Projekt Małe zabytki i ich promocja Bogatynia – Hrádek n. N.,
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001513,
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Projekt Drobné památky a jejich propagace Bogatynia –
Hrádek n. N.,
registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001513, je
spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko a prostředků státního rozpočtu
prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Na rowerze po zabytkach Trójstyku

Žadatel/Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni
Partner projektu: Město Hrádek nad Nisou

Na kole za památkami Trojzemí

Wędrując po okolicy Trójstyku napotkamy na szereg
drobnych zabytków. Znajdują się na ulicach miast i wsi, ale
także wzdłuż ścieżek na otwartej przestrzeni. Niektóre
znalazły się pośrodku łąk i pól po zniknięciu starych dróg.
O ile w okolicach Hradka nad Nysą znajdziemy krzyże,
kaplice i posągi, po Niemieckiej i Polskiej stronie tych
pamiątek właściwie nie ma. Są powiązane z wiarą katolicką,
która była w przeszłości za granicą czesko - saksońska
w mniejszości. Nie oznacza to jednak, że po przekroczeniu
granicy nie znaleźlibyśmy żadnych małych zabytków.Jeśli się
znajdziemy tu wiele kamieni
dokładnie przyjrzymy
granicznych, drogowskazów, krzyży i pomników. Ciekawy
rozdział tworzą epitafia, które znajdują się na starych
cmentarzach.
W ramach współpracy miast Bogatynia i Hradek nad
Nysą w 2019 roku zostało kilka drobnych pamiątek
odnowionych. W Hradku nad Nysą to były dwa krzyże
"Zamecki i Zvergera" oraz posąg Św. Anny z Panną Marią.
W Bogatyni było zrestaurowanych 6 nagrobków koło
kościoła Św. apostołów Piotra i Pawła.
Wybierzcie się z nami np. na rowerze za pamiątkami
Trójstyku. Za ich powstaniem często kryją się ciekawe historie,
zwłaszcza tych związanych z wiarą, które po drugiej wojnie
światowej zanikły. Na szczęście dobrych ludzi, jak również
przedstawicieli miast i wsi nie brakuje, więc z czasem zaczęto
dbać o małe zabytki. I tak kolejne pokolenia mogą zwiedzać
i cieszyć się nimi w przyrodzie. Zwiedzimy odnowione zabytki
ale również pokażemy Wam ciekawe miejsca, które możecie
zobaczyć po drodze.

Více informací k cykloturistickému výletu najdete na
www.hradek.eu/index3.aspx?rub=665
Więcej informacji dotyczących wycieczek rowerowych
znajdziecie na www.hradek.eu/index3.aspx?rub=665

Při toulkami krajinou Trojzemí můžeme potkat řadu drobných
památek. Nacházíme je v ulicích měst a obcí, ale i podél cest
v otevřené krajině. Některé se ocitly uprostřed luk a polí poté,
co staré cesty zanikly.
Zatímco v okolí Hrádku nad Nisou najdeme křížky, boží
muka, kapličky a sochy, za hranicemi s Německem a
Polskem tyto památky skoro chybí. Jsou spjaty
s katolickým vyznáním, které bylo v minulosti za českosaskými hranicemi ve výrazné menšině. To ale
neznamená, že bychom po překročení státní hranice
žádné drobné památky nenašli. Kdo se pozorně dívá,
najde zde spoustu hraničních kamenů, rozcestníků,
smírčích křížů a pomníků. Zvláštní kapitolu potom tvoří
epitafy, které najdeme na starých hřbitovech.
V rámci společného projektu měst Bogatynia a Hrádek
nad Nisou bylo v roce 2019 několik drobných památek
obnoveno. V Hrádku nad Nisou to byly dva křížky, Zámecký
a Zwergerův, a sousoší sv. Anny s Pannou Marií. V Bogatyni
bylo restaurováno 6 epitafů u kostela sv. apoštolů Petra a
Pavla.
Vydejte se s námi, třeba na kole, za drobnými památkami
Trojzemí. Za jejich vznikem jsou často ukryty zajímavé
příběhy. Řada z nich, zvláště těch, které byly spojeny s vírou,
po druhé světové válce zanikla. Naštěstí se ale našla řada
dobrovolníků, ale i měst a obcí, které o drobné památky
začaly pečovat. I další generace lidí tak mohou vyrazit do
přírody a těšit se tímto zajímavým fenoménem. Podíváme se
za nově opravenými památkami, ale upozorníme vás i na
zajímavé cíle, které můžete spatřit cestou k nim.

Socha sv. Jana Křtitele v areálu kostela sv. Bartoloměje
Rzeźba św. Jana Chrzciciela na terenie kościoła św. Bartłomieja

Fotografie: Vít Štrupl a Roman Sedláček

Grösselova kaple v Hrádku nad Nisou
Kaplica Grossela w Hradku nad Nysą

Epitaf k uctění památky Marie
(*1719 †1785) a Davida (*1693
†1770) manželů Krauseových
Epitafium ku czci Marii (*1719
†1785) i Dawida (*1693 †1770)
małżeństwa Krause

Epitaf k uctění památky ženy
Davida Handelsmanna † 1732
Epitafium ku czci żony Dawida
Handelsmanna † 1732

Epitaf k uctění památky Johanna
Christopha (*1662 †1733)
Epitafium ku czci Johanna
Christopha (*1662 †1733)

Epitaf k uctění památky
protestantského duchovního
Epitafium ku czci protestanckiego
duchownego

Epitaf k uctění památky Christiny
Eleonory Matüs (*1680 †1745)
Epitafium ku czci Christiny Eleonory
Matüs (*1680 †1745)

Epitaf k uctění památky Anny
Elisabeth (*1757 †1776) a
Christiana Davida (*1755 †1757)
sourozenců Krauseových
Epitafium ku czci Anny Elizabeth
(*1757 †1776) i Christiana Dawida
(*1755 †1757) rodzeństwo Krause
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