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Znaki sacrum w przestrzeni kulturowej Kotliny Kłodzkiej.  

Świątynie przywrócone Bogu i ludziom przez ks. Józefa Siemasza 
  

Kotlina Kłodzka to region niezwykły ze względu na bardzo dużą częstotliwość i 

różnorodność występowania rzeźb kamiennych oraz obiektów „małej architektury sakralnej”1. 

Na szlakach tej uświęconej ziemi zaskakuje ogromna ilość oraz formy kapliczek, Krzyży 

przydrożnych i pokutnych, kaplic górskich, Dróg Krzyżowych, figur świętych wykutych z 

kamienia, kolumn, które stoją przy traktach, kościołów (także we wsiach), sanktuariów czy 

nisz przydomowych z postacią Marii oraz wyobrażeniami świętych2.  

Liczba obiektów sakralnych na terenie Kotliny Kłodzkiej, umiejscowionych w 

przestrzeni otwartej, zdecydowanie przewyższa ich występowanie w innych regionach 

dzisiejszej metropolii wrocławskiej3, co też świadczy o wyjątkowości antropologicznej 

przestrzeni kulturowej4 tego regionu i nakłania do badań jej specyfiki  

Tę kształtuje między innymi historyczny fakt podlegania ziemi kłodzkiej przez 999 lat 

do 1972 roku, czeskiemu biskupstwu i później arcybiskupstwu5. Co wyjątkowe, faktu tego nie 

zachwiało ani włączenie Kotliny Kłodzkiej w wyniku wojen śląskich do Prus (w 1772 roku), 

ani zmiana granic państwowych po 1945 roku, kiedy to jako jedyna część Polski Kotlina 

Kłodzka podlegała archidiecezji praskiej. Wpływy tej ostatniej świadczą m.in. o obecności 

prawie na każdym moście regionu kamiennej figury św. Jana Nepomucena (XIV w.), którą 

rozpoznać można poprzez atrybuty: Krzyż w obu dłoniach i pięć gwiazd w aureoli6, 

związanych  z legendą o tym męczenniku – gwiazdy owe (jak wskazuje M. Perzyński) 

 
 Artykuł dedykuję Wujkowi Janowi Charlęży ze Złotego Stoku, znakomitemu przewodnikowi na szlakach 

górskich oraz wieloletniemu uczestnikowi wszystkich moich wypraw badawczych na terenie Kotliny Kłodzkiej.  
1 Bogusław Czechowicz, jeśli mamy do czynienia z rzeźbami, zwrócił uwagę na konieczność używania 

cudzysłowu w określeniu „mała architektura sakralna”. Kapliczki to, jak stwierdził B. Czechowicz, obiekty 

„operujące wyłącznie bryłą, a nie przestrzenią, przez co dające się lokalizować bardziej w grupie dzieł 

przynależnych do rzeźbiarstwa niż architektury. Nawet określenie „mała architektura”, stosowane często na 

wyczucie, nie ma tu dosłownego zastosowania, chyba że (…) opatrzymy je cudzysłowem”. (B. Czechowicz, 

Kaplice w dawnym hrabstwie kłodzkim, Wyd. Werk, Wrocław 2003, s. 109).  
2 Wyobrażenia niektórych postaci, co wskazane zostanie w dalszym toku wywodu, nie są zgodne z nauką 

Kościoła.   
3 Zob. mapka metropolii wrocławskiej (Ks. Aleksander Radecki, Przewodnik po kalwariach metropolii 

wrocławskiej, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2010, s. 30-31).  
4 Antropologiczna przestrzeń kulturowa, jak stwierdził Adolf Szołtysek w pracy Język a przestrzeń kulturowa, to 

(w skrócie mówiąc) treść świadomości podmiotu społecznego, która wyznacza obszar tożsamości pozwalający 

jednostce na identyfikację z daną społecznością. Treść ta warunkowana jest historycznie — zakorzeniona jest w 

przeszłości, dotyczy teraźniejszości oraz wizji przyszłości, która rzutuje na teraźniejszość i nadaje jej określony 

sens (A. Szołtysek, Język a przestrzeń kulturowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 720, 

UŚ, Katowice 1985, s. 9). 
5 Arcybiskupstwo w Pradze powstało w 1344 roku. Zob. archidiecezja praska: wikipedia.pl   
6 Jak pisze Stanisław Węglarz „w Biblii brak jest bezpośrednich wzorców świętych ludzi i nie ma ich kultu” (S. 

Węglarz, Ojcowie pustyni, w: „Polska Sztuka Ludowa”, 1983, nr 3-4, s. 149).  



zajaśniały na rzece, gdy święty tonął7; dużą wartość na terenie Kotliny Kłodzkiej ma także 

obecność figurki praskiego Jezulatka w kościele Św. Jana Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej8.  

W związku z ogromnym nagromadzeniem obiektów małej architektury sakralnej, a 

szczególnie nisz okiennych i kapliczek przydomowych na terenie Kotliny Kłodzkiej postawić 

można hipotezę, że o ich genezie stanowiła potrzeba podkreślenia katolickiej przynależności 

wyznaniowej, w związku z intensywnymi na opisywanych terenach walkami katolicko-

protestanckimi oraz ze srogimi represjami kontrreformacyjnymi wobec ludności odmiennych 

wyznań.  

Hipotezę tę potwierdzić może refleksja Grażyny Kubicy zawarta w książce Śląskość i 

protestantyzm (Wyd. UJ, Kraków 2011), zgodnie z którą „to konflikt powoduje, iż wszyscy 

muszą się określić, ustalić swoją tożsamość i wyrazić ją. Jeżeli nie ma konfliktu, nie ma 

potrzeby, aby podkreślać tożsamość9”. Autorka wskazuje na sposoby uświęcania przestrzeni 

przez przedstawicieli różnych wyznań i „zawłaszczający” przestrzeń charakter różnych 

katolickich obiektów małej architektury sakralnej. W protestantyzmie praca uświęca ziemię 10.   

Hipotezę o znaku sacrum jako deklaracji tożsamościowej (pozwalającej uniknąć 

prześladowań), w odniesieniu do wydarzeń historycznych, potwierdzają represje i działania 

wojenne na terenie Kotliny Kłodzkiej. Zgodnie z refleksją Krzysztofa R. Mazurskiego 

występowały one (w obronie porządku feudalnego pod postacią stosów i szubienic) w latach 

30 XVI wieku. Wówczas to protestanci w hrabstwie stanowili już dużą grupę. Autor pisze o 

współistnieniu międzywyznaniowym i licznych sporach katolików z protestantami, wskazując 

m.in. na wypędzenie szwenkfeldystów i anabaptystów w latach 1548-1560 czy najbardziej 

krwawe walki w latach 1620-162211. 

 
7 M. Perzyński, Cudowne wizerunki, kapliczki i krzyże pokutne w gminie Kłodzko, Wrocławski Dom 

Wydawniczy, Wrocław 2004, s. 39.  
8 Jak podaje Marek Perzyński, figurka Jezulatka znajduje się w kościele Św. Jana Chrzciciela w Jaszkowej 

Dolnej, czczona jest głównie przez kobiety oczekujące na dziecko, a wzór pochodzi z figurki praskiego 

Dzieciątka Jezus — przywiezionej w XVII w. do Czech z Hiszpanii jako prezent ślubny (M. Perzyński, 

Cudowne…, op. cit., s. 38). Autor podkresla, iż kult Jezulatka był bardzo powszechny szczególnie w baroku, w 

Pradze, Rzymie, Hiszpanii oraz Francji (karmel), że z figurką Dzieciątka (i wstawieniem jej do szopki przez św. 

Franciszka) wiąże się też powstanie Jasełek w XIII wieku (M. Perzyński, Praskie Dzieciątko w hiszpańskiej 

koronie, w tegoż: Niezwykła gmina Kłodzko. Przewodnik dla dociekliwych, Wrocławski Dom Wydawniczy, 

Wrocław 2008, s. 26-29).      
9 Grażyna Kubica, Śląskość i protestantyzm, Wyd. UJ, Kraków 2011, s. 107.  
10 „Koncepcja, że przedmiot materialny ma jakąś moc niezwykłą, jest – według doktryny protestanckiej – 

absolutnie nie do przyjęcia. (…) teologia protestancka odrzuca katolicką naukę o ‘świętych miejscach’ ” Ibidem, 

s. 107, 110. G. Kubica przywołuje także przykład Żydów, dla których Krzyż jest znakiem przestrzeni obcej, 

zawłaszczonej przez przedstawicieli katolicyzmu”, Ibidem, s. 112; „Znaczenie symboli religijnych jest nie tylko 

pozytywne, jednoczące wyznawców, ale także negatywne – zaznaczające dystans wobec obcych” (Ibidem, s. 

106.).  
11 Krzysztof R. Mazurski, Reformacja i protestantyzm na Ziemi Kłodzkiej, „Rocznik Ziemi Kłodzkiej” 1994-

1996, tom XIX/XXI, Kłodzko 1997.  



Walki międzywyznaniowe husycko-katolickie w kotlinie trwały już w XV wieku12, a 

świadczy o tym mauzoleum wystawione ku czci księcia piastowskiego Jana Ziębickiego, 

który poległ wraz z 400 rycerzami w bitwie pod Starym Wielisławiem 27. grudnia 1428 roku. 

Z mauzoleum tym wiąże się tzw. mit „ziem piastowskich” i przypisany mu stosunek Polaków 

do ziem przejętych po II wojnie światowej, a o którym piszą Arno Herzig i Małgorzata 

Ruchniewicz w książce Dzieje Ziemi Kłodzkiej. Mit ów, obecny w socjalistycznej nauce 

polskiej, dotyczył szerszego zajmowania się okresem średniowiecza i czasem po II wojnie 

światowej, z pominięciem zagadnień od XVIII do XX wieku13.   

Badanie specyfiki szczególnie nacechowanej przestrzeni kulturowej Kotliny Kłodzkiej 

wiąże się z analizą znaczeń wpisanych w poszczególne obiekty sakralne, która pozwala 

stwierdzić, że niektóre z nich mają charakter synkretyczny14. Analiza owa przeprowadzona 

została na podstawie licznych poszukiwań terenowych oraz literatury przedmiotu; w związku 

z badaniami: Bogusława Czechowicza, Marka Perzyńskiego, Rolanda Grögera, Marka 

Sikorskiego, Konrada Kazimierza Czaplińskiego, ks. prof. Tadeusza Fitycha, Marka 

Cetwińskiego i Marka Derwicha oraz Richarda von Kühnaua.  

Współcześnie Kotlina Kłodzka, ze względu na ogromne nasycenie treściami 

sakralnymi, zwana jest „krajem Pana Boga”15, a także „krainą Pana Boga” (niem. 

Herrgottsländchen)16. A z takim nazewnictwem wiąże się też anegdota przekazana mi przez 

siostrę zakonną z Żelazna podczas badań terenowych w dniu 4 listopada 2012 roku. Zgodnie z 

anegdotą Pan Bóg, oglądając swe dzieło po stworzeniu Kotliny Kłodzkiej ze wszystkimi jej 

wspaniałościami, powiedział: „no, to teraz sobie odpocznę”. Co ciekawe tę anegdotę siostra 

przekazała mi w Żelaźnie — miejscowości związanej z mitem założycielskim Kotliny 

Kłodzkiej, zgodnie z którym to rzekomo tutaj, jeszcze za czasów pogańskich, upadła strzała 

Walaszki, zapuściła korzenie i stała się swoistą axis mundi17 — mitycznym drzewem świata.  

 
12 1459 – król Czech Jerzy z Podiebradów przekształcił Ziemię Kłodzką w samodzielne hrabstwo kłodzkie (1643 

km kwadratowe) hrabstwo w ramach Królestwa Czeskiego do 1816, potem włączone w granice prowincji 

śląskiej, a w 1871 w granice II Rzeszy Niemieckiej. 
13 Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Wyd. Oświatowe Atut, Wrocław 2008, s. 21.   
14 Analiza przeprowadzona została na podstawie licznych poszukiwań terenowych oraz literatury przedmiotu; w 

związku z badaniami: Bogusława Czechowicza, Marka Perzyńskiego, Rolanda Grögera, Marka Sikorskiego, 

Konrada Kazimierza Czaplińskiego, ks. prof. Tadeusza Fitycha, Marka Cetwińskiego i Marka Derwicha oraz 

Richarda von Kühnaua.  
15 Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz oprac., W kraju Pana Boga. Źródła i materiały do dziejów Ziemi 

Kłodzkiej od X do XX wieku, Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko 2010, ss. 550.   
16 Ks. Tadeusz Fitych, „Boże młyny” – krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na 

tropach dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej), Wyd. Maria, Kudowa-Zdrój 2009, ss. 71.   
17 „Friedrich Kaminsky zajął się niegdyś sprawą tzw. bębna Żiżki przechowywanego ongiś w Kłodzku. Doszedł 

on do wniosku, że imię bohaterskiego wodza husytów kryje postać nocnego jeźdźca z miejscowych wierzeń. 

Kaminsky sądzi, że jeździec ów to dawny germański bóg Wodan. (…) Możliwe też, że bęben sporządzony 

rzekomo ze skóry Żiżki należy łączyć z przeciwnikiem bóstwa piorunowego. Bęben ten przechowywany był 



Według mitu o Walaszce drzewo to stale odrasta od korzeni, a jak uschnie, będzie 

koniec świata. Zgodnie z pierwotną wersją mitu, podaną przez Marka Cetwińskiego i Marka 

Derwicha, korzenie drzewa podgryza wąż lub smok, którego Walaszka uśmierca18. Ów wątek 

mitycznego uśmiercenia przez Walaszkę węża być może ukształtował fantazję twórcy 

kamiennej rzeźby z Matką Boską na kolumnie, która znajduje się na rynku w Dusznikach 

Zdrój. Jest to rzeźba wyjątkowa — niezgodna z przekazem biblijnym, gdyż Matka Boska 

(podobnie jak Walaszka) uśmierca węża. Rzeźba ta, jako osobliwy motyw Immaculaty (Matki 

Boskiej Zwycięskiej), na co wskazali Roland Gröger i Marek Sikorski, sugeruje treści 

sprzeczne z przekazem biblijnym, ponieważ Matka Boska w Biblii nigdy nie używała 

przemocy i nie zabijała potwora19.            

Kamienne popiersie Walaszki (z odstrzeloną w czasie II wojny światowej przez 

żołnierzy radzieckich głową) wmurowane zostało w ścianę Wysokiego Bastionu twierdzy w 

Kłodzku. Zgodnie z przekazem R. Grögera i M. Sikorskiego według miejscowej legendy 

Walaszka (zlatowalska) była bardzo mężną, złotowłosą kobietą i założycielką grodu w 

Kłodzku, któremu jako władczyni zapewniła dobrobyt. Wywołało to zazdrość Czechów, 

którzy żywcem wmurowali ją w ścianę, skazując na śmierć. Według innej wersji legendy w 

ścianę wmurowali ją okoliczni mieszkańcy, uznając że jej siła pochodzi od diabła. Złote 

włosy i łuk Walaszki przechowywane były w kościele Św. Marcina, na który przerobiono 

wcześniejszą świątynię pogańską. Skradzione zostały, wraz z bębnem Jana Żiżki (1360 – 

 
razem z innymi kłodzkimi relikwiami, łukiem i złotymi włosami Valaszki, dawnej władczyni grodu. Walaszka 

miała być młodszą siostrą Libuszy, a więc także córką Kroka, identycznego zresztą z polskim Krakiem. Legenda 

mówi też o niej jako Libuszy, Ludmile czy Wandzie. Odznaczać się miała olbrzymią siłą fizyczną i 

okrucieństwem. Jedna z legend mówi, iż w zawodach łuczniczych Valaszka (imię to pochodzi od włosów 

bohaterki i odpowiada Wołosowi-Welesowi), pokonała swego brata. Wystrzelona przez nią z kłodzkiego zamku 

strzała upadła u stóp odległej o całą milę lipy rosnącej we wsi Żelazno (dawniej Ysrichdorf, tj. Eisersdorf). 

Drzewo to miało pewną właściwość. Opowiadano mianowicie, że stale odrasta od korzeni, a gdy ostatecznie 

uschnie, to nastąpi koniec świata. Bez trudu można w lipie z Żelazna rozpoznać mityczne drzewo świata. Jeśli w 

koronie mitycznego drzewa znajdujemy na ogół gniazdo ptaka (w mitologii indoeuropejskiej jest to zazwyczaj 

orzeł), to u jego stóp żył wielki wąż lub smok podgryzający korzenie, czasem jest to też jakiś włochaty potwór. 

Valaszka była przeto najpewniej w wersji pierwotnej mitu zabójczynią podziemnego potwora. Z jego to skóry 

sporządzono chyba magiczny bęben. Pojawienie się kobiety w miejsce męskiego bohatera dowodzi też 

pierwotnego charakteru mitu, bowiem boga piorunów poprzedzała bogini piorunów, jak dowodzą tego analogie 

hinduskie i hetyckie oraz pruskie (Powierski). Mieszkaniec rosnącego w środku świata drzewa (i to właśnie 

drzewo niszczący) jest zatem bogiem nieba, władcą piorunów, jak się też później okaże, twórcą cywilizacji. Nie 

bez znaczenia jest też kolor broni gromowładcy (…) złota pałka (…)” (Marek Cetwiński, Marek Derwich, 

Herby, legendy, dawne mity, KAW, Wrocław 1987, s. 43-44 [korekta pisowni nazwy miejscowości, było 

Żelazna, powinno być Żelazno]).   
18 Ibidem, s. 44. 
19 Roland Gröger, Marek Sikorski, Na granicy legendy i wiary. Skarby sztuki i osobliwości Ziemi Kłodzkiej, 

Wyd. Ziemia Kłodzka, Nowa Ruda 1993, s. 78-79.  



1424), wykonanym ze skóry tego wodza husytów, przez Henryka Augusta de La Motte-Foqué 

w 1743 roku i wywiezione do Berlina20.  

Kolejny mit lokalny wiąże się z krzyżem kamiennym wystawionym w 1628 w paśmie 

Gór Stołowych w pobliżu Batorowa. Jest to krzyż wyjątkowy w skali ogólnopolskiej, a także 

światowej, „Wykuty w piaskowcowym ostańcu, w trzech płaszczyznach, w czwartej nie 

odkuty od macierzystej skały”21, posiadający gotykiem pisane inskrypcje (na górnej, 

poziomej części krzyża widnieją litery IHS ze strzałką pośrodku, skierowaną grotem na 

napis). Odnaleźć go bardzo trudno, gdyż znajduje się w lesie i nie prowadzi doń żadne 

oznakowanie22. Upamiętnia on morderstwo na 15-letniej dziewczynie podczas wojny 30-

letniej w miejscu wystawienia krzyża, zbrodnię z którą wiążą się różne wersje legendy. 

Zgodnie z pierwszą „w miejscu tym, w roku 1628 zamordowana została pełna cnót 15-letnia 

panna Marta. Przyczyną jej tragicznej śmierci była wojna 30-letnia wraz ze swoimi 

okropnościami23. Legenda uzupełnia, że zwłoki córki zakopane w lesie znalazł jej ojciec, 

miejscowy leśniczy. Miejsce to odkrył dzięki temu, że na grobie ofiary wyrósł groch, którego 

ziarenka dziewczyna trzymała w kieszeni fartuszka”24. Zgodnie z inną wersją legendy 

dziewczyna zamordowana została przez młodzieńca, z którym miała potajemne schadzki. 

Chciał się on jej pozbyć w związku z ożenkiem z bogatą panną młodą z Nachodu. 

Dziewczyna miała w kieszeni ziarnka lilii. Rok później wyrosły z nich kwiaty, które znalazł 

przypadkowy myśliwy. Był on zdumiony, że wyrosły w takim miejscu w lesie. Chciał je 

wykopać i zasadzić w swoim ogrodzie. Podczas wykopywania natknął się na ciało 

dziewczyny, wziął je i zaniósł do dworu, w którym akurat odbywało się wesele zabójcy z 

bogatą panną młodą. Gdy zabójca ujrzał Martę, powiesił się na poddaszu25.   

 
20 Podaję za: ibidem, s. 191-195. 
21 Krzyże i kapliczki pokutne na Ziemi Kłodzkiej, tekst Janusz Grabowski, zdjęcia Wiesław Strykowski, Wyd. 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Kłodzki Klub Krajoznawczy oraz Regionalna Pracownia 

Krajoznawcza w Wałbrzychu, Kłodzko 1988, s. 4. 
22 Krzyża poszukiwaliśmy grupą czteroosobową, w dniu 03.11.2012 przez około 8 godzin, kierowaliśmy się 

wskazówkami udzielanymi przez mieszkańców Batorowa, część z nich była błędna i dlatego poszukiwaliśmy 

innego krzyża (tzw. „krzyża drwala” z 1707 roku, który znajdował się na ścieżce kalwaryjskiej (żółty szlak), dziś 

krzyż ów już i tak nie istnieje). Pomogły nam dopiero informacje uzyskane w schronisku PTTK, pilotowanie nas 

do traktu, na którym znajduje się krzyż oraz informacja, że należy go szukać z prawej strony drogi, za 

rozwidleniem, od kręgielnego traktu 600 metrów w drogę leśną z prawej strony (od Batorowa), kolejna droga to 

żółty szlak. Krzyż znajduje się w grupie skał w lesie, za skałkami płynie mały potok. Odnalazł go Jan Charlęża. 

Na Urwisku Batorowskim znajduje się jeszcze krzyż upamiętniający zastrzelenie dwóch młodych ludzi w 1996 

roku. Jeden z mieszkańców Batorowa przestrzegał: „tam nie chodźcie, tam jest straszeczno”.   
23 Inna wersja inskrypcji: „W roku 1628 dnia 19 marca została w morderczy sposób zabita w wieku 15 lat 

cnotliwa panna Marta Gorgi córka ślubna kamieniarza ze wsi Ratno Górne. Niech Bóg będzie jej łaskawy. 

Chwalebnego zmartwychwstania 1644. O Boże daj jej zbawienie” (Roland Gröger, Marek Sikorski, Na granicy 

legendy i wiary…, op. cit., s. 45).  
24 Krzyże i kapliczki pokutne na Ziemi Kłodzkiej…, op. cit. s. 5.  
25 Na podstawie: K. Gründel, De tute Mäd, w: Roland Gröger, Marek Sikorski, Na granicy legendy i wiary. 

Skarby Sztuki i Osobliwości Ziemi Kłodzkiej, Wyd. „Ziemia Kłodzka”, Nowa Ruda 1993, s. 45-46.  



W obu wersjach legendy, zarówno groch, jak i lilie, nasuwające skojarzenie z mitem 

eleuzyńskim, dają świadectwo okrutnej prawdzie. Przypomina to balladę Adama Mickiewicza 

Lilie. Być może więc i nasz wieszcz zainspirował się tą legendą26. 

Krzyż ów nie został wykuty przez zabójcę, ale najprawdopodobniej na zlecenie 

rodziców zmarłej dziewczyny w 1644 roku27. Nie jest to więc krzyż pokutny, będący 

świadectwem prawodawstwa średniowiecznego, wykuwany przez zabójcę w miejscu zbrodni. 

Jak pisze Janusz Grabowski, krzyże pokutne w Europie upowszechniły się po 1300 roku, na 

krzyżu takim niejednokrotnie wykuwano datę zabójstwa oraz narzędzie zbrodni. Przy czym 

zabójca zobowiązywał się pokryć koszty sądowe, odbyć boso pielgrzymkę do miejsca 

świętego i utrzymywać rodzinę zamordowanego. Przy krzyżu tym następowało też 

pojednanie28.    

 

Krzyż kamienny w pobliżu Batorowa z 1644 roku (fot. GG). 

Krzyży pokutnych na terenie Kotliny Kłodzkiej jest dużo. Janusz Grabowski i 

Wiesław Strykowski w publikacji Krzyże i kapliczki pokutne na Ziemi Kłodzkiej wskazują na 

8 takich krzyży w: Kłodzku, Gorzanowie, Lewinie, Lesicy koło Międzylesia, Porębie, 

Wambierzycach i dwa w Woliborzu. Marek Perzyński w publikacji Cudowne wizerunki, 

kapliczki i krzyże pokutne w gminie Kłodzko wskazuje zaś na dwa krzyże pokutne w Żelaźnie 

i Szalejowie Dolnym29. Osobiście udało mi się odnaleźć pięć kolejnych krzyży pokutnych: w 

Radochowie przy wejściu na Kalwarię Cierniak, w Mąkolnie przy Kaplicy Górskiej, dwa za 

Bolesławowem na rozstaju polnych dróg w kierunku Ogrójca i jeden (już poza obszarem 

 
26 Patrz: Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku (do 1863 roku), oprac. Andrzej Zieliński, Ossolineum 

1974, s. 157, 309 
27 Roland Gröger, Marek Sikorski, Na granicy legendy i wiary..., op. cit., s. 45.  
28 Krzyże i kapliczki pokutne na Ziemi Kłodzkiej, op. cit., s. 1-3.  
29 M. Perzyński, Cudowne…, op. cit. s. 69.  



Kotliny Kłodzkiej) w pobliskiej wsi Kamienica przy cmentarzu. Najciekawszy pod względem 

formy i zarazem największy jest krzyż pokutny w pobliżu Lesicy koło Międzylesia. Stoi on w 

lesie po lewej stronie drogi z Międzylesia. Aby go odnaleźć, trzeba wejść od uschniętego 

buka (jest tylko jeden), przy szkółce leśnej (pozostałości płotu), do lasu, idzie się 50 m w głąb 

lasu. Napis na krzyżu brzmi: „Roku 1628 dnia 18 października został zabity Elias Lachnit syn 

kowala z Rieben w wieku 19 lat”.  

 

Krzyż pokutny z 1628 roku w pobliżu Lesicy koło Międzylesia (fot. GG). 

Warto dodać, iż krzyże pokutne niekiedy stawały się elementem zdobniczym. Jest tak 

w Gorzanowie, miejscowości słynącej z pięknego zamku von Herbensteinów, gdzie krzyż 

taki, jak poinformował pan Stanisław Dereń, z datą upamiętniającą zamordowanie kobiety ze 

dworu, wystawiony został obok kamiennej rzeźby Trójcy Świętej. W rzeźbie tej, znajdującej 

się przy ul. Kłodzkiej 17, zgodnie z relacją pana St. Derenia – właściciela posesji, brakuje 

skradzionej kilka lat temu kuli z krzyżem oraz promieni z okiem opatrzności. Co ciekawe 

mieszkaniec sam, bez pomocy instytucjonalnej, podejmuje starania o odzyskanie kuli i 

przywrócenie pierwotnej formy Trójcy Świętej.  



Rzeźbiarski motyw Trójcy Świętej na terenie Kotliny Kłodzkiej w najbardziej 

kontrowersyjny sposób, jak wskazali R. Gröger i M. Sikorski, przedstawiony został w 

Szalejowie Dolnym, wsi w której znajduje się pałac słynnego łże barona Münchhausena. 

Pomnik ów, przedstawiający Trójcę Świętą jako trzech starców, co niezgodne z przekazem 

biblijnym, gdyż Duch Święty przedstawiany był jako gołębica, znajduje się przy głównej 

drodze w pobliżu kościoła Św. Anny30.  

 

Kamienna rzeźba Trójcy Świętej w Szalejowie Dolnym (fot. GG). 

 W pobliżu wspomnianego już Gorzanowa znajduje się wzgórze Antonówka z kaplicą 

Św. Antoniego oraz rzeźbą św. Onufrego (dojście do figury – 250 kroków w górę od budynku 

przy ul. Polnej 7). Z tablicy informacyjnej dowiedzieć się można, iż przy kaplicy przez długi 

czas stała chatka pustelników, których zadaniem była opieka nad tym obiektem sakralnym. 

Prawdopodobnie to któryś z anachoretów ufundował pomnik św. Onufrego – odzianego 

jedynie w przepaskę z winorośli oraz bardzo długie włosy. Postać ta, zgodnie z analizą mitu 

samotniczego żywota, którą przeprowadził Stanisław Węglarz w artykułach Ojcowie pustyni 

oraz Pustelnicy – ludowi święci. Monastycyzm a ewangelizacja Europy („Polska Sztuka 

 
30 Roland Gröger, Marek Sikorski, Na granicy legendy i wiary..., op. cit., s. 45. Fragment pomnika stanowi 

jednak również wyobrażenie gołębicy (zob. fotografia) .  



Ludowa” 1983, nr 3-4, s. 135-161), jest naga ponieważ naśladuje pierwotną nagość człowieka 

w raju, poprzedzającą grzech Adama i Ewy. S. Węglarz podaje przykłady pustelników, którzy 

żyli nadzy 35, 50 i 70 lat31.  Z postacią św. Onufrego - pustelnika na górze Antonówka wiąże 

się także dawny miejscowy kult tego świętego. Zgodnie z nim panny z Gorzanowa przynosiły 

pod kamienną rzeźbę posiłki z prośbą o pomoc przy wyborze męża. Jeśli św. Onufry się 

pokłonił, oznaczało to, że prośba została przyjęta32. Ślady czci oddawanej temu świętemu 

przez miejscowych katolików obecne są i dzisiaj, a świadczą o tym sztuczne kwiaty przy 

rzeźbie i świeca. Polanka obok pustelnika stanowi też dla ludności Gorzanowa miejsce 

organizacji lokalnych festynów związanych ze świętami kościelnymi33. Kult św. Onufrego na 

terenie Kotliny Kłodzkiej znany był także w Stroniu Śląskim, gdzie w centrum miasta stoi 

zrujnowana kaplica pod wezwaniem tego świętego34. Kult ten świadczy też o szerszym 

zjawisku anachoretyzmu na opisywanym terenie, co potwierdza np. rycina z książki Polskie 

podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku (do 1863 r.)35. Przedstawiona jest tam pustelnia w 

Dusznikach Zdrój. Aktualnie udało mi się odnaleźć osobę samozwańczego pustelnika w 

Złotym Stoku, który sąsiaduje z Kotliną Kłodzką z prawej strony i przynależy do powiatu 

ząbkowickiego. Wywiad przeprowadzony z quasi-pustelnikiem – panem Bronisławem 

Mitusińskim, który w latach 70. uratował od zapomnienia i zniszczenia miejscową kalwarię i 

zadbał o resztki ruin kaplicy św. Anny na Górze Krzyżowej, pozwolił zgromadzić kilka 

interesujących informacji na temat samej kaplicy i niemieckiego pustelnika, który został po II 

wojnie światowej w Polsce. Kaplica, zgodnie z przekazem (także Ryszarda Cieścińskiego) po 

wojnie była jeszcze w stanie nienaruszonym, po czym zniszczono ją na polecenie Urzędu 

Bezpieczeństwa, a niemieckiego pustelnika dotkliwie pobito, co zmusiło go do wyjazdu do 

Niemiec. Na drodze do kaplicy (a także w samym Złotym Stoku), co świadczy o obecności 

Drogi Krzyżowej w pobliżu, znajdują się tzw. krzyże pielgrzymkowe (drogowskazy dla 

pątników, łącznie jest ich siedem w Złotym Stoku), z których wyjątkowe są dwa. Jeden 

znajduje się przy kościele, a drugi przy kaplicy. Wizerunek Chrystusa na Krzyżu przy 

kościele jest specyficzny ze względu na układ nóg, z których jedna jest obok drugiej (co 

wskazuje na wpływ ikonograficznej tradycji prawosławnej, zgodnie z którą malowano także 

dwa gwoździe), a nie jedna na drugiej (jak jest w katolicyzmie). Chrystus na Krzyżu przy 

 
31 Stanisław Węglarz, Ojcowie pustyni, „Polska Sztuka Ludowa”, 1983, nr 3-4, s. 146.  
32 Notatka m.in. na podstawie tablicy informacyjnej przy kaplicy Św. Antoniego. Patrz też: Roland Gröger, 

Marek Sikorski, Na granicy legendy i wiary..., op. cit., s. 167-169.  
33 Ibidem: notatka. 
34 Roland Gröger, Marek Sikorski, Na granicy legendy i wiary..., op. cit., s. 167-169.  
35 Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku (do 1863 r.), oprac. Andrzej Zieliński, Ossolineum, Wrocław 

1974, s. 120. 



kaplicy ma natomiast przepaskę biodrową malowaną w obozowe pasy, co upamiętnia 

pielgrzymkę Niemców do złotostockiej Kalwarii, związaną z czcią dla rozstrzelanych podczas 

marszu między Bilą Wodą a Złotym Stokiem jeńców obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.            

Antropologiczna przestrzeń kulturowa, jak stwierdził Adolf Szołtysek w pracy Język a 

przestrzeń kulturowa, to (w skrócie mówiąc) treść świadomości podmiotu społecznego, która 

wyznacza obszar tożsamości pozwalający jednostce na identyfikację z daną społecznością. 

Treść ta warunkowana jest historycznie — zakorzeniona jest w przeszłości, dotyczy 

teraźniejszości oraz wizji przyszłości, która rzutuje na teraźniejszość i nadaje jej określony 

sens36. 

Uwarunkowania te (a szczególnie problematyczność zakorzenienia) pozwalają 

dostrzec problem tożsamości obecnych mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, związany z brakiem 

dbałości o zastane po II wojnie światowej dziedzictwo kulturowe. Jest to problem 

„przypisania” tożsamości, o której pisał Zygmunt Baumann w książce Kultura jako praxis, a 

która zastępowana bywa współcześnie w niektórych regionach Polski „osiąganiem” 

tożsamości37.  

Problem braku dbałości o dziedzictwo sakralne Ziemi Kłodzkiej sięga laicyzacji 

społeczeństwa po II wojnie światowej, związanej z celową polityką państwową, a dziś 

dotyczy również małego uprzemysłowienia regionu, związanego m.in. z upadkiem szeregu 

zakładów na skutek nieudanych procesów prywatyzacji po 1989 roku. Doprowadziło to do 

zubożenia znacznej części społeczeństwa, do poszukiwania indywidualnych dróg 

samorealizacji, co sprzyja wykształceniu postaw konsumpcyjnych, do emigracji 

zarobkowych, odpływu młodzieży i upadku określonych form szkolnictwa. Czynniki te, i 

ogólnie zjawisko sekularyzacji, nie sprzyjają trosce o sakralne dziedzictwo kulturowe 

regionu.  

Problem tożsamości przypisania mieszkańców do ziemi kłodzkiej rozpoczął 

rozwiązywać ksiądz Józef Siemasz – aktualny proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny w Złotym Stoku. Kapłan odbudował gruntownie z ruin, przy 

pomocy lokalnej społeczności, kaplicę górską w Nowej Rudzie – Słupcu oraz również dzięki 

 
36 A. Szołtysek, Język a przestrzeń kulturowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 720, 

UŚ, Katowice 1985, s. 9. 
37 „nastąpiło przejście od „przypisania” tożsamości do jej „osiągania”, doszło do wyzwolenia jednostek, by same 

mogły – powinny, musiały – określać swoje miejsce w społeczeństwie” (Zygmunt Bauman, Kultura jako praxis, 

PWN, Warszawa 2012, s. 46.  



wsparciu okolicznych mieszkańców zrewitalizował kaplicę górską w Mąkolnie koło Złotego 

Stoku38.   

 

Ksiądz Józef Siemasz (18.04.2013, fot. GG).  

„Zrobione musi służyć” to dewiza postępowania księdza Józefa Siemasza. Słowa te 

potwierdzają czyny i działalność rewitalizacyjna kapłana, który oprócz swych obowiązków 

duszpasterskich podjął się ciężkiej pracy murarskiej przynoszącej wymierne materialne 

efekty, a także poświęcił się pracy redakcyjnej nad ilustrowanym miesięcznikiem parafialnym 

„Złoty Dzwon”. Ksiądz proboszcz odbudował kaplice z dbałością o najmniejsze detale. 

Świątynie usytuowane są na wzgórzach, a wraz z przylegającym terenem to teraz piękne 

uwznioślające duchowo miejsca sakralne, które jeszcze do niedawna, jako zdewastowane 

ruiny, dawały tylko smutne świadectwo przedwojennej gorliwości religijnej oraz wiary 

mieszkańców byłego hrabstwa Grafschaft Glatz i jego okolic39. Wzniesienia dzisiaj stały się 

na nowo miejscami lokalnego kultu Matki Bożej Bolesnej w Nowej Rudzie oraz Świętego 

Antoniego w Mąkolnie. Kult Matki Bożej Bolesnej znany jest w dziejach Kotliny Kłodzkiej, 

o czym świadczą: obraz MBB z siedmioma mieczami w mikrosanktuarium maryjnym w 

 
38 Na temat rewitalizacji kaplicy z udziałem studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

będących członkami Studenckiego Koła Podróży Literackiej, patrz: Joanna Popa, Budujmy kulturę, w: „Złoty 

Dzwon”, nr 6 (30), czerwiec 2012, s. 8-9; Proszę was: pozostańcie wierni temu dziedzictwu (artykuł 

anonimowy), w: „Złoty Dzwon”, nr 7 (31), lipiec 2012, s. 3 oraz tamże: G. Guźlak, Kaplica górska w Mąkolnie, 

s. 12-15; opis pierwszej mszy św. w kaplicy: Święty Antoni Padewski (artykuł anonimowy), w: „Złoty Dzwon”, 

nr 8 (56), sierpień 2014, s. 6.   
39 Mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej, co potwierdziłem podczas badań terenowych w  2012 roku w dwóch 

gospodarstwach agroturystycznych kultywujących dawne przedwojenne tradycje lokalne, szczególnie często 

łączyli z motywami sakralnymi, maryjnymi, motyw róży, co wiąże się też z symbolem przesiedleńców z regionu 

– żółtą różą kłodzką, która rośnie jeszcze na wzgórzach w pobliżu Dusznik Zdrój.    



Zielonej Dolinie, kapliczki w Bardzie Śląskim czy chociażby krzyż przydrożny z 

wizerunkiem NBB we wsi Laski. Kult św. Antoniego wydaje się jednak, ugruntowaną już 

dziś przez księdza Siemasza, ciekawostką, gdyż najprawdopodobniej, ze względu na ideę 

dobrego zamążpójścia, wyparł wcześniejszy w Mąkolnie i na terenie ziemi kłodzkiej kult św. 

Franciszka Xawerego – patrona chroniącego przed epidemiami40. Idea ożenku w kaplicy 

górskiej w Mąkolnie, co ma zapewnić szczęśliwe małżeństwo, być może przywędrowała z 

Nowej Rudy Słupca i sanktuarium na Górze Wszystkich Świętych, gdyż – jak pisze Romuald 

Piela – to tam właśnie „świątynię upodobali sobie szczególnie narzeczeni, którzy bardzo 

często wybierają malutki kościółek na miejsce zawierania małżeństw”41.   

 

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2014 roku.  

Kaplica Św. Antoniego (fot. GG).  

Na temat działalności księdza Józefa Siemasza odnaleźć można wiele informacji 

zawartych w lokalnych gazetach. Obfitują one w szczegóły na temat poszczególnych prac 

rewitalizacyjnych czy faktów z życiorysu księdza, jednak przedstawiony poniżej wywiad z 

kapłanem daje szerszy obraz poświęcenia, pasji i zaangażowania konkretnego człowieka w 

 
40 Informacja przekazana przez Waldemara Wieję – historyka publikującego swe prace na łamach miesięcznika 

parafialnego „Złoty Dzwon”.  
41 Romuald Piela, Pożegnali proboszcza, „Gazeta Wrocławska. Słowo Polskie”, nr 38/2004, s. 12. Autor 

opisując przejście ks. J. Siemasza na probostwo we wsi Różanka, przytacza słowa dawnego wiceburmistrza 

Nowej Rudy – Jerzego Sołtyszczaka obrazujące optymizm kapłana: „- Jego zapał był szalony (…). Na Górze 

Wszystkich Świętych nie było wtedy nawet prądu i wody. On jednak budował, nie mając pieniędzy, a jego 

zaangażowanie udzielało się innym”. Artykuł wieńczy trafna refleksja samego księdza: „- Cóż, duchowni 

czasami są jak komandosi: gdy kończą jedno zadanie, zostają przerzuceni w inne miejsce, by tam zacząć nowe”, 

Ibidem.  



odbudowę ludzkich serc. Zanim przedstawię koleje odbudowy kaplic, przytoczę kilka 

wzmianek z lokalnej prasy i opracowań dotyczących historii obiektu. Opis Góry Wszystkich 

Świętych, na której znajduje się od podstaw odbudowany i zrewitalizowany pod 

kierownictwem ks. J. Siemasza obiekt Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej (kościół 

pomocniczy parafii Św. Katarzyny w Nowej Rudzie – Słupcu) znajduje się w przewodniku 

historyczno-turystycznym Andrzeja Behana „Nowa Ruda” (Wydawnictwo „Maria”, Nowa 

Ruda, s.a.). Historia obiektu sięga, jak pisze A. Behan, 1680 roku oraz wotywnej intencji 

przeciwepidemicznej. Autor zwraca uwagę, iż kaplica zniszczona została doszczętnie w 

latach 70. XX wieku:  

„na skutek braku nad nią opieki kaplica niszczała, a działania miejscowych wandali doprowadziły 

ją do totalnej ruiny. Pierwsze kroki zmierzające do ratowania obiektu podjął słupiecki proboszcz 

ks. Jerzy Czerna, który wystąpił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu o 

wpisanie kaplicy do katalogu zabytków, bowiem do tej pory takiego wpisu nie było. Ponadto 

przystąpił do sporządzenia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu, którą zajęli się 

działacze Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (…). Właściwe działania zmierzające do odbudowy 

kaplicy rozpoczęły się wraz z przybyciem w 1993 r. do parafii słupieckiej ks. Józefa Siemasza, 

który podjął się odbudowy zniszczonej kaplicy. Pierwsze prace remontowe, które polegały 

głównie na uprzątnięciu terenu z gruzu, rozpoczęto jeszcze w tym roku. W następnym 

zarejestrowano Społeczny Komitet Odbudowy Kościółka Matki Boskiej Bolesnej na Górze 

Wszystkich Świętych, który mógł starać się o pozyskiwanie środków na jego odbudowę. Do 

współpracy przystąpiła noworudzka Rada Miejska, Rada Gminy, a także Fundacja Odnowy Ziemi 

Noworudzkiej. Pomocy udzieliła także istniejąca w tym czasie w Nowej Rudzie Królewska Szkoła 

Sztuk Pięknych oraz związki zawodowe kopalni (…) udało się odbudować całą bryłę kaplicy, a 

pochodzący z Estonii S. Nestvolodov prowadził prace związane z renowacją figur. Na górę 

podciągnięto w 1995 r. prąd a rok później wodociąg. Wtedy też zakończono prace sztukatorskie 

prowadzone przez E. Niebrzydowskiego. (…) Uroczystość powtórnego poświęcenia kaplicy 

odbyła się 14 września 1996 r. przy udziale ówczesnego metropolity wrocławskiego Henryka 

kardynała Gulbinowicza oraz władz miasta, Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej oraz innych 

instytucji, które przyczyniły się do jej wyremontowania. (…) Wokół kaplicy ułożono kostkę, a 

Kazimierz Chrynowski wraz z synem Januszem zaprojektowali i wykonali nowy ołtarz, który 

konsekrowano 6 lipca 1998 r. wkładając w jego podnóże relikwie świętych rzymskich 

męczenników. Zainstalowano również nowe ławki i rozpoczęto prace nad renowacją fresków na 

sklepieniach. Na zewnątrz zbudowano mur ogrodzeniowy, wybudowano „stróżówkę”, następnie 

wzniesiono nowy ołtarz polowy (…). 15 września 2002 r. odbyła się przed kaplicą uroczystość, 

podczas której podniesiono ją do rangi Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej. 

Wieloletnie prace pod kierunkiem ks. J. Siemasza doprowadziły do uratowania kaplicy oraz 

uatrakcyjnienia masywu Góry Wszystkich Świętych. Za swoją pracę słupiecki wikary został 

kanonikiem kapituły wrocławskiej oraz otrzymał od Ministra Kultury i Sztuki Złotą Odznakę 

„Opiekuna nad Zabytkami”42.  

 

Rada Miejska uhonorowała ks. J. Siemasza pierwszym w historii miejscowości tytułem 

„Zasłużony dla Miasta Nowej Rudy”. „Godność tę ks. J. Siemaszowi Rada Miejska przyznała 

przede wszystkim za dzieło odbudowy zrujnowanego kościoła na Górze Wszystkich 

 
42 A. Behan, Nowa Ruda. Przewodnik historyczno-turystyczny, Wyd. „Maria”, Nowa Ruda, s.a, s. 238-239. 



Świętych, które w znaczący sposób przyczyniło się do poprawy wizerunku zarówno tego 

miejsca, jak i całego miasta”43.  

 Z życiorysu księdza Józefa Siemasza, urodzonego w Oławie 19 marca 1966 roku44, 

wynika, że swoją działalność poświęcił odbudowie ludzkich serc. Po studiach w Wyższym 

Seminarium Duchownym we Wrocławiu i przyjęciu świeceń kapłańskich w 1993 roku zaczął 

pracować jako wikariusz w parafii Św. Katarzyny w Nowej Rudzie Słupcu. I tutaj właśnie 

zrodziła się idea rewitalizacji pobliskich ruin. W ramach zajęć dla młodzieży już po miesiącu 

działalności ksiądz poprowadził młodych ludzi na Górę Wszystkich Świętych, aby podczas 

wędrówki górskiej zaszczepić ideę odbudowywania wiary poprzez wznoszenie murowanych 

świątyń. Myśl podsunął ksiądz Roman Międzyrzecki, mówiąc w czytelny sposób „Józef, to 

jest pole dla ciebie”. Jak pokazały lata pracy, idea ziściła się owocnie, wydając niezwykły 

plon. Ksiądz Józef Siemasz, aktualnie jako jedyny na terenie Kotliny Kłodzkiej, jak 

zaznaczył historyk sztuki Bogusław Czechowicz w książce „Kaplice w dawnym Hrabstwie 

Kłodzkim”45, odnawia obiekty sakralne w sposób w pełni profesjonalny. Uczony w tym, 

aktualnie najbardziej fachowo wydanym kompendium wiedzy na temat małej architektury 

sakralnej Kotliny Kłodzkiej, podkreślił ogólne niedbalstwo w kwestii rewitalizacji obiektów 

sakralnych:  

„Tylko nieliczne obiekty zdołano podnieść z ruiny lub przed dalszym zniszczeniem uchronić. 

Najbardziej spektakularne jest przywrócenie użytkownikom kaplicy na Górze Wszystkich 

Świętych. Fakt ten stosunkowo dobrze udokumentowano w lokalnej prasie, która stała się też 

stymulatorem wielu działań na rzecz ochrony kłodzkich zabytków, w tym tak charakterystycznych 

dla mikroregionu kaplic. Inicjatywę odbudowy podjął w 1993 r., natychmiast po przybyciu do 

Słupca nowy wikary, ksiądz Józef Siemasz. Szybko uzyskał zgodę swojego proboszcza, 

przychylność grupy zapalonych parafian oraz partnera z Niemiec. Odbudowując kaplicę, 

postanowiono zarazem wykreować Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej46. Odgruzowanie, 

odbudowa i wzniesienie ogrodzenia kaplicy zajęły kilka lat. Dzieło budzi jednak szacunek i 

uznanie. Zabytek, który jeszcze niedawno wydawał się być skazany na zagładę, znów egzystuje. 

Co więcej – planuje się powstanie infrastruktury typowej dla ośrodków pątniczych (…)”47.   

 

Jak zaznaczył ks. Józef Siemasz, podczas poniżej zapisanego, przeprowadzonego ze 

mną wywiadu rzeki w domu parafialnym Złotego Stoku, wstępne oględziny miejsca w 1993 

roku koncentrowały się wokół kościoła zwalonego doszczętnie, zarośniętego lipami, z 

 
43 Małgorzata Matusz, Odbudował kościół, zasłużył się miastu, „Euroregio Glacensis”, część „Rozmaitości”, 

29.04.-05.05.2009, nr 18/587, s. 6. Informacja również: D. Oleksy, Zasłużony tytuł dla ks. Józefa Siemasza, 

„Gazeta Prowincjonalna”, 01.05.-07.05.2009, nr 18 (896), s. 7.  
44 Ksiądz dzieciństwo spędził we wsi Drzemlikowice w gminie Oława, gdzie okoliczna ludność parała się 

głównie rolnictwem. W Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Jelczu ukończył technikum, kierunek obróbka 

skrawaniem i przez trzy lata pracował jako instruktor ślusarstwa w narzędziowni. Wywiad rzekę, który obejmuje 

życiorys kapłana, z księdzem Józefem Siemaszem przeprowadziłem w domu parafialnym w Złotym Stoku.  

  
45 Bogusław Czechowicz, Kaplice w dawnym Hrabstwie Kłodzkim, Wydawnictwo Werk, Wrocław 2003, 219 s. 
46 Bałon 595, s. 6. 
47 B. Czechowicz, Kaplice w dawnym Hrabstwie Kłodzkim.., op. cit., s. 162.  



podgnitą kopułą. Podczas pierwszych dwóch miesięcy pracy duszpasterskiej po mszy świętej 

ksiądz odbywał codzienne wędrówki na górę. Pierwotnie skupił się na pomyśle 

odgruzowania, aby wejść do świątyni, a gdy później ktoś spytał: „Proszę księdza, czy to 

prawda, że ksiądz będzie odbudowywał Kościół?”, odpowiedź kapłana brzmiała – „Czemu 

nie”. W sierpniu 1993 roku wyruszyła piesza pielgrzymka z Kłodzka na Jasną Górę i ludzie 

przewodnikowi grupy zgłaszali intencje, z których jedną była: „Za inicjatywę odbudowy 

kościoła Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych”. Ludzie zaczęli się modlić – 

coś zaczęło w sercu bić. Po pielgrzymce, gdy proboszcz wrócił po urlopie, okazało się, że 

wikary z zapałem młodzieńczym przekopał parafię. Należało inicjatywę ubrać w formy 

prawne i za zgodą kurii powołano Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła na Górze 

Wszystkich Świętych. Odbudowywanie świątyni stało się obowiązkiem przed państwem i 

Kościołem. Po zawiązaniu komitetu ogłoszono jego istnienie, a całości nadano formę prawną. 

Pierwsze prace porządkowe odbywały się jesienią, aż do zimy. Do odbudowy świątyni 

zaangażowali się mieszkańcy, głównie mężczyźni – emerytowani górnicy z kopalni węgla 

kamiennego w Nowej Rudzie, którzy okazali się niezwykłymi fachowcami. Ksiądz zadbał o 

uzyskanie pełnej dokumentacji. Pan Andrzej Behan – historyk z Nowej Rudy i sekretarz 

Urzędu Miejskiego opracował na podstawie źródeł historię świątyni. Ważną inicjatywą było 

tłumaczenie kronik ks. Józefa, które przeprowadził pan Andrzej Bechan oraz ich drukowanie, 

wraz ze sprawozdaniem z postępów prac, w „Wiadomościach Katolickich”. W 1994 roku do 

działań włączył się śp. harcmistrz Krzysztof Rychlewski, organizując w pobliżu ruin obóz 

harcerski. Z Caritasu we Wrocławiu dostarczono UAz-a z przyczepką, która woziła starych 

górników 3,5 kilometrów do lasu pod górę. 15 września 1994 roku odbył się odpust w dzień 

Matki Bożej Bolesnej. Przy odbudowie współpracowano z kopalnią „Nowa Ruda Słupiec”. 

Dostarczono agregat prądotwórczy, a z wydziału budowlanego kopalni barak, w którym było 

zaplecze socjalne. Dokumentację przygotowywał sekretarz gminy – pan Julian Golak, a przy 

odbudowie współpracowano z byłymi mieszkańcami Nowej Rudy przesiedlonymi do 

Niemiec – panem Georgem Hoffmannem oraz panem Jeschke, który postarał się o środki z 

Fundacji Polsko-Niemieckiej. Dzięki wsparciu finansowemu położono dach, zrobiono 

elewację, centralne ogrzewanie oraz mieszkanie dla pustelnika, którego jednak do tej pory nie 

ma. Jak podkreślił ks. J. Siemasz „w kwestii wypełniania wniosków poczuliśmy Palec Boży, 

cztery z nich zostały odrzucone, ale piąty „Turystyczne zagospodarowanie Góry Wszystkich 

Świętych”, wypełniony w trybie pilnym, był kamykiem rzuconym na chybił trafił, który 

rozrósł się w wielkie drzewo”. Pracom towarzyszyły śmiałe myśli: wybudowano drogę 

dojazdową, doprowadzono linię energetyczną oraz wodę. Kiedyś w pobliżu ludzie mieszkali, 



ale w studniach wody już nie było. Drogę zaczęto budować systemem gospodarczym – 

półtora kilometra. Pomógł rejon dróg w Słupcu – dostarczono kamienie: niesort (warstwa 

dwudziestocentymetrowa), tłuczeń (warstwa trzydziestocentymetrowa) oraz kliniec (warstwa 

dwudziestocentymetrowa na wierzch). Usypano wał i korytowano spychem wypożyczonym 

dzięki ludzkiej życzliwości z kopalni. Drogę, która początkowo była polna i znajdowała się 

obok przepaści, oznaczono palikami z działki księdza proboszcza. Prace wykonywano dzięki 

energii społecznej, łopatami, przy pięknej pogodzie. Po usypanym kamieniu jeździły 

samochody w taki sposób, aby nie poruszać się po własnych śladach. Gdy zrobiono już drogę, 

pobocza zostały wyniwelowane i krzaki wycięte, pozostał krajobraz księżycowy – 

pobojowisko. Po jego uprzątnięciu zrodziła się inicjatywa odpustów i festynów ludowych.  

Pierwszy festyn, zorganizowany przez komitet Akcji Katolickiej odbył się 3 maja 1994 roku, 

kolejny 1 czerwca, festyn zorganizowany przy pomocy górników i Solidarności 15 sierpnia, a 

15 września odpust połączony z festynem. Ów schemat festynów występuje rokrocznie, przy 

czym na Górze Wszystkich Świętych gromadzi się do piętnastu tysięcy osób; dotychczas, na 

specjalnie wybudowanej scenie, występowały zespoły folklorystyczne z 11 krajów Europy, 

aprowizację zapewniają kuchnie wojskowe. Przy festynach do 2004 roku gromadziły się 

sztaby wyborcze partii SLD, Solidarności i PiS, które żyły ze sobą w zgodzie. Samo miejsce 

poświęcone zostało, z kaplicą w stanie surowym, przez księdza kardynała Henryka 

Gulbinowicza w 1996 roku. W 1998 roku ksiądz biskup Józef Pazdur poświęcił nowy ołtarz 

Matki Bożej Bolesnej z figurą, a pod ołtarzem w podłodze umieszczone zostały relikwie 

męczenników rzymskich. Ołtarz wykonano dzięki rysunkom pana Kazimierza Chyrowskiego 

z Wołowa, które stworzone zostały na podstawie zachowanych poniemieckich fotografii. Pan 

Kazimierz Hyroski wykonał freski, ołtarz, polichromię, sztukaterie, rzeźby i stiuki na 

ścianach. Szesnaście stacji Drogi Krzyżowej wykonał profesor Stanisław Nestvolodov z 

Tallina w Estonii. Dodatkowa jest stacja pierwsza – modlitwa w Ogrójcu oraz szesnasta – 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. W 2002 roku kościół podniesiony został przez księdza 

kardynała Henryka Gulbinowicza do rangi Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Ziemi 

Noworudzkiej. W miejscu tym do 2004 roku ksiądz J. Siemasz spędził jedenaście lat, po 

czym przeniesiono go do wsi Różanka, do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny48. 

Działalność rewitalizacyjna księdza Józefa Siemasza i jej konkretne owoce w postaci 

świątyń uświadamia wagę słów Ernsta Cassirera, iż „Człowiek nie żyje już w świecie jedynie 

 
48 Informacje na podstawie wywiadu rzeki z księdzem Józefem Siemaszem, przeprowadzonego w dniu 18. 

kwietnia 2013 r., w domu parafialnym w Złotym Stoku.  



fizycznym, żyje w świecie także symbolicznym. Częściami składowymi tego świata są: język, 

mit, sztuka i religia. Są to różnorakie nici, z których utkana jest owa symboliczna sieć, 

splątana sieć ludzkiego doświadczenia”49.  

 

 

Jan Charlęża przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej 

(18.04.2013, fot. GG).  

 

 

Gerard Guźlak UKW Bydgoszcz: Znaki sacrum w przestrzeni kulturowej Kotliny 

Kłodzkiej. Świątynie przywrócone Bogu i ludziom przez ks. Józefa Siemasza 

  

 

Prof. Jakubowska: „Tekst ciekawy, świadczący o pasji badawczej, poznawczej autora. 

Uświadamia, jak często niewiele wiemy o miejscach, z którymi jesteśmy związani, a także ile 

ciekawych zjawisk umyka naszej uwadze. Nieliczne błędy edytorskie, składniowe, 

stylistyczne zaznaczone na marginesie. Nadmierne stosowanie zaimków wskazujących. 

Zasługuje na publikację”. 

 
49 Ernst Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. Anna Staniewska, Warszawa 1977, s. 80. 


