesiono ją na stronę 

południową). Była połączona bezpośrednio ze świątynią. Mieszkał w niej nieznany z nazwiska „brat Tadeusz - 

Thaddäus”, który po 2 latach został zwolniony przez miejscowego księdza. Na kolejne 14 lat, jego miejsce zajął Felix 

Bartsch (1756 +14 VI 1770; nosił brązowy habit i wytwarzał krzyże; zmarł w wieku 45 lat). Po nim niezbyt długo kaplicą 

opiekował się niejaki Anton Raude, który wyprowadził się najpierw do Barda, a potem ożenił się i zamieszkał w 

                                                           
27 Zob. tamże, Część III INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZENIA ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Sekcja I INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO, Tytuł I 
NORMY WSPÓLNE WSZYSTKIM INSTYTUTOM ŻYCIA KONSEKROWANEGO, czytamy: „Kan. 603 - § 1. Oprócz instytutów życia konsekrowanego, uznaje Kościół życie 
pustelnicze, czyli anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwą i pokutą poświęcają swoje 
życie na chwałę Boga i zbawienie świata. 
  § 2. Prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą Bogu w życiu konsekrowanym, jeśli poprzez ślub albo inne święte więzy zobowiązuje się 
publicznie wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewangelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje właściwy tryb życia”. 
28 Kaplice Kalwarii wykonane są z granitu, a sceny poszczególnych stacji są metalowymi odlewami w postaci płaskorzeźb. Droga wijąc się prowadzi przez las, a jej 
początek i koniec znajdują się przy drodze, obok kaplicy św. Jana Nepomucena. Tablica informuje w trzech językach o historii tego miejsca. 
29 Pomyślny rozwój miejscowości Słupiec został zahamowany III wojną śląską (1756 – 1763), w czasie której na obszarze całej wsi zniszczono uprawy zboża. Po jej 
zakończeniu na wartości straciły wszelkie pieniądze. Jednak za Johanna Baptisty Pilatiego doszło pod koniec XVIII w. do pewnego rozwoju wsi. Działały kopalnie, 
oprócz nich powstały także piece wapienne i wytwórnia saletry. Ponadto Słupiec znany był w tym czasie jako ważny ośrodek religijny, bowiem znana i popularna 
dla wiernych była istniejąca od 1680 r. kaplica na Górze Wszystkich Świętych. W roku 1792 parafia Słupiec  miała 1.714 wiernych. 
30 Warto zauważyć, że w Nowej Rudzie na Górze Anny – już w 1644 r. został wzniesiony jednonawowy, barokowy kościół pw. św. Anny  i to wraz z pustelnią. 
Świątynia powstała. w miejscu wcześniejszej drewnianej kaplicy z 1515 r.. dzięki staraniom fundacji właściciela dóbr noworudzkich Bernharda II von Stillfrieda. Był 
to jeden z pierwszych barokowych kościołów górskich fundowanych przez szlachtę i arystokrację Ziemi Kłodzkiej. Znajduje się w nim drewniana, gotycka figurka 
św. Anny Samotrzeciej z 1495 r. W barokowym ołtarzu głównym obraz przedstawiający św. Annę uczącą Maryję i św. Joachima. Wokół kościoła i pustelni 
piaskowcowy mur wykonany przed 1810 r. oraz kamienny krzyż. 
31 Ks. Alfons Nowack (*1868 + 1940; prof. h.c.) – dyrektor Diecezjalnego muzeum i archiwum we Wrocławiu zinwentaryzował i opisał w swej monografii z 1939 r. 
p.t. „ Pustelnie na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim od średniowiecza do współczesności” 56  tego typu obiektów i kustoszy miejsc świętych. Zob. tenże, Schlesische 
Wallfahrtsorte älterer und neuer Zeit im Erzbistum Breslau, Breslau 1937 oraz Die Einsiedeleien in Schlesien und der Grafschaft Glatz vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart, Breslau 1939; K. Engelbert, Alfons Nowack, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte“ 5 (1940), s. 271. 

Pustelnie o których mowa istniały m.in. w Wambierzycach (na Górze Kalwarii i na Górze Tabor); w Nowej Rudzie (na Górze św. Anny i na górze Haumberg  
- Tworzykowo), w Radkowie i Lewinie Kł. Zob. m.in. Jerzy Kos, Śladami pustelni na ziemi kłodzkiej, Nowa Ruda 2016 s. 54-57; Zb. Gołąb, Pustelnie i pustelnicy na 
Ziemi Kłodzkiej, „Ziemia Kłodzka” (2013) nr 223, s. 36-42. 

Pierwszy pustelnik na Górze W. Świętych w Słupcu nosił czarny strój. Z Zawodu był mechanikiem. Wytwarzał i naprawiał drewniane zegary i organy. 
Utrzymywał się z ofiar rolników oraz gospodarstw ogrodniczych. W wieku sędziwym państwo i właściciel tutejszego majątku hr. Pilatti dostarczali mu chleb, mięso 
i piwo. Według przekazów ludowych został on napadnięty i torturowany w kaplicy, która potem nosiła ślady jego krwi. Po tym wypadku wyprowadził się do Słupca. 
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Otmuchowie. Następnie posługujący tu kustosz, to pochodzący z Bystrzycy Kłodzkiej Johannes Bodenberger (+29 IX 

1801, zajmujący się obok modlitwy malarstwem). Był to pierwszy „prawdziwy pustelnik”, który mieszkał przy kaplicy 

do śmierci w 1801 r. 

W prezentowanym stuleciu, latach 1731 i 1757 Kacper Nave odnowił na hełmie wieży kościoła gałkę i krzyż. W 1750 

r. dobudowano od zachodniej strony kościoła nawę i dwie boczne kaplice. Są w niej pochowani włoskiego pochodzenia 

członkowie hrabiowskiej rodziny von Morgante (po bezdzietnej śmierci)32, ówczesnych właścicieli Słupca. W 1752 r. 

przy pobliskiej kaplicy odnowiono halę, a bezpośrednio przy kościele zbudowano nową pustelnię.  

W miejscowości Słupiec zaczyna się droga (a obecnie także główny szlak sudecki, czyli czerwony), która  wiedzie na 

wzgórze i prowadzi do kościoła filialnego - sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych. Po 

drodze mijamy 16 stacji drogi Krzyżowej . W okresie od 1868 do 1870 r. tutejszy rodak – wybitny malarz historyczny 

profesor Wilhelm Hauschild (*1827 Słupiec k/Nowej Rudy +1887 Monachium) namalował 

obrazy dla 16 stacji Drogi Krzyżowej. 

 

Wiek XIX33 

W roku 1801 (?) urządzono już trzecią z kolei pustelnię (tym razem w  górnej części 

kościoła nad zakrystią - na zdjęciu ks. T. F., po prawej). Jeszcze w pierwszej poł. XIX w. kupiec 

z pobliskiego Dzikowca Hieronimus Herzig własnym kosztem i pracą wybudował po 

południowej stronie kaplicy trzecią z kolei pustelnię (tenże Herzig przebudował też 

częściowo kaplicę i wyposażył ją w nową ambonę, ławki i tabernakulum).  

Krąg pustelników tego wieku stanowili: duchowny ze Słupca Simon Lust, a po nim 

szewc z Radkowa Anton Heinisch z Wambierzyc (podobnie jak poprzednik nosił czarny 

habit, zdjął go w 1806 r. i ponownie pracował jako szewc). Obydwom nie odpowiadały 

ciężkie warunki życia w małej celi przy kaplicy. Przez 3 lata eremitą w nowej pustelni był 

wdowiec z Nowej Rudy Prokop Rosental (z zawodu pończosznik, jako ostatni z tutejszych eremitów otrzymywał z 

dworu deputat żywnościowy; w 1810 r. został pustelnikiem w Wambierzycach). Podobnie do Wambierzyc wyprowadził 

się, pełniący jedynie obowiązki stróża kaplicy, Anton Hapich – rodem ze Ścinawki (w latach 1810-1816 nie był tu 

pustelnikiem – eremitą, utrzymywał się z jałmużny, a z gminy otrzymywał dwa sążnie drewna). Około 1832 r. na 

pustelnika zgłosił się młody 17 -letni Czech Joseph Thamm. Pochodził z Ujestu w Czechach,  z zawodu był bednarzem, 

a posługę miejscowego pustelnika sprawował przez całe ćwierćwiecze, czyli aż do 1841 r.34. Uczynił wiele na rzecz 

górskiego kościółka MB Bolesnej. Po czym przeniósł się do pustelni przy domku loretańskim istniejącym w Bożkowie, 

gdzie zmarł w roku 1882, w wieku 80 lat. 

W dziejach sanktuarium M.B. Bolesnej na trwale zapisał się  jako pustelnik – pobożny i ascetyczny mężczyzna 

pochodzący z Bielawy Józef Hoffmann (+12 I 1850 r., malarz artysta z zawodu). Był on nie tylko inicjatorem budowy 

Dogi Krzyżowej na szczyt góry, ale także pielgrzymki do Rzymu, którą odbył w 1844 r. Z Wiecznego Miasta przywiózł 

relikwie rzymskich świętych Pacyfikusa i Candydy, znajdujące się do dziś w ołtarzu kaplicy.   

                                                           
32 W 1628 roku Jan Angelo von Morgante, członek rady cesarskiej kupił od Adama von Stillfried majątek Wolibórz w hrabstwie kłodzkim. Posiadał on również 
Słupiec, Niwę i część Szalejowa Górnego. Jan Angelo von Morgante zmarł w 1650 r. Wszystkie majątki odziedziczył jego syn Jan Jerzy, od 1655r. posiadający tytuł 
czeskiego barona. Z małżeństwa z Marią Joanną hrabiną von Truchsess-Waldburg-Zeil Jan Jerzy von Morgante nie pozostawił potomstwa. Po jego śmierci około 
1665 r. wdowa sprzedała wszystkie majątki. W 1708 roku Jan Baptysta baron Pilati von Tassul otrzymał od cesarza Józefa I majątek Słupiec (Schlegel) w hrabstwie 
kłodzkim. 
33 Dalsze pozytywne  zmiany nastąpiły w wieku XIX. Oprócz tradycyjnego rolnictwa rozwijało się we wsi przędzalnictwo i tkactwo. W 1810 r. przeniesione zostało 
do Słupca Bystrzyckie Seminarium Nauczycielskie, które funkcjonowało w nim do 1832 r. Ponadto oprócz Słupca jako „gminy kościelnej” zaczęła się tworzyć „gmina 
polityczna”. Powstawały urzędy, budowano drogi i kanalizację. W 1887 r. został poświęcony nowo wybudowany kościół p.w. św. Katarzyny. Ważnym wydarzeniem 
było zbudowanie do Słupca linii kolejowej, otwartej w 1903 r., a prowadzącej z Dzierżoniowa przez Srebrną Górę i dalej do Ścinawki Średniej, która ułatwiła 
komunikację oraz wywóz węgla ze słupieckiej kopalni. Jednocześnie też we wsi miała miejsce w 1860 r. duża powódź, która zniszczyła część domostw, zwłaszcza 
położonych blisko potoku Dzik. 
34 Był mistykiem i barwną osobowością. Przeżycia duchowo skłoniły go w 1841 r. do zmiany pustelni. W 1866 r. – w Bożkowie świętował złoty jubileusz pustelniczej. 
Uprzednio w Słupcu inicjował szereg prac restauracyjno-modernizacyjne. 
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Po jego śmierci w 1850 r. w pustelni zamieszkał Joseph Dorf (Darf ?), przybyły również z Bielawy. Joseph Darf 

(*1821 k/Legnicy, tkacz, konwertyta, od urodzenia miał zniekształcone dłonie)35 dokończył rozpoczętą budowę Drogi 

Krzyżowej, ale nie mogąc wyleczyć się z choroby alkoholowej w końcu porzucił Kościelec.  

Jego następca - Paul Teuber, nazywany „Paulem Eremitą”, był uczestnikiem kampanii 

wojennej w latach 1870-71. Paul (August) Treutler - tkacz ze Ścinawki Średniej, 

posługiwał w górskim sanktuarium w latach 1879-1893. W tym czasie, obok świadectwa 

życia, zapisał się pozytywnie i tym, że dokonał kilku istotnych zmian. M.in. spowodował 

w 1880 r. wymianę starej barokowej figurki M.B. Bolesnej na nową autorstwa 

monachijskiego rzeźbiarza Aloisa Rückera – na zdjęciu ks. T. F., po prawej. Ponadto, sadził 

drzewa wokół kaplicy oraz próbował, choć bez powodzenia, wykopać studnię 

zapewniającą pustelnikom i pielgrzymom dostęp do wody pitnej. W 1893 r. opuścił 

tutejszą pustelnię i  przeniósł się do Wambierzyc. 

W rok później pustelnikiem został przybyły z Gajewa k/ Radkowa Anton Hertelt, który 

przyjął zakonne imię brat Felix „Frater Felix”. Felix (Anton) 

Hertelt (1894-1931) był bardzo popularny wśród mieszkańców Słupca, dla których 

zorganizował m.in. dwie pielgrzymki: jedną w 1906 r. do Ziemi Świętej , a drugą w 1914 r. 

przed samą I wojną światową, do Lourdes. Po blisko 38 latach spędzonych na Górze 

Wszystkich Świętych 76 letni brat Felix jesienią 1931 r. został umieszczony w szpitalu w 

Słupcu, gdzie po 3 dniach zmarł.  

W roku 1812 Jan Nave (wnuk Kaspra Nave)36 zrealizował w świątyni kolejne prace 

restauracyjne. Ponadto na cebulkowym hełmie wieży umieścił gałkę z krzyżem (wiosną 

1811 r. zdewastowała ją wichura). W roku 1816 udoskonalono dekorację głównego 

ołtarza, a na jego szczycie umieszczono krzyż. W 1819 r. odnowiono ambonę. W latach 

1824-25 przemalowano kopułę i wieże kościelna oraz wykonano nowe pokrycie. W 1835 r. w hali odnowiono strop. W 

1837 r. z płyt kamiennych wykonano posadzkę kościoła, zakrystii i przedsionka. 

19 listopada 1847 r.  za zgodą arcybiskupiej kurii w Pradze, w kościele wotywnym, w dwóch szklanych sarkofagach,  

umieszczono relikwie rzymskich męczenników Pacyfikusa i Candydy. Sprowadził je pustelnik Józef Hoffmann, który na 

przełomie 1844/45 r. odbył pielgrzymkę do Rzymu. W roku 1849, z inicjatywy pustelnika Hoffmanna  dwaj słupieccy 

artyści malarze działający w Monachium Wilhelm Hauschild i Alojzy Rücker wykonali freski na kopule świątynki (zostały 

odnowione w 1903 r.). We wnętrzu kościoła można podziwiać także sztukaterie w stylu "auriculaire" zwanym w Bawarii 

"stylem małżowiny usznej". W samym ołtarzu głównym zwraca uwagę figura Matki Bożej Bolesnej.  

 W dniu 29 sierpnia 1855 r. ks. Wojciech Teuber (rodowity Słupczanin37 poświęcił Drogę Krzyżową (składała się z 16 

stacji oraz jednej wprowadzającej i kończącej). Poszczególne tajemnice Męki Pańskiej namalował na blasze ząbkowicki 

malarz Siegel. Były umieszczone w kapliczkach wykonanych przez kamieniarza ze Ścinawki Średniej – Kintschera. W 

dniu 3 sierpnia 1870 r. ks. prob. Wojciech Teuber pobłogosławił już odnowioną Drogę Krzyżową. Przed kapliczką każdej 

stacji postawiono kamienne klęczniki wykonane przez dwunastu mistrzów kamieniarskich  ze Słupca i Bieganowa. Z 

kolei w 1879 r. zbudowano kamienne schody, które ułatwiały wiernym wejście na strome zbocze góry, aż do drugiej 

stacji Drogi Krzyżowej.   

W roku 1880 w ołtarzu umieszczono figurę MB Bolesnej, dzieło monachijskiego artysty rzeźbiarza Alojzego 

Rücker’a38 (figurę pobłogosławione 22 września w święto Siedmiu Boleści Maryi”). W 1881 r. uroczyście świętowano 

200-lecie konsekracji wotywnego kościółka. W roku 1882 podskarbi Makowitsch ofiarował kamień na krzyż przed 

kościołem, a w 1884 r. prof. Richter z Kłodzka namalował Pietę do jednego z ołtarzy bocznych. W 1888 r. kapliczki Drogi 

                                                           
35 Uprzednio żył w klasztorze bonifratrów we Wrocławiu (gdzie wykonywał m.in. drobne zabiegi quasi chirurgiczne). W 1866 r. był zatrudniony w szpitalu Joannitów 
w Wambierzycach do pielęgnacji rannych. Był człowiekiem niefrasobliwym. Kiedy zabiegał o to miejsce podburzał mieszkańców głosząc że to gminie, a nie 
proboszczowi R. Scholz’owi przysługuje prawo obsadzania pustelni. Obiecał, że jeśli otrzyma tę posługę to bogato wyposaży kościół wotywny. Po roku 1870  
wystarał się dla wotywnego kościoła o imponujących rozmiarów obraz Wniebowzięcia NMP. 
36 Grobowce rodziny Nave znajdują się na cmentarzu w Nowej Rudzie. 
37 Przed dwoma wiekami proboszczem w Słupcu był ks. Valentin Teuber (1694-1724), a więc noszący identyczne nazwisko. 
38 Pustelnik August Treuler zebrał na ten cel  wśród wiernych 205 niemieckich marek i zlecił wykonanie figury Madonny według najnowszych kanonów sztuki. 
Dotychczasową – barokowa figurkę MB Bolesnej umieszczono w szklanej gablocie, w przykościelnej grocie. 
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Krzyżowej otrzymały drewniane krzyże, które pobłogosławił gwardian franciszkanów na Górze św. Anny o. Atanazy 

Kleinwächter (*27 I 1826 + 9 IV 1892)39. 

W okresie 1892-1934 proboszczem parafii św. Katarzyny w Słupcu był pochodzący 

spoza ziemi kłodzkiej radca konsystorialny ks. Franz Patzelt (*1859 +30 XI 1934)40 (jego 

wikariuszem w latach 1912 -1916 był Paul Strangfeld, od 1917 prob. w Ludwikowicach). 

Za jego kadencji, z fundacji Carla hrabiego 

Pilati (*1825 Słupiec +1901 Korytów), 

wybudowany został z czerwonego kamienia 

obecny, trójnawowy kościół parafialny. Ołtarz 

główny wykonano w Stuttgarcie, a 

umieszczony w nim obraz  św. Katarzyny jest 

dziełem prof. Wilhelma Hauschilda. 

Konsekrował go praski biskup w dniu 6 lipca 

1895 r.41 W latach 1888, 1912 i 1928 przeprowadzono w parafii misje ewangelizacyjne. 

 

Wiek XX 

 W XX w. - wyjątkowo ciemnym stuleciu, strzegąc wartości duchowych w słupieckiej pustelni żyli kolejni 

eremici. Pierwszym z nich był już prezentowany Felix (Anton) Hertelt z Radkowa (* 18 IX 1855 + 1932), posługiwał w 

latach 1894-193242. Jego miejsce w 1933 r. zajął Anton (Adalbert) Istel z Niemodlina na Górnym Śląsku (od 1932, ale 

nie nosił habitu). I tu urywa się historia znanych z imienia i nazwiska eremitów. Podobno po II wojnie światowej jeszcze 

żyli i posługiwali tu eremici, a ostatni pustelnik opuścił to miejsce w 1956 r. (czyli w najtrudniejszym dla Kościoła 

katolickiego okresie stalinowskiej walki z Bogiem, religią, prawdą i człowiekiem wierzącym). 

W słupieckiej parafii posługiwało wielu wybitnych i zasłużonych dla Kościoła duchownych. Od końca XIX w. 

urząd proboszcza pełnili kolejno: ks. Franz Patzelt (*29 V 1860 +23 XI 1934; proboszcz w latach 1892-1934)43; ks. August 

Kristen (*31 III 1880 +18 VI 1943; proboszcz w latach1935-1938)44; ks. Hans Georg Faber (*1 X 1906 +31 X 1980; 

proboszcz w czasie 1 XII 1938-126 V 1946)45; ks. Ernest Michalski (23 VI 1946 – 29 VIII1947);  ks. adm. Andrzej Kolbusz 

(14 XII 1952- 30 VII1970); ks. adm. Zdzisław Żmudziński (01 VII 1970- 25 VI 1986); ks. prob. Jerzy Czernal (25 VI 1986- 

                                                           
39 Atanazy Kleinwächter OFM, właściwie: „Josef Kleinwächter” - studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim. 22 VI 1850 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a 
następnie pełnił posługę kapłańską w Sycowie i Opolu. Od 1856 r. był wicerektorem alumnatu we Wrocławiu, gdzie wykładał język polski. W 1860 r. wstąpił do 
wspólnoty franciszkanów na Górze św. Anny. Od 1864  r. aż do śmierci  był gwardianem annogórskiego klasztoru (z przerwą  w okresie 1872-1887, spowodowaną 
antykatolicką polityką Niemiec). Po odwołaniu w 1887 r. represyjnych i antykościelnych zarządzeń, został przez współbraci ponownie wybrany do tego rodzaju  
posługi zakonno-eklezjalnej. W ostatnim – 5-letnim okresie życia (zmarł w wieku 66 lat) - zajął się odbudową kompleksu świątynnego. Był nazywany apostołem 
ludu górnośląskiego, głównie ze względu na imponującą aktywność kaznodziejską (oraz częsty udział w misjach ludowych). Jest inspiratorem i budowniczym kaplicy 
III Upadku w annogórskim kompleksie Ścieżek Pasyjnych. Zob. J. R. Gohly, Słownik biograficzny, w: Ch. Reisch, Historia Góry Świętej Anny na Górnym Śląsku, 
Wrocław 2006, s. 290, 318, 350, 404. 
40 W latach 1902-1905 był on prezesem Stowarzyszenia Cecyliańskiego w Hrabstwie Kłodzkim. Ks. prob. Patzelt pochodził z Międzylesia. Zmarł w wieku 75 lat z 
powodu niewydolności nerek. W jego pogrzebie uczestniczyło 60 kapłanów. 
41 W latach 1885-1899 arcybiskupem Pragi był ks. kard. Franz von Schönborn. 
42 Te lata posługi brata Felix’a podaje ks. Alfons Nowack (zob. J. Kos, Śladami pustelni, s. 57), natomiast niemiecko-polska tablica upamiętniająca umieszczona na 
murze kościoła mówi o latach 1885-1930, czyli równie o posłudze na innym miejscu. Za jego kadencji funkcję wikariusza w parafii Słupiec sprawował m.in. Rudolf 
Firlej (*14 XI 1903 +16 X 1978; św. kapł. 29 I 1928 Wrocław, prymicje w Tutzing w Bawarii - gdzie jego rodzona siostra żyła we wspólnocie zakonnej; wikariusz od 
10 IV 1928), w 1939 r. został mianowany proboszczem  parafii Długopole Górne. Zob. D. Pohl, (Bearb. und Hrsg.), 40 Jahre Kirchengeschichte der Grafschaft Glatz 
in Schlesien 1906-1946. Die Chronik der katholischen Stadtpfarrkirche zu Glatz geführt von den Stadtpfarrern Prälat Augustin Skalitzky (1906-1921) und Prälat 
Franz Monse (1921-1946), Köln, Dieter Pohl Verlag 2009 [40 Jahre], s. 231. 
43 Po roku 1933 wszyscy duchowni musieli opuścić katolicką partię „Centrum”. Wśród jej działaczy byli m.in.:  brat noworudzkiego proboszcza Maksymilian Wache 
z Krosnowic, prałat Franz Dittert, dziekan kłodzki, oraz proboszcz Maksymilian Tschitschke z Wójtowic. Plany co do ograniczenia działalności duchownych i wiernych 
katolickich dotarły do ówczesnego dziekana wielkiego Franza Ditterta. Kiedy jego współpracownicy przekazali te informacje wyższym władzom kościelnym, ostro 
zareagowało gestapo. Aresztowano kilku najbliższych współpracowników dziekana (proboszczów z Nowego Waliszowa i Konradowa), a sam Franz Dittert został 
objęty aresztem domowym ze względu na ciężką chorobę. Na pobyt w więzieniu za swego przełożonego ofiarował się jego sekretarz, ksiądz Leo Christoph, urodzony 
w 1901 r. w Nowej Rudzie. Aresztowanie nastąpiło w listopadzie 1935 r. Więźniów przewieziono do Berlina, gdzie okresowo przebywali w berlińskim obozie 
koncentracyjnym „Columbia”. Po czterech miesiącach przetrzymywania bez wyroku i przesłuchaniach duchowni zostali zwolnieni. Działania te miały 
prawdopodobnie zastraszyć kłodzkich kapłanów i zniechęcić ich do nadmiernej aktywności. 
44 Uprzednio był wikariuszem w Kłodzku, kuratusem w Porębie (niem. Lichtenwalde). Zmarł w Słupsku w wieku 63 lat. Zob. 40 Jahre, dz. cyt. s. 331-332. 
45  Metropolita archidiecezji praskiej kard. Karel Kašpar (1931–1941) po zajęciu przez Niemcy w marcu 1939 roku Czechosłowacji i utworzeniu Protektoratu Czech 
i Moraw stracił resztki wpływu na sytuację tamtejszego Kościoła. Po jego śmierci władze  hitlerowskie nie dopuściły do powołania nowego arcybiskupa i zastępował 
go aż do 1946 roku wikariusz kapitulny Bohumil Opatrný. Wobec czeskiego Kościoła katolickiego prowadzono taką samą politykę jak w Niemczech — aresztowano 
i zamknięto w obozach koncentracyjnych 487 księży i zakonników, z czego 70 poniosło śmierć. 
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30 VI 2017); ks. prob. Krzysztof Iwaniszyn (01 VII 2017 -). Z kolei przed II wojną światową  posługę wikariusza w 

słupieckiej parafii sprawowali m.in.: ks. Emil Rieger46, ks. Rudolf Karger (1927-1928)47; ks. Rudolf Firlej (1928-1939).   

W roku 1900 zniszczeniu uległa sygnaturka wieży kościelnej (niewielki dzwon 

„Jana”)48. Jako wyraz zatroskania i współodpowiedzialności – patron kościoła hrabia 

Maksymilian Pilati (* 1851 Legnica, doktor praw)49 ufundował na to miejsce dzwon 

„Maksymilian”. W dniu 14 lipca 1901 r. poświęcił go Wielki Dziekan Kłodzki w latach 

1901-1909 ks. dr Wilhelm Hohaus (*1844 +1909, ceniony historyk)50. W tym samym roku 

monachijski artysta malarz Oswald Völkel (syn słupczanina Józefa Völkel’a) 

odrestaurował – zniszczone przez warunki atmosferyczne - obrazy 16 stacji Drogi 

Krzyżowej. W latach następnych gruntownej restauracji poddano kościół wotywny. 

Prace budowlane były dziełem mistrza murarskiego Lauterbacha, a malarskie Oswalda Völkel’a.  

Od roku 1909 r. lokalny ruch pielgrzymkowy otrzymał dodatkowy impuls i przybrał nieco na sile bowiem 

Kłodzkie Towarzystwo Turystyczne (w którego zarządzie był m.in. tutejszy ks. prob. F. Patzelt) wzniosło na szczycie 

Góry Wszystkich Świętych schronisko „Łukasz”, a w 1913 r. kamienną wieżę widokową zwaną „Wieżą Moltkego”. Na 

progu nazistowskich rządów III Rzeszy, w roku 1934  ks. wikariusz Słupca Rudolf Firlej (1928-1937 i Nowej Rudy 1937-

1939 ) podjął zabiegi na rzecz zorganizowania  w tym miejscu ośrodka pielgrzymkowego. W tym celu w hali ołtarza 

polowego zawiesił nowy poświęcony obraz. Następnie oficjalne pismo w tej sprawie skierował do kompetentnych 

władz kościelnych. Niestety pozytywne rozstrzygnięcie zablokowali mieszkańcy Wambierzyc Śl. i Barda Śl. W tym czasie 

z inicjatywy Ruchu Szensztackiego 21 maja 1934 r. powstał ołtarz boczny z obrazem MB MTA. Wotywna kaplica na 

Kościelcu była wielokrotnie doposażana, upiększana, remontowana i przebudowywana. W stanie nienaruszonym 

przetrwała do końca II wojny światowej. Po czym 

jeszcze przez kilka lat odprawiano tam msze św. 

(głównie odpustowe), ale pod koniec lat 70-tych 

brak opieki i działalność miejscowych wandali 

doprowadziły świątynię do całkowitej ruiny - zob. 

zdjęcia po prawej. Prezentowany kościół wotywny 

w latach 80. przedstawiał opłakany obraz. W 

konsekwencji miejscowy ks. prob. Jerzy Czernal 

(1986- 30 VI 2017)51 we współpracy z 

Towarzystwem opieki nad zabytkami z Wrocławia 

i Brzegu przygotował całościową dokumentację. Po czym ks. Józef Siemasz (* 19 III 1966 Oława; wikariusz w Słupcu 

1993-2004)52 wraz z gronem oddanych wiernych, Społecznego Komitetu Odbudowy, władz samorządowych i 

                                                           
46 Ks. prałat Emil Rieger (*21 XI 1865 Ścinawka Górna + 28 II 1963 Münster; św. kapł. 23 VI 1890 Wrocław) posługiwał jako wikariusz w Słupcu, Roztokach i Kłodzku. 
Następnie był administratorem parafii w Wilkanowie, a w latach 1898-1939 proboszczem parafii przy kłodzkim szpitalu (eryg. w 1851 r. ; obecnie kościół parafialny 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kłodzku); jako kurator katolickiej fundacji (która wybudowała duży kompleks szpitalny w XIX w. w Jurandowie, obecnie 
dzielnica Kłodzka) dla potrzeb szpitala S. Franciszkanek Szpitalnych w Jurandowie zakupił w 1927 folwark. Był także dyrektorem kłodzkiego Caritasu. Obdarzono 
go licznymi tytułami i godnościami: arcybiskupi radca (1909), arcybiskupi notariusz (1919), prałat (1935) i prałat domowy (1938). Zob. 40 Jahre, s. 432.  
47 Neoprezbiter ks. Rudolf Karger (* 12 IV 1904  Nowa Ruda+ 10 XI 1982 Bad Imnau, syn kupca Wilhelma- miał b. słabe zdrowie; św. kapł. 30 I 1927; prob. Wojborza 
– niem. Gabersdorf, w l.  1940-1945), w latach 1927-1928 posługiwał na zasadzie zastępstwa w Słupcu. Zob. 40 Jahre, dz. cyt. s. 218. 
48 Najprawdopodobniej jego fundatorem był pierwszy w XVIII w. właściciel słupieckich dóbr baron Jan Baptysta baron Pilati von Tassul lub jego następca, który 
zamieszkiwał w słupeckim pałacu w latach 1724-1756. 
49 Na zewnętrznej ścianie prezbiterium kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Al. w Słupcu wmurowano tablicę z czarnego granitu z herbem i obramowaniem 
wykonanym z piaskowca upamiętniającą  hr. Oskara Wilhelma Ludwika von Pilati  (*13 V 1817 +1894) właściciela dóbr Schlegel i patrona tutejszego kościoła oraz 
jego rodziny: hr. Carla von Pilati (*5 III 1825 Slegel +11 V 1901 Coritau) i hr. Henriette von Pilati z. d. Freiiin  Hilbrnad von und zu Ottenhausen (* 2 V 1840 Zabielitz 
+ 13 II 1921 Coritau). 
50 Hohaus był jednym z redaktorów kwartalnika historycznego „Vierteljahrschrift für Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz”. W latach 1883-1891 był 
współwydawcą serii pięciu tomów „Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz”, zbioru źródeł poświęconego głównie średniowieczu na ziemi kłodzkiej. Ponadto 
opublikował dwie książki i dwa przewodniki turystyczne, jako owoc zamiłowania do pieszych wędrówek. 
51 Ksiądz prob. Jerzy Czernal (* 20 XI 1943; św. kapł. 21 VI 1969) podjął w Słupcu wiele działań społecznych służących ratowaniu lokalnych zabytków oraz odnowieniu 
świątyń. Przy wsparciu mieszkańców oraz władz miasta, przeprowadził niemalże gruntowną renowację kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
przy ulicy Radkowskiej. Największe prace dotyczyły m.in renowacji ołtarza głównego, remontu dachu czy restauracji instrumentu organowego. Kolejnym miejscem 
które dzięki zaangażowaniu ks. Jerzego, przeszło całkowitą zmianę – jest kościół Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych. Poza wymiarem duchowym, 
“kościółek” stał się nie tylko miejscem spotkań wiernych ale zaistniał jako znaczący punkt na mapie turystycznej miasta. Wraz z odnowieniem świątyni, powstała 
niezbędna infrastruktura wypoczynkowa, służąca mieszkańcom oraz odwiedzającym. Dzięki dotychczasowej aktywności, ksiądz Prałat Jerzy Czernal, otrzymał od 
parafian nieformalny tytuł – „Jerzy Odnowiciel”. 
52 W efekcie  w dniu 4 marca 2009 r. otrzymał tytuł Zasłużonego dla Miasta Nowa Ruda. 
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wojewódzkich. w latach 1993-1996 doprowadził kościół wotywny do 

pierwotnej świetności – zob. galerię zdjęć ks. T. F.. Obiekt został gruntownie 

odbudowany i zabezpieczony dopiero w 

latach 1994-2000. Posiadana ogrodzony 

plac kościelny z ołtarzem polowym i 

stróżówką. Odbudowę świątyni MB 

Bolesnej wsparło finansowo także 

stowarzyszenie byłych mieszkańców wsi 

Słupiec –„Schlegel 1980 E.V.” 

W roku 1998 wstawiono nowy 

ołtarz, wkładając w jego podnóże przechowywane w kaplicy relikwie świętych 

rzymskich męczenników, wstawiono nowe ławki i odnowiono freski na sklepieniach. 

Na zewnątrz wybudowano ogrodzenie i domek dla strażnika, wzniesiono ołtarz 

polowy, przed którym wytyczono alejki i postawiono ławki. Odbudowana świątynia 

nawiązuje stylem do poprzedniej zniszczonej. 

Nawa kaplicy nakryta jest spłaszczonym sklepieniem (usadowionym na 

gzymsie), ozdobionym plafonami. We wnętrzu uwagę zwracają przede wszystkim: 

ozdobiony korynckimi kolumnami ołtarz 

główny zwieńczony krzyżem, w centrum z 

figurą MB Bolesnej nad tabernakulum, 

odnowione freski na sklepieniach, a także 

figury przy prezbiterium: św. Anna i św. Józef, a 

głębiej we wnękach święci: Rozalia, Roch, 

Sebastian, Barbara, Wacław.  

 

 

Mnich – poeta tak bardzo celnie napisał w hymnie  brewiarzowym: „Gdy Jezus konał na krzyżu, // Aby nas z 

Ojcem pogodzić,// Tyś sama w sercu nosiła// Wiarę całego Kościoła […]”. Cenimy więc sobie fakt, że ponownie jest to 

nie tylko uczęszczane i nawiedzane miejsce, ale że jest to święte miejsce dziękczynienia i wdzięczności wyrażanej 

Trójjedynemu Bogu Miłości oraz MB Bolesnej – Matce Kościoła za miłosierdzie i nieustanną opiekę. Radosnym jest 

fakt, że dynamicznie odradza się 

tu miejsce indywidualnej i 

wspólnotowej modlitwy -  

pielgrzymkowo-turystyczna ikona 

Słupca (dzielnicy Nowej Rudy).  

W swej historii górski 

kościółek był konsekrowany dwa 

razy. Po raz pierwszy w roku 

1680, a ponownie w 1996 r. 

Wówczas, podczas uroczystej 

liturgii metropolita wrocławski 

umieścił relikwie męczenników 

rzymskich i konsekrował ołtarz 

główny. 

 

 

 

Wiek XXI 
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W dniu 15 września 2002 r. na mocy decyzji wrocławskiego arcybiskupa podniesiono 

świątynię do rangi Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej. Obok niego 

znajduje się również ołtarz polowy oraz stacje drogi krzyżowej, które wykonano z 

kamienia, natomiast odlewy scen pasyjnych są żeliwne. Dzisiaj, górski kościółek (wraz ze 

szlakiem wybitnego Słupczanina ks. prof. Josepha Wittiga i św. bpa Wojciecha OSB) jest 

on obiektem pielgrzymek wierzących oraz znaczącym obiektem turystyczno-

rekreacyjnym nie tylko dla mieszkańców Słupca.  

Od 16 maja 2020 r. – za zgodą władz kościelnych, w 

pustelni przy sanktuarium MB Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych w Słupcu zamieszkała 

s. Danuta Helizanowicz (rodem z diec. tarnowskiej, od 36 lat żyje według rad 

ewangelicznych)53. W ten sposób kontynuowana jest w tym miejscu nie tylko starożytna 

kultura eremitów, ale także chrześcijańska tradycja ok. 60. pustelników ziemi kłodzkiej (w 

tym również kilkunastu 

słupieckich), a kościół 

wotywny MB Bolesnej 

ponownie staje się ważną 

„Kaną Galilejską” i cennym 

noworudzkim „Emaus”. Tu 

aktualizuje się testament 

Jezusa. Bowiem w Kanie to 

Maryja prowadziła sługi 

uczniów do Jezusa. Pod krzyżem to Jezus prowadził 

swojego ucznia, a w nim każdego człowieka, do Maryi - 

czyniąc Ją naszą Matką, Matką Kościoła.  

Znaczenie i niegasnącą aktualność pielgrzymowania do MB Bolesnej (obecnej w tej świątyni od prawie 350 lat), 

najprecyzyjniej przybliżają nam natchnione słowa zaczerpnięte z Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium 

Soboru Watykańskiego II (nr 63-65). Maryja  jest tam zarówno pierwowzorem Kościoła, jak i jego Matką. 

„Błogosławiona Dziewica z racji daru i roli Boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z Synem Odkupicielem, 

i z racji swoich szczególnych łask i darów związana jest głęboko także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest, jak uczył już 

święty Ambroży, pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W 

tajemnicy Kościoła, który sam także słusznie nazywany jest matką i dziewicą, Błogosławiona Dziewica Maryja 

przodowała najdoskonalej i osobliwie, stając się wzorem dziewicy i zarazem matki […] 

Albowiem Maryja, która wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia, łączy w sobie w pewien sposób i 

odzwierciedla najważniejsze treści wiary, gdy jest sławiona i czczona, przywołuje wiernych do Syna swego i do Jego 

ofiary oraz do miłości Ojca. Kościół zaś, zabiegając o chwałę Chrystusa, staje się bardziej podobny do swego wzniosłego 

Pierwowzoru, postępując ustawicznie w wierze, nadziei i miłości oraz szukając we wszystkim woli Bożej i będąc jej 

posłusznym. 

Stąd też i w swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda się na Tę, co zrodziła Chrystusa, który po to 

się począł z Ducha Świętego i narodził z Dziewicy, aby przez Kościół także w sercach wiernych rodził się i wzrastał. Ta 

zaś Dziewica w życiu swoim stała się przykładem owego macierzyńskiego uczucia, które powinno ożywiać wszystkich 

współpracujących dla odrodzenia ludzi w apostolskim posłannictwie Kościoła”.  

Jest więc zrozumiała liczna obecność pielgrzymów modlących na tym miejscu także za orędownictwem 

Patronów w czasie zarazy i pandemii: „Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzicielkę, 

Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką, spraw, aby za wstawiennictwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, 

radował się świętością swoich dzieci i pociągał do siebie wszystkie narody”.   

 

                                                           
53 Po tradycyjnym nabożeństwie majowym odprawianym w każdą sobotę maja przy ołtarzu polowym sanktuarium, w kościółku rozpoczęła się Eucharystia, w czasie 
której ks. Krzysztof Iwaniszyn, proboszcz i przedstawiciele parafii przywitali siostrę. 
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Szensztacki kącik – ołtarz z obrazem MTA54 

Niestety nie znamy genezy, ani pomysłodawców powstania szensztackiego kącika w bocznej kaplicy górskiego 

kościółka wotywnego w Słupcu. Zaprezentowana powyżej skrótowa historia tego mnisanktuarium, upewnia nas w 

przeświadczeniu o doskonałej znajomości religijno-kulturowej mapy ziemi kłodzkiej i kolejnym trafnym wyborze 

miejsca przez promotorów lub członków RSZ. W konsekwencji, od 21 maja 1934 r. (a obecnie, po rekonstrukcji z k. XX 

w.) kącik szensztacki stanowi obraz  MTA w  ołtarzu  bocznej kaplicy kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej 

i Czternastu Wspomożycieli  na Kościelcu, pod szczytem Góry Wszystkich  Świętych 23(648 m n.p.m.). 

Nie można wykluczyć faktu, że w latach 1934-1937 na  sympatyka, czy wręcz członka lub nawet 

propagatora RSZ wyrósł tutejszy wikariusz ks. Rudolf Firlej (1928-1937) - na zdjęciu po prawej. Bowiem 

kiedy zostanie proboszczem Długopola Górnego to za jego kadencji, w niezwykle trudnym okresie II 

wojny światowej – w latach 1941-1945 powstanie tam imponujący kącik szensztacki i to zarówno przy 

kościele parafialnym, jak i w nawie kościoła filialnego w Porębie.  

 

Opis ołtarza i wymowa obrazu MTA 

Wchodząc do świątyni głównym wejściem, po lewej stronie nawy (lub bocznym i zmierzając na wprost) zauważamy 

boczną kapliczkę ze starannie wyposażonym „kącikiem szensztackim” – na 

zdjęciu ks. T. F., po lewej. Jest to m.in. ołtarz architektoniczny, drewniany, pokryty 

marmoryzacją w kolorze ugru i brązu. Posiada antepedium ozdobione 

centralnie umieszczoną prostokątną płyciną, ze złoconym ornamentem 

roślinnym otaczającym inicjał "M", umieszczony w kartuszu z koroną. Ołtarz jest 

flankowany kolumienkami ze złoconymi bazami i pseudo kapitelami, 

ustawionymi na tle pseudo pilastrów w innym odcieniu brązu z szarością. W 

centrum nastawy, w ośmiobocznej złoconej współczesnej ramie znajduje się 

obraz MTA w owalnym polu. Zwieńczenie w kształcie naczółka z krzyżem. 

Centralnie w naczółku umieszczone litery różnej wielkości "MTA". 

Obecny dziś w kapliczce obraz Maryi został w niej umieszczony dopiero z 

końcem kwietnia 1915 r. Jest on kopią obrazu stworzonego w końcu 

dziewiętnastego stulecia przez malarza 

Crosio. Obraz odzwierciedla głęboką więź 

Chrystusa i Maryi. Także zadanie Maryi jako 

Matki i Wychowawczyni w dzisiejszych 

czasach jest w tym obrazie zawarte przez to, że Jej pełne miłości oczy są wciąż 

zwrócone na tego, kto na ten obraz spogląda.  

Tytuł maryjnego obrazu – ikony Szensztatu: „Mater ter Admirabilis” - MTA – 

Matka Boża, Matka Trzykroć Przedziwna wskazuje na wyjątkowe działanie Boga w 

Trójcy Świętej Jedynego w osobie Maryi i Jej relacje z Trójjedynym Bogiem Miłością 

jako: a) - wybranej córce Boga Ojca; b) - Matce Syna Bożego; c) - Oblubienicy Ducha 

Świętego. W dowód wdzięczności za przyjęcie Jej jako, wzoru, Matki Kościoła, w 

tym także Szensztackiej Rodziny oraz orędowniczki i potężnej w działaniu Matki Bożej, Jej tytuł został rozszerzony: 

Matka Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa z Szensztatu. 

                                                           
54 Ruch Szensztacki  koncentruje swoją duchowość wokół sanktuariów MTA Przed wojną wokół „kącików szensztackich”, które są wierną kopią (pod względem 

wielkości, wyglądu zewnętrznego oraz wystroju architektonicznego) Prasanktuarium - kaplicy z Szensztatu. Można dziś znaleźć w ponad 130-tu miejscach na 
wszystkich kontynentach. W Polsce wybudowano dotychczas 6 sanktuariów. Znajdują się m.in. patrząc od północy: na Górze Chełmskiej pod Koszalinem, na 
Piaskach w Bydgoszczy, w Świdrze i Józefowie koło Warszawy, w Winowie koło Opola i Zabrzu – Rokitnicy. 

Sanktuarium jest miejscem adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i miejscem oddawania czci Maryi w obrazie Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej. Modląc się w sanktuarium, można wyprosić sobie oraz innym wiele łask, między innymi: a) - przemiany serca; b) - zadomowienia w Sercu Bożym; c)  
- zapał apostolski w dawaniu świadectwa o Chrystusie. 
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   W lapidarnym zapisku kronikarskim znajdujemy relację na temat przygotowań do powstania szensztackiego 

kącika w Słupcu oraz jego uroczystego otwarcia: „MTA-Seitenkapelle in Schlegel / Bergkirchlein 21 5. 193455 [pol. 

boczna kaplica MB Trzykroć Przedziwnej w Słupcu, w górskim kościółku]. 

 Im Bayernland kann man beobachten, daß Kreuze auf steiler Bergeshöh zum 

Himmel ragen. Ein "Sursum corda" rufen sie dem Wanderer zu. Schreiten wir durch das 

Glatzer Land, dann grüßen von den Berggipfeln traute Kapellen. Dorthin wallen die Beter. 

Manch einer geht gern allein, um den stiIlen.Bergfrieden zu genießen, andere ziehen in 

Prozessionen, um Mariens Lob zu künden oder einen Lieblingsheiligen zu verehren. So liegt 

auch im Schutze eines schönen Bergkirchleins das Dorf Schlegel am Fuße des 

Allerheiligenberges. Weithin leuchtet der weiße Rundbau mit der roten Kuppel. Vor mehr 

als 250 Jahren wurde die Kapelle gebaut als Dank zur Abwendung der Pest. Drum hat auch 

der hl. Rochus seinen Platz in der Kapelle erhalten. Den Berg hinauf geht man in Serpentinen 

den hl. Kreuzweg. Ein Schlegler Kind, der Kunstmaler Völkel, malte die herrlichen 

Stationsbilder. Von mächtigen Buchen umgeben, steht die Kapelle mit der Einsiedelei. Manch eine Diasporagemeinde 

würde sich glücklich schätzen, wenn sie so ein Kapellchen in diesem Ausmaße besitzen würde. Der Hochaltar ist 

überragt von einem Kreuz, darunter steht zwischen. zwei Säulengruppen die schmerzhafte Mutter. Wer leidvoll zu ihren 

Füßen kniet, wird sich aufrichten an der Haltung der Gottesmutter. 

Gerne zogen die Wallfahrer immer hinauf zum "Kirchberge". Nun hat .im Jahre 1934 auch die Dreimal 

Wunderbare Mutter von Schönstatt Heimstatt im Bergkirchlein gefunden. Eine kleine Seitenkapelle mit Altar wurde 

hergerichtet. Alles kam so überraschend schnell. Oft mußten wir sogar bei Nacht arbeiten, um alles rechtzeitig fertig 

zu .bringen. Am Pfingstsonntagabend trug unser H.H. Kaplan das Bild selber auf den Berg. Am Pfingstmontag war dann 

die feierliche Einweihung. Am Himmel drohten zunächst finstere Wolken, aber die haben die Englein fein weitergerollt. 

Endlich läuteten die Glocken. Die Prozession ging von der Pfarrkirche weg. Auf ein paar Hundert hatten wir gerechnet, 

und siehe da, es wurden über Tausend. Groß war unsere Freude. Mit Lied und Gebet zogen wir auf Umwegen bis zur 

ersten Kreuzwegstation. Bald grüßte das Glöcklein auf dem Berge. Nach dem Einzug in die Kapelle war im Freien die 

Bergpredigt. Zündend waren die Worte - wie gebannt standen die Männer. – In den Maiandachten zuvor war die 

Pfarrgemeinde mit der Geschichte Schönstatts vertraut gemacht worden. Ganz heimisch fühlten wir uns hier bei der 

Mutter. – Seitdem ziehen viele aus dem Orte zur Mutter. Haben wir doch schon gegen 800 MTA-Bilder und -Karten 

unter die Bewohner verteilt. Die Mutter erobert die Herzen. 

Möge die Gottesmutter auch fernerhin ihren Schutzmantel über ihre treuen Verehrer breiten, damit diese 

opferbereit und stark zum Gnadenkapital beisteuern und mithelfen, die Aufgaben Schönstatts zu lösen“. 

Szensztacki kronikarz - w celu upamiętnienia ważnego wydarzenia - pozostawił potomnym zwięzły tekst  

otwarcia kolejnego szensztackiego kącika na ziemi kłodzkiej i Śląsku, który w przekładzie na język polski przytaczamy 

w poniższym brzmieniu. „W Bawarii można dostrzec – krzepiący duszę – widok, z wierzchołków gór wznoszą się ku 

niebu krzyże, które przechodzącemu turyście zdają się wykrzykiwać: „Sursum corda” (pol. w górę serca!). Kiedy 

przemierzamy ziemię kłodzką napotykamy malownicze kapliczki. Do tych miejsc zmierzają miłośnicy modlitwy. 

Niektórzy udają się tam samotnie, aby zanurzyć w górską ciszę i spokój. Inni zmierzają do tych miejsc w procesji, aby 

móc sławić Maryję, lub uczcić preferowanego świętego orędownika.  

U stóp Góry Wszystkich Świętych leży wieś Słupiec, która cieszy się z patronatu górskiego wotywnego kościółka. 

Ta biała świątynia (o zaokrąglonych narożach), nakryta czerwoną kopułą, jest widoczna z daleka. Przed ponad 250 laty 

wzniesiono tę wotywną kapliczkę, jako wyraz wdzięczności za uratowanie mieszkańców w dobie zarazy. Stąd św. Roch, 

otrzymał w kaplicy należne mu miejsce. Przy wiodącej na szczyt góry serpentynie wzniesiono stacje Drogi Krzyżowej. 

Słupczanin, artysta malarz [prof. Wilhelm] Völkel namalował wspaniałe stacyjne obrazy. W otoczeniu masywnego 

bukowego lasu znajduje się wotywna kaplica z pustelnią. Niektóre - niezbyt liczne - wspólnoty żyjące w diasporze, 

cieszyły by się niezmiernie z faktu posiadania takiej świątynki.  

                                                           
55 Por. AGISSMS, MTA – Seitenkapelle in Schlegel/Bergkirchlein, 21.05.1934 r., w: MTA – Kapellchen und Bilder 1928-1935, msp, s. 159 n. 
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Nad głównym ołtarzem  kaplicy wotywnej góruje krzyż – na zdjęciu ks. T. F., 

po lewej. Między parzystymi kolumnami ołtarza stoi figura MB Bolesnej. Kto z czcią 

uklęknie u Jej stóp - skieruje wzrok na postawę Maryi. Pielgrzymi z wielką ochotą 

zmierzają do „górskiego kościółka”. W roku 1934 Trzykroć Przedziwna Matka 

Boża Szensztatu znalazła tu swoje godne mieszkanie. W bocznej kaplicy 

wzniesiono Jej ołtarz. 

Wszystko dokonało się 

błyskawicznie. Często musieliśmy pracować nawet nocami, 

aby móc w terminie ukończyć wszystkie prace. Wieczorem, 

w niedzielę Zesłania Ducha Święto nasz Ksiądz Wikariusz [ks. 

Rudolf Firlej (1928-1937)] osobiście wniósł na szczyt obraz 

MB. W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego [czyli w 

tzw. „drugi dzień święta Pięćdziesiątnicy”] miało miejsce 

uroczyste poświęcenie [szensztackiego kącika]56. 

Początkowo niebo było zasnute ciemnymi chmurami, po 

czym się rozjaśniło. Wreszcie zabrzmiał głos dzwonów. 

Procesja wyruszyła od kościoła parafialnego św. Katarzyny 

w Słupcu. Liczyliśmy się z uczestnictwem kilkuset wiernych, ale w procesji zobaczyliśmy ponad tysiąc osób. Nasza 

radość była przeogromna. Z pieśnią i modlitwą na ustach zmierzaliśmy krętą drogą pod górę, aż do pierwszej stacji 

Drogi Krzyżowej. Wkrótce pozdrowił nas dźwięk [„Maksymiliana”] sygnaturki górskiego kościoła. Po procesyjnym 

wejściu do kaplicy, na zewnątrz - z liczną grupą mężczyzn, wysłuchaliśmy płomiennego kazania [ks. wik. R. Firleja?]. 

Wcześniej, podczas nabożeństw majowych, parafianie mieli okazję 

zapoznać się z historią i duchowością Ruchu Szensztackiego. Tutaj - u 

Naszej Matki - 

czuliśmy się być u 

siebie. Odtąd, 

również wielu 

tutejszych 

mieszkańców Ją 

nawiedza. Pośród 

parafian rozdaliśmy ok. 800 widokówek i obrazków MB MTA. 

Matka Boża zdobywa ludzkie serca. 

Niechaj Matka Boża rozciąga swój płaszcz matczynej 

opieki nad wiernymi Jej czcicielami, jak najdalej stąd, aby 

ofiarna dyspozycyjność coraz obficiej pomnażała ‘kapitał łaski’ 

i wspomagała w realizacji misyjnych zadań Szensztatu”. 

 

 

                                                           
56 Najprawdopodobniej  poświęcenia bocznej kaplicy wraz szensztackim ołtarzem i obrazem MB MTA dokonał tutejszy 31- letni wikariusz ks. Rudol Firlej. Przemawia 
za tym fakt,  że już 74-letni ks. proboszcz Franz Patzelt od dłuższego czasu niedomagał (cierpiał z powodu przewlekłej choroby nerek) i w listopadzie tego roku 
zakończył życie (*29 V 1860 + 23 XI 1934).  

Tymczasem słupiecki wikariusz ks. Rudol Firlej w dniu 12 listopada 1936 r. w Kłodzku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin proboszczowski i od 1939 
r. pełnił już urząd proboszcza w Długopolu Górnym k/ Bystrzycy Kł. Nie można więc wykluczyć, że ks. Firlej ok. 1934 r. zapoznał się nieco bliżej z duchowością i 
celem RSZ (być może także i z zaangażowanymi na tym polu ząbkowickimi pallotynami, siostrami, czy też członkami Szensztackiego Dzieła). W efekcie za jego 
kadencji proboszcza w Długopolu Górnym (1936-1946), jeśli nie z jego inspiracji, to z pewnością za jego aprobatą, powstał  w latach 1941-1945 kolejny starannie 
wyposażony kącik szensztacki. Tym razem został umieszczony  przykościelnej kapliczce (a po lewej stronie od głównego wejścia do kościoła parafialnego). Składa 
się nań: ołtarz rzeźbiony w drewnie z antepedium, tabernakulum, 6-ma drewnianym świecznikami i plastycznym wyobrażeniem MTA w centrum nadstawy 
ołtarzowej. Było to dojrzało dzieło artysty rzeźbiarza Friedricha Luckner’a (* 9 VII 1889 Lasówka, niem. Kaiserswalde) narodzonego w katolickiej rodzinie chałupnika  
Antona (krawca z zawodu) i Anny. Zob. Parafia Mostowice: Księga metrykalna chrztu z 1889 r. s. 62, nr  33. 
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