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Przełęcz Trzech Granic
Ziemia Kłodzka to jeden z najciekawszych zakątków Polskiej Ziemi, wciśnięta w Sudety daleko na południu Polski.
Jadąc z Kłodzka na południowy wschód
docieramy do przepięknej doliny rzeki Białej Lądeckiej czasem zwanej też
Białką. Wije się ona pomiędzy pasmami
górskimi, ukazując nam miejscowości ze
swoją bogatą historią sięgającą nawet
XIII wieku. Biała Lądecka wypływa u podnóża Przełęczy Trzech Granic położonej
pomiędzy szczytami.
Smrek/ 1125 m n.p.m./ po czeskiej stronie i Bruska/ 1124 m n.p.m./
- na wysokości 1111m n.p.m. Przełęcz
ta jest miejscem styku historycznych
granic trzech krain; ŚLĄSKA, MORAW i
ZIEMI KŁODZKIEJ - stąd jej nazwa. Płynąc dalej tworzy piękną dolinę rozdzielając Góry Bialskie i Góry Złote. Nad jej
brzegiem przycupnęły niewielkie wioski
- Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Goszów i dalej miasteczko Stronie
Śląskie - które mimo wielu zawirowań
dziejowych przetrwały do dziś, a ich

społeczności lokalne ze swoją odrębną
historią i tradycją, często upamiętnioną
w materialnej formie w postaci budowli
sakralnych, pomników czy architektury i
sztuki, dają nam okazje do odkrywania i
propagowania wyjątkowości tej okolicy,
wydawać by się mogło „zapomnianej
przez ludzi i Boga”, gdzieś na końcu świata. Te nieliczne już dziś relikty przeszłości
- historyczne, geograficzne, przyrodnicze
czy zabytkowej architektury - to „Źródło
Naszej Tożsamości”. To „Utracone Dziedzictwo” czasem w niewielkim stopniu
ożyje, jeżeli nasza działalność będzie służyć rozwojowi społeczno - kulturalnemu
tych okolic, działalności na rzecz ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
poprzez rewitalizację i renowację istniejących zabytków. Wtedy miejscowości
leżące w Dolinie Białej Lądeckiej będą
ciekawym miejscem gdzie historia, geografia i przyroda przeplatają się z teraźniejszością a zwiedzane miejsca dadzą
nam odczucie „ gdzie duch spotyka się
z przeszłością”.

Bielice dawniej

Bielice to niewielka wieś leżąca
na wysokości 690 - 750m n.p.m. i jest
pierwszą wsią przez którą przepływa rzeka Biała Lądecka. Jest najdalej wysuniętą
na wschód osadą Ziemi Kłodzkiej.
Została założona w 1605 roku jako
część Nowego Gierałtowa przy ówczesnym trakcie do czeskiej wsi. Nazwa wsi
została utworzona od starosłowiańskiego słowa belu/biały/,oznaczającego
m.in. spienioną wodę. W 1614 roku
dzisiejsze Bielice nazywają się „Bielendorf’’- było to słowiańsko-niemieckie
połączenie, powstałe z czeskiej nazwy
rzeki Bela oraz niemieckiego słowa
„dorf” określającego wieś. Po wojnie
była to Biela. Współczesna nazwa to Bielice. Początkowo ludność wsi zajmowała
się rolnictwem. W XVII wieku zaczyna się
rozwijać rzemiosło związane z przeróbką
drewna oraz hodowla bydła. Pojawiają
się pierwsi rzemieślnicy.

Na przełomie XVIII/XIX wieku funkcjonuje kilka tartaków, wytwórnia
gontów, młyny, olejarnia i potażarnie.
Potażarnie to małe manufaktury, w których produkowano potaż z popiołu pochodzącego ze spalania drewna i węgla
drzewnego. Następnie popiół ten był
rozpuszczany w wodzie. Główny składnik
potażu to związki potasu. Ów potaż był
od starożytności powszechnie stosowany przy produkcji mydła, szkła, wyrobów
ceramicznych, bielenia tkanin oraz jako
nawóz.
Ciekawostka - Polska była dość
długo ważnym eksporterem potażu,
a polscy specjaliści od wytwarzania
potażu byli bardzo cenieni. Już w
1608 roku grupa polskich rzemieślników od potażu założyła pierwsze na
amerykańskim kontynencie manufaktury produkujące „potaż”. To Oni byli
protoplastami obecnej amerykańskiej
Polonii.
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Kolonia Neu Bielendorf/ Nowe Bielice

Chałupniczo wyrabiano drewniane
spinki i klamki. Pod koniec XIX wieku
Bielice miały około 100 domostw i około
500 mieszkańców. O zamożności Bieliczan może świadczyć fakt, że sami wybudowali kościół w 1799 roku. W II poł. XIX
wieku Bielice rozwijają się turystycznie.
Leżą na licznie uczęszczanej przez kuracjuszy trasie z Lądka Zdroju na Hruby
Jesenik przez Puszczę Jaworową. W rezultacie wieś staje się w bardzo krótkim czasie znanym w Górach Bialskich
ośrodkiem turystyczno - letniskowym.
W okresie międzywojennym zbudowano tu skocznię narciarską i tor saneczkowy. Czynne były domy gościnne, schronisko młodzieżowe i duże schronisko

„Saalwiesen-baude” oraz przebudowana stara gospoda.
W 1924 roku zbudowano elektrownię i z elektryfikowano całą wieś.
Bielice posiadające taka bazę - hotele,
schroniska, tartaki, aptekę, młyn, elektrownię, rzeźnika, sklep towarowy były
samowystarczalne i cieszyły się dużym
powodzeniem wśród turystów. Przy południowym krańcu wsi, w wąskiej górskiej dolinie przy drodze ku górom, wiodącej w kierunku szczytów Pasieczna i
Smrek powstała pod koniec XVIII wieku/
1792 - 1797/Kolonia Neu Bielendorf/
Nowe Bielice/. Była to niewielka osada z
zagęszczoną, dwustronną zabudową/19
domów, 80 mieszkańców/.

Bielice

Bielice stoki narciarskie.

Bielice

Gruzy kaplicy.
Stała tam również drewniana Kaplica. Dzisiaj w tym miejscu znajdują się
nieliczne resztki zabudowy /gruzy/, a na
miejscu kaplicy postawiono krzyż /odrestaurowany/, którego resztki odnaleziono obok resztek fundamentów kaplicy.
Postawiono też tablicę informacyjną o
tym miejscu. Kolonia Neu Bielendorf ma
ogromne znaczenie nie tylko dla Bieliczan, ale także dla całej Ziemi Kłodzkiej.
W jednym z tych kilkunastu domów Kolonii urodził się słynny rzeźbiarz śląskiego baroku Michael Klahr/ 1693 - 1742/.
Jego talent został odkryty przez rektora Konwiktu Jezuitów z Kłodzka, który będąc na wypoczynku w Bielicach
spotkał chłopca rzeźbiącego figurki do
szopki bożonarodzeniowej. Po rozmowie z rodzicami zabrał małego Michaela
do szkoły prowadzonej przez Zakon w
Kłodzku. Tu Klahr pobierał nauki główne
i uczył się teorii rzeźby. Studiował także
w Wiedniu. W 1723 roku wrócił do Bielic, ożenił się. W 1724 roku wyjechał do
Lądka Zdroju gdzie kupił kamienicę w
Rynku, na rogu ulicy Kłodzkiej. Tu założył
warsztat i szybko zyskał wysoką pozycję

społeczną. Miał pięcioro dzieci - 4 córki
i syna. Rzeźbił głównie w drewnie. Dopiero pod koniec życia wykonał dla Lądka Zdroju kilka rzeźb w kamieniu. Jego
ostatnim dziełem jest kamienna figura
wotywna - pomnik Trójcy Świętej - stojąca na Rynku lądeckim. Michael Klahr
zmarł w wieku 49 lat i pochowany został w Lądku Zdroju. Jest autorem wielu
dzieł/ rzeźb/ rozsianych po całej Ziemi
Kłodzkiej, uważany za najwybitniejszego
przedstawiciela swojej epoki na Śląsku. Z
pięknej kolonii wracamy do Bielic.
Ta urocza wieś otoczona jest lasami,
głównie świerkowymi z domieszką modrzewia, buka i jawora. Lasy te określane
są jako bór wilgotny, wykazujący bujność
wegetacji i dużą rozmaitość roślin. Jest
to zatem doskonałe miejsce dla zwierząt tj. jelenie, sarny, borsuki, kuny czy
muflony, które zostały introdukowane,/
wprowadzenie nie rodzimego gatunku
pochodzącego z innego geograficznie
region/ w tym Przypadku z Korsyki/, oraz
kozice, które sprowadzono dla wzbogacenia fauny.
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Drewniana Kaplica - Kolonia Nowe Bielice.
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Bocian Czarny.
W bielickich lasach spotkać możemy
bociana Czarnego, cietrzewia, głuszca,
jarząbka i inne ptaki. Cały teren otaczający Bielice wchodzi w skład Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, a na południe
od wsi na części Puszczy Jaworowej
utworzony został ścisły Rezerwat „Puszcza Śnieżnej Białki” - będący ostatnim
zachowanym reliktem Prastarej Puszczy
Sudeckiej. Godnym obejrzenia jest kościół z 1799 roku, pierwotnie pod wezwanie Marii Panny z Góry Karmel. Początkowo była to Kaplica Modlitewna, a po
1845 roku Kościół Cmentarny. Cmentarz
istniał już w 1841 roku i był usytuowany
w sąsiedztwie kościoła lub bezpośrednio
przy nim. W 1939 roku kościół odremontowano i uzyskał status kościoła filialnego. W latach 1945 - 1986 kościół nie był
użytkowany. Dopiero w 1986 staraniem
ks. Stefana Witczaka ówczesnego proboszcza parafii Nowy Gierałtów, w świątyni przeprowadzono kapitalny remont.
Po remoncie kościół został ponownie
poświęcony. Jest to obecnie kościół filialny pw. Św. Wincentego i Walentego.
Budowla późnobarokowa, jednonawo-

wa z nieznacznie wyodrębnionym, pięciobocznie zamkniętym prezbiterium a
z zewnątrz dobudowaną zakrystią. Pokryta dachem dwuspadowym. Od frontu
dostawiona pięciokondygnacyjna wieża z
głównym wejściem, nakryta dachem namiotowym. Elewacje kościoła i wieży są
dzielone płaskimi lizenami wykonanymi
w tynku. W środku kościoła na otynkowanym drewnianym stropie zachowało
się malowidło z II poł. XIX wieku przedstawiające św. Walentego uzdrawiającego żebraka. W nawie drewniany chór na
drewnianych podporach. Obok kościoła
stoi rzeźba przedstawiająca ukrzyżowanie.
Na ścianie kościoła od strony drogi
widoczne są dwie tablice: upamiętnienie lat 80-tych - solidarności polsko-czechosłowackiej,
300
rocznica
urodzin
Michaela Klahra,
słynnego rzeźbiarza. Budynek
obok kościoła
/XIXw./
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Kościół filialny pw. Św. Wincentego i Walentego.
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Zabudowania z końca XIX.
To prawdopodobnie wzmiankowana
już w 1846 elementarna szkoła katolicka,
w której od 1856 roku mieszkał i uczył
miejscowy nauczyciel. W ogrodzie przed
budynkiem wśród drzew rośnie buk
czerwony. Kilka zabudowań bielickich
pochodzi z końca XIX lub początku XX
wieku, które są nieco zmodyfikowane,
ale funkcjonują do dziś. Pod koniec XX
i na początku XXI wieku zostało zbudowanych kilka nowych budynków. Jedne
pełnią funkcję dacz letniskowych, inne
są miejscem stałego zamieszkania. Dzisiaj Bielice nie są już postrzegane jako
miejsce na końcu świata, ale urokliwym
zakątkiem oferującym bogatą bazę noclegową i gastronomiczną.
„CHATA CYBORGA” - to niewielka
chata z XIX wieku, w której studenci
Politechniki Wrocławskiej zorganizowali schronisko turystyczne. Po kolejnych
przebudowach „chatka” wtopiona w
bardziej nowoczesne budynki, przekształciła się w wygodny i uroczy dom
gościnny z pełnym zakresem usług hotelowych zachowując obrosły w stuletnią
tradycją klimat.

„CHATA TRAPERA” - to kameralne
domki ukryte w Baranim Wąwozie - gdzie
idąc dalej w kierunku granicy z Czechami
dochodzimy do Nyżnerowskich Wodospadów już na terenie Czech.
„DOM ZBOROWY w BIELICACH”
- „Dom na Skale” to budynek w pobliżu wyciągu narciarskiego „Bieliczak”.
/stok o dł. 400 m, oświetlony, ratrakowany, różnica wysokości 83 m, czas zjazdu
3min./. Jako Dom Zborowy funkcjonuje
od 1975 roku. W Domu tym odbywają
się spotkania, konferencje, spotkania katechumenów, zatrzymują się tu wycieczki zarówno dzieci jak i seniorów, a przy
okazji jest to także miejsce wypoczynku
indywidualnego. Właścicielem Domu
jest Kościół Chrześcijan Babtystów. Jest
to protestancki nurt w chrześcijaństwie,
dla którego najwyższym autorytetem
jest Biblia a ślub nie jest sakramentem.
„DOM GOŚCINNY u MAJÓW” - gospodarstwo agroturystyczne, ekologiczne w którym od czerwca 2002 roku
funkcjonuje „Uniwersytet w Bielicach”
organizujący spotkania z ciekawymi
ludźmi. Możemy posłuchać wykładów

kimi samochodami drewno z lasu. Miał
bywać też w Bielicach. Na bazie doświadczeń z tego okresu napisał swoje
słynne opowiadanie „Następny do Raju”.
W Bielicach został także nakręcony film
„Baza ludzi umarłych”. W latach 80-tych
w Bielicach także sporo się działo. Decydowało o tym bliskie sąsiedztwo granicy
z Czechosłowacją i odludność okolicy,
sprzyjające konspiracji. To tu odbywały
się spotkania na szlakach turystycznych
wzdłuż granicy Polski i Czechosłowacji.
Jednym z nich był szlak w Górach Złotych
z Kowadła/ 988m npm/ na Spicak/957m
npm/ właśnie nad Bielicami. Przemycano ulotki, literaturę drugiego obiegu i
kto wie co jeszcze...
Najsłynniejsza akcja to przemyt w
okolicach Kowadła członka Solidarności
Czechosłowacji, który ukrywał się w Lądku Zdroju i we Wrocławiu. Dzięki „aksamitnej rewolucji” mógł po miesiącu wrócić do kraju. Wydarzenia te upamiętnia
tablica wmurowana wiele lat później w
ścianę kościoła.

Bielice

naukowców, badaczy, podróżników,
dziennikarzy itp. Potem podyskutować
w miłej atmosferze przy kawie i słodkościach/ ponad 70 spotkań/.
Uniwersytet jest otwarty dla wszystkich, a wstęp wolny. Polecamy także
„Dom u Eli” w Górnych Bielicach z pokojami gościnnymi oraz „Rudawiec” osobne mieszkanie w drewnianym domu z
dużym ogrodem.
Bielice mają także miejsca, które
mogą nam wskazać miejscowi - to kilka
gruzów, kamieni, gdzie stała np. Kaplica,
Dom Klahra, elektrownia, która służyła
mieszkańcom do 1945 roku, czy piękne schronisko, które było chlubą Bielic.
Wszystkie te budowle zostały po 1945
rozebrane i wywiezione. Bielice miały
także swoje bardzo ciekawe epizody w
nieodległej przeszłości.
Pogłoski mówią o związkach Bielic
z osobą Marka Hłaski/ pisarz, kultowa
postać pokoleniowa/, który w latach
50- tych XX wieku pracował w Kotlinie
Kłodzkiej jako kierowca wywożący cięż-
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Janek Durtko.
Dziś Bielice są nietuzinkową wsią,
co jest chyba wprost spadkiem po tamtych czasach. Jest jedną z najbardziej
inteligenckich i międzynarodowych wsi.
Na kilkanaście gospodarstw ma 9 osób
z wykształceniem wyższym, w tym jednego doktora, mieszkają w niej Polacy
z obywatelstwem Belgii, Australii i USA.
Jest też bardzo polityczna, bo wydała nie
tylko opozycjonistów lat 80-tych, a także posła do Europarlamentu, posła do
sejmu, marszałka województwa i burmistrza.
Bielice mają opinię wsi bardzo ekumenicznej, bo oprócz katolików spotykają się tu babtyści, luteranie i zielonoświątkowcy. Bielice niegdyś, jako raj dla

zimowego szaleństwa, mają także swojego Olimpijczyka sportów zimowych,
który startował w 1997 roku podczas
Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad
Specjalnych w Toronto i Collingwood w
narciarstwie biegowym na dystansach:
1km - tech. dowolną - 6 miejsce
3km - tech. dowolną - 8 miejsce
Sztafeta 3 x 1km - tech. dowolną
- 2 miejsce
Janek Durtko do dziś mieszka w Bielicach.
Kilka lat temu w pięknych lasach bielickich wytyczono ciekawe trasy narciarstwa biegowego.
Dlatego to tutaj co roku odbywają się
zawody o różnej długości „Ultra Biel”.
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Trasy narciarstwa biegowego - Bielice.

Flora Nowego Gieraltowa.

NOWY GIERAŁTÓW

Nowy Gierałtów
Nowy Gierałtów położony jest w malowniczej i zwężającej się dolinie rzeki
Białej Lądeckiej rozdzielającej Góry Bialskie i Złote. Rozlokowany jest na wysokości 570 - 660 m n.p.m. Otoczenie wsi
stanowią pola i łąki wypełniające dolinę,
a stoki gór porastają lasy świerkowo - bukowe regla dolnego. Pierwsze wzmianki o
wsi pochodzą z 1581 roku. Została ona założona jako osada dla drwali przez cesarskiego nadleśniczego von Veldhammer z
Ausse, także dla spławiania drewna Białą
Lądecką.
Na początku XVIII wieku była już wsią o
układzie łańcuchowym wzdłuż rzeki Białej
Lądeckiej o podobnym zasięgu jak obecnie.
Zabudowa wsi była dość luźna, najczęściej
szeroko frontowa. Rzadko występowały
zagrody w czworoboku. Najlepsze lata
świetności Nowego Gierałtowa przypadają na okres 1864 - 1895/ 100 budynków,
a mieszkańców około 600/. Przemysł na
terenie wsi reprezentowały młyny i tartaki.
Funkcjonowało także leśnictwo, do którego należała książęca leśniczówka.

Usytuowanie Nowego Gierałtowa na
trasie z Lądka Zdroju do Puszczy Jaworowej w Górach Bialskich, oraz przy drodze
wiodącej przez Przełęcz Gierałtowską ku
granicy z Morawami sprawiło, że Nowy
Gierałtów bardzo zyskał na znaczeniu.
Oprócz tego dzięki walorom krajoznawczym, pięknej przyrodzie staje się miejscem wypoczynku dla przyjeżdżających
z odległych stron. Pod koniec XIX wieku
funkcjonuje tu Ośrodek Rekreacyjno Sportowy „Hitlerjugend: dla młodzieży z
III Rzeszy”.
Okres międzywojenny powoduje,
że wieś ubożeje, maleje ilość gruntów
ornych co powoduje stopniowe wyludnienie wsi. Po roku 1945 Niemcy masowo wyjeżdżają a wieś zostaje zasiedlona Polakami przybywającymi z Kresów
Wschodnich czy Polski Centralnej. Ze
względu na trudne warunki glebowo
- klimatyczne i rolnictwo odradza się
w niewielkim stopniu. Zaledwie 21 %
mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa,
pozostali szukają pracy w odległym Stroniu Śląskim, lub wyrębie lasu.
W latach 60 - tych XX wieku ponow-

NOWY GIERAŁTÓW
Nowy Gierałtów, okres międzywojenny.
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Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy „Hitlerjugend”.

nie zostają dostrzeżone ciekawe okolice
Nowego Gierałtowa, jego duże walory
krajobrazowe a także piękna przyroda.
Wieś szybko zyskuje charakter letniskowy. W rezultacie, w ramach zagospodarowania Masywu Śnieżnika, Nowy Gierałtów staje się największym w Górach
Bialskich Ośrodkiem Wczasowym /Energomontażowiec /zakłady wrocławskie
Łabędzianka/.
Dzisiaj Nowy Gierałtów to typowa
wieś letniskowa z kilkoma pensjonatami
i gospodarstwami agroturystycznymi.
To także doskonała baza wypadowa w
Góry Bialskie i Góry Złote - które możemy przemierzać pieszo, rowerem czy na
nartach. Miłośnicy „białego szaleństwa”
mogą korzystać z wyciągu narciarskiego oświetlony stok ma długość 435 metrów
a różnica wzniesień prawie 100 metrów.
W tej małej miejscowości możemy
także znaleźć i podziwiać dzisiaj relikty
przeszłości dawnej i niezbyt odległej.
Ciekawą budowlą jest KOŚCIÓŁ zbudowany na stoku wzniesienia w 1619 roku
drewniany z murowanym prezbiterium.
Wielokrotnie przebudowywany. W 1715

dobudowana zostaje mocno odstająca
Kruchta z bocznym wejściem a drewnianą nawę zastępuje murowana. W 1734
następuje dalsza rozbudowa. Cała budowla nakryta jest dachem dwuspadowym z wieżą zakończoną hełmem z prześwitem charakterystyczną dla kościołów
z II poł. XVIII wieku. Kościół jest budowlą
jednonawową, barokową ze sklepieniem
kolebkowym, przedłużonym o ćwierćkulę Sklepienie zdobione jest pseudożebrami tworzącymi przeztynkowe pasy.
W półkoliście zamkniętych niszach zawierają się ostrołuczne okna nad którymi widnieją tzw. „wysklepki” co w rezultacie w całości przypomina sklepienie
gwiaździste. W prezbiterium gotyckie
formy przetworzone w duchu renesansu. Wystrój wnętrza kościoła utrzymany
jest w stylu dojrzałego baroku. Na teren
kościoła, który ogrodzony jest kamiennym murem /XVIII wiek/ prowadzą dwie
żelazne bramy /współczesne/ - główna
od strony plebanii i mniejsza w kierunku
wejścia bocznego, obok której znajduje
się kapliczka /przybramna/ z XIX wieku.
Obok wejścia bocznego stoi Krucyfiks z
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Nowy Gieraltów dziś.
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„Furmanka”
Agroturystyka,
Ośrodek Jeździecki.
1870 roku, dzieło pracowni kamieniarskiej, która w latach 70-tych XIX wieku
wzniosła kilka takich krucyfiksów na terenie obecnej gminy Stronie Śląskie. Metalowa, odlewana figura Ukrzyżowanego
przymocowana jest do marmurowego
krzyża. Obok znajduje się grób I-ego proboszcza parafii Nowy Gierałtów ks. pr.
Stefana Witczaka popularnie nazywanego „Kruszynka” Kościół miał wezwanie
św. Jana Chrzciciela, które zachowano
obecnie.
W latach 80-tych XX wieku kościół
należał do parafii w Stroniu Śląskim. Dopiero w 1989 roku ponownie erygowano parafię w Nowym Gierałtowie, której
proboszczem został ks. Stefan Witczak.
Swoją posługę pełnił do października
2006 roku. Od głównej bramy wiedzie
Aleja Apostołów oświetlona charakterystycznymi lampami ufundowanymi przez
ofiarodawców. Każda lampa ma tabliczkę
z nazwiskiem fundatora. Aleją dochodzimy do głównego wejścia kościoła, a dalej
po schodach na cmentarz, który ponownie został reaktywowany 21 lutego 2015
roku. Tuż za kościołem widnieje okazały

budynek - to plebania, która powstała
dzięki staraniom ks. Witczaka jako Dom
Spotkań.
W lewo od bramy głównej na dość
wiekowym drzewie znajduje się stacja
Drogi Krzyżowej, która rozpoczyna/ lub
kończy/ Gierałtowską, Plenerową Kalwarię/ najmłodszą w diecezji świdnickiej
- 2007 rok/. Biegnie umiarkowanymi
stokami Gór Złotych przez około 4 km
między Starym a Nowym Gierałtowem.
Każda stacja oznaczona jest sporym krzyżem, na którym umieszczono jednakowy
dla całej Drogi wizerunek Głowy Chrystusa w koronie cierniowej. W miejscu
zwyczajowej tabliczki z napisem „INRI”
umieszczono jedno słowo, czasem sporo
odbiegające od tradycyjnego, ale dobrze
oddające wezwanie poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej.
Oto treść kolejnych napisów:
WYROK, KRZYŻ, UPADEK, MATKA,
POMOC, ODWAGA, UPADEK, PŁACZ,
UPADEK, WSTYD, BOLEŚĆ, AGONIA,
CISZA, OCZEKIWANIE. Niekonwencjonalne napisy np. WSTYD - to nic innego,
jak tradycyjna stacja „Odarcie z szat” a

OCZEKIWANIE - to złożenie Jezusa do
grobu. Owe krzyże stacyjne umieszczono na drzewach przy drodze wijącej
się przez las. Każda stacja ma podwójny numer np. stacja I w Nowym Gierałtowie jest równocześnie stacją XIV,
a np. stacja XIV w Starym Gierałtowie
jest także stacją I - ponieważ Droga
Krzyżowa jest odprawiana z Nowego
Gierałtowa do Starego lub odwrotnie
ze Starego Gierałtowa do Nowego. W
każdy piątek Wielkiego Postu przemierzają tę Drogę dzisiejsi pątnicy, modląc
się i rozważając Mękę Pańską. Schodząc
asfaltową drogą od kościoła po prawej
stronie mijamy okazały budynek w którym w latach 70-tych mieściła się Szkoła
Podstawowa, w latach 80-tych Ośrodek
Wczasowy „Energomontażowiec” dzisiaj pensjonat „Kraina Szeptów”.
Nieco niżej jeden z nowszych budynków „Bolko „ który w latach 80-tych
XX w. należał do Ośrodka Wczasowego kopalni Zabrze. Tuż przed mostem
oglądamy okazały Pomnik Ofiar I Wojny
Światowej. Odnowiony przez członków
Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lą-

deckiej „Kruszynka” w roku 2014. Wygodną, asfaltową drogą powyżej „Bolka” kierujemy się w stronę Gór Złotych/
po stronie czeskiej - Rychlebskich/ z
pięknymi widokami na Dolinę Białej Lądeckiej.
„FURMANKA” - to Ośrodek gdzie
możemy zakosztować jazdy konnej,
skorzystać z bazy noclegowej i lokalu
gastronomicznego. Przed nami ściana
lasu, gdzie z punktu widokowego oglądamy panoramę Gór Bialskich, a na dalekim horyzoncie Masyw Śnieżnika ze
Śnieżnikiem 1425 m n.p.m. Wchodzimy
w las dochodząc do wypłaszczenia czyli
Przełęczy Gierałtowskiej /648 m n.p.m./
gdzie odnajdujemy Obelisk upamiętniający spotkania polskich i czeskich
opozycjonistów. Idąc dalej polną drogą,
dochodzimy do okazałego drewnianego
Krzyża Misyjnego,który został odnowiony dzięki staraniom Towarzystwa „Kruszynka” wspólnie z Czechami w 2014
roku. Krzyż ten znajduje się na terenie
czeskiej wsi Hraniczki. Do dzisiaj we wsi
ostał się tylko jeden budynek, pełniący
rolę daczy letniskowej.
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Wieś Hraniczki, Czechy.
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Szlak czerwony stokiem Gór Złotych.

Będąc na Przełęczy Gierałtowskiej nie
można pominąć szlaków turystycznych.
Widoczny szlak czerwony prowadzi stokiem Gór Złotych do skraju wsi od strony
Zachodniej, dalej przez most na Białej
Lądeckiej w stronę Gór Bialskich, gdzie
dalej Szlakiem niebieskim docieramy na
Śnieżnik… i dalej. Szlak zielony biegnący
wzdłuż granicy w kierunku wschodnim
po kilkunastu godzinach doprowadzi nas
do szczytu Śnieżnika. Zaś kierując się na
zachód stokami Gór Złotych dochodzimy
do ruin Zamku Karpień i dalej...
Wjeżdżając do wsi po lewej stronie
za rzeką rozpościera się Wiejski Plac Zabaw i Spotkań. Pięknie ukwiecony i zagospodarowany. Odbywają się tutaj imprezy lokalne a także kościelne: odpust
na św. Jana”, „Jagodzisko” i inne. Plac
ten powstał w ramach programu „Odnowa wsi i zachowania dziedzictwa kulturowego” w latach 2003 - 2006, dzięki
zaangażowaniu wielu mieszkańców wsi
i sołectwa. Miejsce to znane jest także
ze słynnych Jarmarków od kwietnia do

października w każdą sobotę. Do nabycia wiele produktów lokalnych/ciasto,
chleb, przetwory/. Kupimy tutaj też
liczne przedmioty rodzimej artystki. Zapraszamy do Jej Galerii. Nowy Gierałtów, jedna z mniejszych miejscowości
w gminie Stronie Śląskie liczy sobie ponad 400 lat, gdzie historia przeplata się
z teraźniejszością, gdzie zachowały się
nieliczne, pojedyncze, skromne budynki
XVIII/XIX-wieczne, nieco zmodyfikowane
dzisiaj, charakterystyczne kapliczki przydrożne, najczęściej słupowe.
Jedną z ciekawszych jest kapliczka
Emaus otoczona lasem. Wszystkie zostały odnowione w 2015 i 2016 roku. A więc
możemy oglądać to co nowe a także relikty przeszłości. Wprowadzając nowe
i dbając o historię, czyli to nasze dziedzictwo - wieś staje się miejscem gdzie
zarówno otaczająca przyroda, piękne
krajobrazy, wygodna baza noclegowa z
lokalnymi przysmakami a także odrobina
wiedzy z przeszłości dadzą nam pełny relaks i zadowolenie.
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Jarmark w każdą sobotę.
Toteż nie dziwi fakt, że Nowy
Gierałtów był dwukrotnie laureatem
konkursu „Piękna Wieś dolnośląska”
zorganizowanym
przez
Urząd
Marszałkowski.
Zapraszamy zatem do Nowego
Gierałtowa gdzie czeka „Gościnna
Zagroda” z kozim serem, „Ranczo” gdzie
zobaczymy prawdziwego muflona, oraz
wiele innych miejsc z wygodną bazą
noclegową.
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Gościnna zagroda.
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Pomnik ofiar I Wojny Światowej.
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Kosciół Michała Archanioła w Starym Gierałtowie,
fot. Jacek Halicki, CC BY-SA 3.0 pl, via Wikimedia Commons.
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Stary Gierałtów
Wieś położona jest w malowniczej
dolinie rzeki Białej Lądeckiej pomiędzy
Górami Złotymi od północy i Górami
Bialskimi od południa na drodze ze Stronia do Bielic na wysokości 525 - 570m
n.p.m. Od zachodu Stary Gierałtów łączy
się z Goszowem, a od wschodu z Nowym
Gierałtowem. Otoczenie wsi stanowią
użytki rolne, a stoki wzniesień porastają
lasy regla dolnego świerkowe i świerkowo-bukowe z domieszką jarząbu, modrzewia, sosny i grabu. W przeszłości
Stary Gierałtów był wsią „wielodrożnicą”
na bazie układu łańcuchowego zabudowaną dość luźno. Od strony Goszowa
dominowały zagrody, bliżej Nowego Gierałtowa występowała zabudowa szeroko
frontowa. Zagrody, także w czworobok
sytuowane były w oddaleniu od rzeki,
zaś pojedyncze budynki wznoszono nad
samą Białą Lądecką. Obecnie istniejąca zabudowa wsi pochodzi z okresu od
poł. XIX wieku do początku obecnego
stulecia. Tworzą ją budynki murowane,

drewniano murowane z odeskowanymi szczytami, popularnie zwane „chatami sudeckimi’’. Jeszcze po 1945 roku
we wsi można było spotkać ponad 20
takich chat. Do dzisiaj przetrwały tylko dwie. Jedna tuż przy Gierałtowskim
Rondzie na początku wsi od strony Goszowa, druga w okolicy kościoła w części centralnej wsi. Wracając do historii
wsi należy wspomnieć, że jest jedną
ze starszych wsi we wschodniej części
Kotliny Kłodzkiej/ ma ok. 700 lat/. Była
już wzmiankowana w1346 roku i wówczas należała do dóbr karpieńskich przy
Zamku Karpno. Kiedy Zamek zniszczono
w XV wieku Stary Gierałtów dołączono
do dóbr królewskich. W ciągu wieków
kilka razy zmieniał się właściciel, ale to
nie przeszkodziło w rozwoju wsi. Systematycznie rozwijało się rzemiosło, tkactwo i handel. We wsi czynne były młyny
zbożowe, tartaki, młyn do mielenia kory
dębowej, prasa olejowa oraz dwie potażarnie. Potażarnie to małe manufaktury,
w których produkowano potaż z popiołu
pochodzącego ze spalania drewna i węgla drzewnego. Następnie ten popiół był
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Chaty sudeckie.
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Fauna stanowisk leśnych.
rozpuszczany w wodzie.
Główny składnik potażu to związki
potasu. Ów potaż był od starożytności
powszechnie stosowany przy produkcji
mydła, szkła, wyrobów ceramicznych,
bielenia tkanin oraz jako nawóz. Wieś
słynęła także z licznych hodowli wołów.
Rozwija się także ruch turystyczny - Stary
Gierałtów znalazł się na trasie z Lądka do
puszczy Jaworowej. Wieś staje się coraz
bardzie zamożna. Mimo kilku okresów
spadku, ciągle pozostawała na dość wysokim poziomie w porównaniu z innymi
wsiami. Ze względu zapewne na swoją
wielkość stała się siedzibą Urzędu Gromadzikiego obejmującego do 1905 roku
także Bielice, Nowy Gierałtów, Goszów i
Młynowiec. W latach 1905 - 1933 działał też Starym Gierałtowie Urząd Stanu
Cywilnego.
Pod koniec XIX wieku dynamicznie
rozwija się przemysł związany z pozyskiwaniem i obróbką drewna. Piękne lasy
liściaste szybko znikają. W pogoni za zyskiem z eksploatacji lasów wprowadza
się na ten teren szybko rosnące świerki.
Ich udział w drzewostanie w 1860 roku

wzrasta z 34% do 95% powierzchni. Na
początku XX wieku i tak słabo rozwinięte rolnictwo zaczyna być nie opłacalne a
wywózka drewna zostaje znacząco ograniczona. Wieś częściowo się wyludnia.
Po 1945 roku Stary Gierałtów zostaje
zasiedlony częściowo, a liczba ludności osiąga połowę stanu sprzed wojny.
Mimo upadku lokalnego przemysłu wieś
nie wyludniła się tak jak inne miejscowości położone wyżej w górach, a liczba
ludności ustabilizowała się na jednym
poziomie. Sprzyjało temu korzystne położenie Starego Gierałtowa, zarówno jeśli chodzi o komunikację, bliskość Stronia
Śląskiego jako ośrodka przemysłowego,
a także dobre warunki uprawy.
Jednak w latach 80-tych XX wieku
rolnictwo podupada. Aż 70% utrzymuje
się z pracy w Stroniu Śląskim lub w lasach. Wtedy nieśmiało do wsi wkracza
turystyka. Zostają dostrzeżone walory
krajobrazowe a szlaki turystyczne wiodące przez wieś roją się od turystów, którzy
wędrują w oddalone w Górach Bialskich
czy Złotych przestoje jako jedyne z najpiękniejszych i najpierwotniejszych sta-
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Dom Ludowy z II poł. XIXw.
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Kapliczka przydrożna,
słupowa, dwu półkowa z poł. XVIIIw
nowisk leśnych unikalną florą i fauną.
We wsi powstają liczne pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne, a więc wygodna baza noclegowa z gastronomią.
To wszystko sprawia, że przyjeżdża tu coraz więcej gości. Stary Gierałtów staje się
więc Miejscem Wypoczynku Rodzinnego
o każdej porze roku.
Etymologia nazwy wsi wywodzi się
od historycznej nazwy Girhardsdorf lub
Gerharsdorf - nazwy osobowej imienia
Gerhard i słowa dorf, oznaczała „wieś
Gerharda”. Od XVII wieku pojawia się
nazwa Alt Girsdorf, a w XIX wieku Alt
Gersdorf, po 1945 roku - Stary Gierałtów.
Jadąc od Stronia Śląskiego za Goszowem
wita nas tablica informacyjna tzw. „Witacz”. Dalej prostą drogą dojeżdżamy do
Ronda - jest to jedyne wiejskie rondo w
gminie Stronie Śląskie. Okazały budynek
po lewej stronie/ z zieloną elewacją/to
dawny Dom Ludowy z II poł. XIX wieku,
budynek użyteczności publicznej, takie Centrum Kulturalne Wsi. I taką rolę
pełni również dzisiaj. W latach 2009
- 2011 pięknie odnowiony wewnątrz i

na zewnątrz. W środku piękna sala widowiskowa ze sceną a także drewniany
balkon, do którego prowadzą z sali oryginalne, drewniane schody. W drugiej
części budynku znajduje się nowoczesne
zaplecze kuchenne. To Centrum Kulturalne Wsi jest miejscem wielu spotkań oraz
imprez lokalnych, gminnych i rodzinnych. A piękna zadaszona wiata niczym
altana to budowla powstała przy okazji
remontu. Tu można spokojnie porozmawiać czy wypalić papierosa w czasie
trwania imprezy.
Tuż za kolistą altaną na prywatnej
posesji Kapliczka przydrożna, słupowa,
dwupółkowa z poł. XIX wieku. Nieco dalej od Ronda tuż nad rzeką Białą Lądecką
dostrzegamy bardzo zniszczony budynek
wzniesiony w I poł. XIX wieku. Reprezentuje on typ domu z izbą krzyżową. Jest to
jedyny tego rodzaju oryginalny budynek
na terenie gminy Stronie Śląskie. Pokryty
spadzistym dachem dwustronnym, wielofunkcyjny. Część mieszkalna drewniana z małymi okienkami, wejście w środkowej części budynku.
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Typ domu z izbą krzyżową z I poł. XIXw.
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Widok na śnieżnik.
Druga część budynku była czasem
murowana, zazwyczaj kamienna. Część
tylna budynku to pomieszczenia gospodarcze. Czasem te chaty posiadały mansardy, wystające z dachu na wysokości
I piętra, w których mieścił się pokój dla
gości. Taka chata świadczyła o zamożności jej właściciela. Do niedawna omawiana chata była własnością prywatną.
Dzisiaj właścicielem tej wiekowej chaty
jest Gmina. Opuszczamy Rondo kierując
się na wschód, samochodem czy pieszo
- główną drogą, czy boczną przez most.
Po kilkunastu minutach/ ok. 2km/ docieramy na parking przy wiacie „Pod
Bocianem „. Przed nami jeden z bardziej
okazałych budynków/ dwu piętrowy/ we
wsi - to była Szkoła Podstawowa zbudowana w XVIII wieku jako drewniana. Na
początku XIX wieku/ lata 40/ niszczy ją
pożar. Odbudowana w 1865 roku jako
Katolicka Szkoła Elementarna.
Pod koniec XIX wieku rozbudowana, częściowo wzniesiona w konstrukcji
szkieletowej/ mur pruski/. W 1990 roku
dobudowano dwupiętrową część od

strony północnej. Była to szkoła 7-klasowa, 8- klasowa. Po reformie szkolnictwa
została 4- klasową a następnie 3- klasową. W roku 2000 władze gminy doszły
do wniosku, że utrzymanie szkoły dla
kilkunastu uczniów jest nieekonomiczne i postanowiono szkołę zlikwidować.
Z pomocą przyszło wtedy Towarzystwo
„Kruszynka”, które postanowiło zająć
się organizacją i prowadzeniem szkoły.
Trwało to 6 lat. W 2006 roku, kiedy zostało kilkoro dzieci szkołę zlikwidowano,
a pomieszczenia szkolne podzielono na 6
lokali mieszkalnych i sprzedano.
Dziś to budynek mieszkalny - 3 mieszkania zasiedlone na stałe,pozostałe to
mieszkania weekendowe. O tym, że kiedyś była tu szkoła świadczy tablica wmurowana we frontową ścianę budynku
w roku 1999r kiedy to Szkoła otrzymała imię Ireny i Tadeusza Wesołowskich,
pierwszych nauczycieli po 1945 r.
Na pierwszym planie okazały budynek/szara elewacja/ to Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gierałtowie, zbudowana w latach 2010 - 2015.

Straż w Starym Gierałtowie funkcjonuje
ponad 70 lat niosąc pomoc mieszkańcom Gminy w każdej potrzebie. To organizacja wielopokoleniowa.
Od strony północnej za wiatą znajduje się miejsce na ognisko i ławeczki,
gdzie po wędrówce możemy odpocząć.
Wiata „Pod Bocianem” to doskonałe
miejsce skąd możemy wyruszyć na pieszą wędrówkę w Góry Bialskie czy Złote.
Idąc w kierunku masztu telefonii komórkowej, dalej przez łąkę docieramy do
szlaku niebieskiego. Skręcając w prawo
wygodną ścieżką dojdziemy /po ok. 2
godz./do Ruin Zamku/z XIV wieku/dalej
do Rozdroża a po kilkunastu minutach
do Kościółka wśród pięknego lasu pw.
Matki Bożej od Zagubionych. Wracamy
tą samą drogą i po następnych 2 godz.
jesteśmy „Pod Bocianem”. Idąc zaś szlakiem niebieskim w lewo przez stary
most kierujemy się w górę między dwo-

ma gospodarstwami. Po pewnym czasie
dochodzimy do olbrzymich 3 skał gdzie
możemy odpocząć na wygodnej ławce
delektując się ciszą, otaczającą nas przyrodą, czy śpiewem ptaków. Stąd możemy
wyruszyć na podbój Łyśca /ponad 900m
n.p.m./ kierując się ścieżką w lewo ostro
w górę, lub dalej szlakiem niebieskim
na sam Śnieżnik 1425 m n.p.m. Warto
również zobaczyć na szczycie Czernicy
1083mnp wieżę widokową z przepiękną
dookolna panoramą.
Ciekawostka
Ten kawałek niebieskiego szlaku,
który przeszliśmy to cząstka szlaku E3
Łączącego Atlantyk z Morzem Czarnym o długości 7500 km. Przechodzi
on przez 12 państw. W Polsce ma
dwa odcinki oznaczone kolorem niebieskim:
• sudecki - ok. 300 km
• karpacki- ok.160 km
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Szlak niebieski,
Skały Trzy Siostry.

Stary GIERAŁTÓW

Wieża widokowa na Czernicy 1083mnp.

Od Wiaty wędrujemy w kierunku
wschodnim, przechodzimy przez okazały
most. Dochodzimy do budynku o czworobocznej zabudowie z końca XIX wieku i
początku XX wieku. Obok budynku Krzyż
Kamienny. Takich Krzyży na terenie Starego Gierałtowa jest kilka. Stoją na posesjach prywatnych, przy drogach polnych
a także przy kościele. Nie opodal przy
budynku nr 17 znajduje się Kapliczka
Słupowa/ XVIII w./ przylegająca do ściany frontowej.
Po kilku minutach dochodzimy do
Kościoła. Został on zbudowany w 1798

roku jako Kaplica Modlitewna należąca
do parafii w Strachocinie. Obecnie jest
to kościół filialny należący do parafii
Nowy Gierałtów.
Budowla skromna, reprezentująca
tradycyjny typ świątyni wiejskiej, wzniesionej przez lokalnego budowniczego,
orientowanej na osi Wschód - Zachód,
późnobarokowa. Kościół jednonawowy z
wydzielonym prezbiterium zakończonym
półkoliście, które znajduje się od strony
wschodniej, zaś wejście do kościoła prowadzi przez smukłą wieżę nakrytą baniastym hełmem.

STARY GIERAŁTÓW

Jedna z wielu kapliczek.

Stary GIERAŁTÓW

Wiata pod bocianem,
fot. Makarewicz Mieczysław.
Sam kościół nakryty jest dachem
dwuspadowym łączącym się z dachem
nad prezbiterium, pół stożkowym.
Ołtarz Główny - drewniany, barokowy
z I poł. XVIII wieku z wizerunkiem św.
Michała Archanioła, patrona kościoła.
Ołtarz Boczny - drewniany, neogotycki
z XIX wieku. Nad wejściem do zakrystii
znajduje się drewniana, polichromowana ambona także z XVIII wieku z
wizerunkami ewangelistów. Nad wejściem do kościoła widnieje prospekt
organowy, drewniany z 1770 - 1780
roku.
Mamy także polichromowane rzeźby
drewniane oraz olejny obraz Matki Bożej
Częstochowskiej. Stacje Drogi Krzyżowej
olejne na płycie drewnianej. Na sklepieniu widnieje współczesne malowidło
wykonane przez miejscowego malarza
podczas ostatniego remontu/ 1989 rok/
a przedstawia ono sekwencje Sądu Ostatecznego z udziałem patrona tej świątyni
Św. Michała Archanioła. Ławki wymieniono w 2006 roku.
Opuszczamy kościół schodząc alejką brzozową do asfaltu następnie przez
drewniany mostek na Białej Lądeckiej.

Po lewej stronie „chata sudecka”, dzisiaj
pełniąca rolę daczy, niewiele zmieniona/
XVIII/XIX wiek/. Niewielki drogowskaz z
napisem Kapliczka zaprasza nas na polną
drogę, która zaprowadzi nas do podnóża
Gór Złotych do zapowiadanej wcześniej
Kapliczki/ I poł. XIX w/. Pięknie wyremontowana od kilku lat gromadzi wokół
mieszkańców w czasie nabożeństw majowych.
Wracamy z powrotem zatrzymując
się na kilka minut przy Punkcie Widokowym, aby spojrzeć na Dolinę Białej Lądeckiej w dole, panoramę Gór Bialskich z
górującym szczytem Łyśca/964 m npm./
i nieco niżej majaczącymi trzema skałami zwanymi „Trzy Siostry”.
Legenda głosi, że to postacie trzech
sióstr, które szukając swoich mężów
drwali, natknęły się na wstrętnego smoka i z wielkiego strachu i trwogi skamieniały. Zaś mężowie powrócili szczęśliwie
do domu. Ale od tamtej pory nieustannie szukają swoich żon. Podobno, przy
odrobinie szczęścia, raz w roku, w noc
Walentynek możemy zobaczyć trzech
młodych mężczyzn galopujących na koniach przez Stary Gierałtów.

Fot. Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Wracamy do drogi asfaltowej/ bocznej/ skręcamy w prawo kierując się na
zachód. Po drodze mijamy jeszcze jedną
XIX wieczną Kapliczkę słupową, także odnowioną. Tych kapliczek na terenie wsi
jest kilka, wszystkie pięknie odnowione,
a figurki w nich umieszczone są dziełem
rzeźbiarki, pani Ewy Beier z Sopotu, która twierdzi, że od pierwszego wejrzenia
zakochała się w Dolinie Białej Lądeckiej.
Po krótkim spacerze dochodzimy do
parkingu i wiaty „Pod Bocianem”. Czas
na odpoczynek i chwilę refleksji. Dzisiejszy Stary Gierałtów jak każda wieś w
Dolinie Białej Lądeckiej różni się od tej z
przed kilku wieków. Historyczne budynki zmieniły wygląd, pobudowano nowe,
bardziej nowoczesne. Ale pamiętajmy,
tworząc nowe dbajmy o przeszłość.
Niech historię dopełni teraźniejszość.
Dzisiaj we wsi już prawie nie ma rolnictwa, rodzimego przemysłu. Ale to co
dzisiaj jest naszym bogactwem to piękno
otaczającej przyrody, urokliwe krajobrazy, spokój, cisza, śpiew ptaków, zadbane
i ukwiecone obejścia, niewielkie pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne w

których panuje urzekający klimat i domowa atmosfera. A czekają na państwa
„Swojska chata”, „Dom gościnny Malwina”, „Maciejówka”, „Agroturystyka z
Jadwigą”, „Jonny’s Apartments”, „Łopuchówka” i wiele innych z wygodną bazą
noclegową i domowym jedzeniem.
Tu możemy także liczyć na bogatą
ofertę turystyczną ciekawych i wartych obejrzenia miejsc naszej Gminy
ale także gmin sąsiednich. Takim bardzo ciekawym i urokliwym miejscem
jest ogród, który powstał na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat przy posesji nr 39 należącej do państwa Bożeny
i Mirosława Zaborskich. Odbudowując
i modernizując dawne, chylące się ku
ruinie zabudowania,stworzyli wokół
nich piękny ogród, który wspaniale
prezentuje się z otaczającym terenem.
W tym przepięknym ogrodzie zobaczymy urocze drzewa/ dwudziestoletnie/,
i wiele innych roślin, których są tu tysiące, posadzone tak aby ich piękne kwiaty
i kolory cieszyły oczy od wiosny do jesieni, ale także zimą. Miejsce godne obejrzenia. Zapraszamy.
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Remiza OSP
w Starym Gierałtowie,
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Kościół filialny, parafia Nowy Gierałtów.

GOSZÓW
GOSZÓW - to niewielka wieś w dolinie Białej Lądeckiej u stóp góry Sowiej
Kopy/672 m npm/ od strony północnej
oraz Łyśca/ 963m n.p.m./ od strony południowej. Pierwsze wzmianki o Goszowie pojawiły się już w 1344 roku, chociaż
Kronika Goszowa założona w XIX wieku
odnosi się aż do 1253 roku. Wieś położona przy drodze ze Stronia Śląskiego w
kierunku Bielic, rozlokowana jest na wysokości ok. 490 - 530m n.p.m.
Zapiski z XVII wieku informują nas, że
Goszów był podzielony na dwie części. W
części Zachodniej, bliżej Stronia Śląskiego odznaczał się układ łańcuchowy gdzie

siedlisko było szersze i okazalsze, zaś w
kierunku wschodnim znacznie się zwężało. Dopiero pod koniec XIX i na początku
XX wieku/ 1883 - 1912/ we wschodniej
części miejscowości układ wsi został
rozbudowany o nowe drogi na stokach
wzniesień i poza siedliskiem Usytuowano przy nich nowe zagrody budowane
w czworobok. W latach 70-80 -tych XIX
wieku granice między Goszowem a Stroniem uległy zatarciu, zwłaszcza kiedy powstała Huta Szkła a przy nowo wytyczonej drodze wybudowano liczne budynki
mieszkalno-usługowe powstałe na gruntach obu miejscowości.
Od początku swego istnienia Goszów
należał do Dóbr Karpieńskich. Ale już w
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figura Świętego
Jana Nepomucena.

GOSZÓW

Lokalne rękodzieło.
1560 roku wchodził w skład katolickiej
parafii w Strachocinie. W tym czasie
równocześnie z rolnictwem rozwija się
rzemiosło. Na gruntach wsi czynne są
kopalnie i kuźnica żelaza.
Najlepszy okres rozwoju Goszowa
przypada na lata 1870- 1910. Funkcjonują młyny, olejarnia, prasa olejowa,
gorzelnia, cegielnia, kamieniołom, tartak/ wieś dostarcza drewna na potrzeby
Kłodzkiego Zamku/. W centrum wsi, tuż
przy korycie rzeki powstaje dość skupiona zabudowa szeroko frontowa, natomiast przy drogach na stokach wzniesień
na południe od Białej Lądeckiej znajdują
się znacznie oddalone od siebie budowane w czworoboku zagrody. Liczne zawirowania historyczne i zmiana właścicieli
ziem Goszowa powodują wyludnienie
wsi, upada rzemiosło a także rolnictwo.
Znaczna część mieszkańców znajduje
pracę w pobliskim Stroniu. Jednak położenie Goszowa na trasie Stronie - Bielice
sprawia, że liczni turyści przejeżdżający
tędy dostrzegają piękne położenie wsi
oraz jej walory krajobrazowe. Bliskość
kurortu Lądek Zdrój sprawia, że w latach

50-tych XIX wieku, Goszów był często
odwiedzany przez kuracjuszy i w końcu
tego wieku stał się letniskiem. Dzisiaj ta
spokojna wieś położona u stóp Sowiej
Kopy i Łyśca to doskonałe miejsce wypadowe na wyprawy piesze lub rowerowe
w Góry Bialskie, które stanowią jeden
z najbardziej zwartych i niezaludnionych masywów górskich w Sudetach.
Szlakiem żółtym, który biegnie przez
wieś, dotrzemy na Przełęcz Dział/ 922m
n.p.m./ i dalej wchodząc na szlak zielony
dotrzemy do Rezerwatu Puszczy Śnieżnej
Białki i dalej w Masyw Śnieżnika/ Śnieżnik Kłodzki 1425 m n.p.m./.
Dla ceniących sobie ciszę i spokój
to świetne miejsce z dobrze rozwiniętą
bazą noclegową - „Ranczo u Jana”, Zaś na
amatorów świeżej ryby czeka smażalnia
pstrąga „Raj pstrąga” gdzie w miłym otoczeniu złowimy sobie rybę, a następnie
będziemy się rozkoszować jej smakiem.
Szczyt Łyśca jest świetnym miejscem
startowym dla paralotniarzy.
Goszów to jedna z czterech wsi leżących w Dolinie rzeki Białej Lądeckie przy
drodze ze Stronia Śl. do Bielic.

GOSZÓW

Kapliczka domkowa z II poł. XVIII wieku.

GOSZÓW

Przełęcz Gierałtowska.
Mimo wielowiekowej historii istnienia do dziś zachowały się nieliczne relikty przeszłości, które warto zobaczyć.
Jednym z nich jest barokowa kapliczka
domkowa z II poł. XVIII wieku. To jednoprzestrzenny budynek wbudowany
w stok wzniesienia, założony na planie
prostokąta i zaopatrzony w półkolistą
absydę. Absyda nakryta jest konchą a
wnętrze osłonięte sklepieniem kolebkowym z lunetami zdobionymi kolistymi i
czworobocznymi plafonami. Kaplica nakryta jest dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa zwieńczona wolutowym
szczytem z trójkątnym naczółkiem. Częściowo odremontowana przez mieszkańców w 2016 roku. Odprawiana jest tutaj
pasterka, a także święcenie pokarmów
w Wielką Sobotę.
Na terenie wsi spotkamy także dwie
kapliczki słupowe z końca XVIII i początku
XIX wieku oraz przydrożne krzyże pasyjne. Na uwagę i obejrzenie zasługuje figura św. Jana Nepomucena obok posesji
nr 21. Stoi Ona na szlaku do zdobywania
Międzynarodowej Odznaki Turystycznej
„Szlakami Świętego Jana Nepomucena”.
Ta figura Świętego Jana Nepomucena jest setną figurą zlokalizowaną przy
szlaku na terenie powiatu kłodzkiego.
Jest to niewysoka figura stojąca na postumencie. Sama postać ma typowy dla
tego świętego strój kanonika ; sutanna z
widocznymi guzikami/8/, komża/rokieta/ obszyta koronką, oraz futrzana peleryna z kołnierzem /almucja/. Na głowie

biret, na nogach trzewiki.... Szczegóły są
mocno zerodowane i pokryte porostami. Brak aureoli z pięcioma gwiazdami.
Zaś Krucyfiks ułożony jest na gałązce
palmowej na prawym ramieniu. Bardzo
ciekawy jest sam postument, także mocno zerodowany. Na obydwu bokach bardzo rzadko łączone z tym świętym serce
gorejące. Z tyłu inskrypcja fundacyjna
z datą powstania - rok 1800 oraz twórcą, którym prawdopodobnie był Ignacy
Klahr. Podobne figury św. Jana Nepomucena w gminie, mamy w Stroniu Śląskim
obok Urzędu Miasta i Gminy, pięknie
odnowiony, który niegdyś stał tuż przy
moście nad rzeką Morawką.
Dwie następne figury znajdują się w
Bolesławowie - jedna przy ulicy druga w
ścianie kościoła pw. Św. Józefa. Piąta figura św. Jana Nepomucena znajduje się
na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego. Jest to drewniana figura, która niegdyś stała na cmentarzu przy pobliskim
kościele ewangelickim/ dzisiejsza Kaplica
Pogrzebowa/, która została podpalona
przez nieznanych sprawców. Po konserwacji i częściowych uzupełnieniach została wystawiona w obecnym miejscu/
I piętro Urzędu Miejskiego/ gdzie możemy ją oglądać.
Tak więc zapraszamy do wsi Goszów
położonej w gminie Stronie Śląskie, gminie godnej odwiedzenia o każdej porze
roku. A spędzony tu czas to świetny pomysł na aktywny wypoczynek z historią
w tle.

Fot. Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

POPKÓW
Wędrując żółtym szlakiem przez
wieś Goszów w kierunku Gór Bialskich
docieramy do stoku Łyśca, gdzie na wysokości 620 - 700 m n.p.m funkcjonowała niegdyś osada Popków rozlokowana
w dolinie Popówki a założona w 1625
roku. Miała układ łańcuchowy, zbudowana jednostronnie/ po jednej stronie
Popówki/rzadko usytuowanymi budynkami. Była to typowa osada leśna a jej
mieszkańcy trudnili się pozyskiwaniem
drewna dla okolicznych kopalń i kuźnic.
Na początku XIX wieku osada uzyskała status kolonii/ 8 domów użytkowanych przez 45 osób/ i była połączona
z funkcjonującym w dolinie Młynówki

Młynowcem. Po upadku górnictwa i
hutnictwa na pobliskich terenach osada
znacznie ubożeje a i warunki klimatyczne
nie sprzyjają. Wieś się powoli wyludnia...
Po 1945 roku czyni się próby ponownego zasiedlenia wsi. Niestety. W latach 80
-tych XX wieku następuje całkowite wyludnienie.
Wieś znika. Jedne domy popadały
w ruinę inne służyły okolicznym mieszkańcom jako źródło łatwo dostępnego
materiału budowlanego. Do dziś ocalało tylko jedno gospodarstwo, najniżej
położone - zabytkowa, typowa chata sudecka, zbudowana z drewna i kamienia,
nakryta długim dwuspadowym dachem.
Budynek jest użytkowany i jest częścią
Goszowa.

Popków

Teren Popkowa.

MŁYNOWIEC

MŁYNOWIEC
To najmniejsza wieś w gminie Stronie
Śląskie. Została założona w 1580 roku
na zachodnim zboczu Suszycy (1047m
n.p.m.) w rozległej dolinie Młynówki w
pobliżu kopalni gdzie eksploatowano
złoża galeny, ruda ołowiu, a w niewielkim kamieniołomie wydobywano gnejsy
i ozdobny kamień. Bardzo słabo rozwija
się rolnictwo. Mieszkańcy trudnili się
pozyskiwaniem drewna, musieli także
wytwarzać węgiel drzewny dla cesarskiej Kużnicy w Strachocinie. Zatrudniali
się także w pobliskim kamieniołomie i
kopalni. Po wojnie 30-letniej następuje
upadek górnictwa i hutnictwa co odbija
się na zamożności mieszkańców Młynowca, który nigdy zresztą nie był wsią
zbyt zamożną.
Dopiero w XIX wieku liczba ludności
wzrasta. Rozwija się lokalny przemysł
wiejski, rozwija się rzemiosło. Funkcjonuje młyn, tartak, gospoda, leśniczówka.
Przyczyniła się do tego zbudowana w II
poł. XIX wieku droga zwana widokową
„Albrecht Marien Weg” prowadząca ze

Stronia przez Przełęcz Dział do Starego
Gierałtowa. Zakomponowana w jeden
ciąg widokowy, obsadzona dwustronnie
klonami, jaworami i krzewami róż. W jej
przebieg włączono punkty widokowe,
skierowane ku rozległej dolinie Białej
Lądeckiej i ku zalesionym stokom Gór
Bialskich. Jednak Młynowiec nigdy nie
stał się letniskiem. Dawne siedlisko Młynowca składało się z trzech odrębnych
części; Muchlbach, Buchderfel i Pfeffensteig głęboko wciśniętych w las na stoku
Suszycy na wysokości 590 - 630m n.p.m.
Zabudowę tworzyły rozproszone, pojedyncze niewielkie zagrody. Były także
budynki szeroko frontowe,sytuowane
dość rzadko. Znaczna część domów była
drewniana lub drewniano-kamienna.
Liczne zawirowania dziejowe powodują,
że wieś ubożeje coraz bardziej.
W miarę wyludnienia się wsi zanika
częściowo zabudowa popadając w ruinę, które pochłania las. W efekcie wieś
cofnęła się w kierunku zachodnim i tak
zachowała się do dziś. Po 1945 roku próbowano częściowego zaludnienia. Bez
większych efektów.
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Fot. Aleksander Duda, By CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

MŁYNOWIEC

Panorama wsi Młynowiec
Pod koniec XX wieku znajduje się tu
zaledwie kila gospodarstw. Niewielki procent ludności Młynowca, wsi rolniczo-leśnej utrzymuje się z rolnictwa. Pozostali
mieszkańcy pracują w pobliskim Stroniu
Śląskim. Wieś położona jest w (zdj 39)
przepięknych i malowniczych okolicach
wśród których dostrzegamy wiele daczy
wypoczynkowych i nieliczne pensjonaty,
otoczone ponadto dolinami potoków, łąkami i zagajnikami. Od południa i wschodu z gruntami Młynowca sąsiadują lasy
świerkowe regla dolnego porastające
Góry Bialskie. Z dawnych czasów zachował się zespół dawnego młyna, jedyna
(zdj 37) kapliczka słupowa XVIII/XIX wieku oraz Kalwaria plenerowa..... Kilkanaście metrów za ostatnim domem we wsi
znajduje się pierwszy krzyż Kalwarii (zdj
38) Stąd w górę skosem po stoku wiedzie ślad dróżki, a przy niej kolejne stacje
Drogi Krzyżowej - 13 kamiennych krzyży.
We wsi Młynowiec nigdy nie było kościo-

ła, a jednak znalazł się fundator, który tę
Kalwarię zbudował. Poszczególne krzyże
mają około 120 centymetrów wysokości, choć są i niższe. Krzyże wykute były
z piaskowca. Dziś już zniszczone, coraz
trudniejsze do odnalezienia. „Nie ocalił
ich czas” - minęło przecież dziesiątki lat,
gdy opuścili te tereny potomkowie fundatorów tej Kalwarii. Warto znaleźć się w
tym miejscu, poddać zadumie i refleksji.
Młynowiec jak każda wieś w gminie Stronie Śląskie to miejsce gdzie wypoczynek
jest prawdziwym relaksem w otoczeniu
pięknych krajobrazów i niepowtarzalnych
reliktów przeszłości.
Informacja: we wsiach doliny
działają obiekty oferujące noclegi
o różnym poziomie wyposażenia
i komfortu. Nazwy i telefony do
nich znajdą państwo na stronie
internetowej urzędu miasta Stronie
Ślaskie.

Róża Kłodzka (Pełnik europejski).

Mini przewodnik wydało Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka” przy wsparciu
finansowym Fundacji BZWBK w ramach programu „Tu mieszkam tu zmieniam” w 2018 roku.

