
Sataniści, ogromne
wydatki, niewielkie
wpływy itrudne górskie
warunki - z tym wszystkim
zmaga się ks. Ryszard
Staszak remontując
kościół na Ślęzy. Podjął
się trudnego zadania,
choć mógłby spokojnie
osiąść na laurach
i spożywać owoce swego
sukcesu - zbudował m.in.
w Su!istrowiczkach,
u podnóza ŚlęZy, kaplicę
cieszącą się opinią
sanktuarium.

Gdy w 201,2 r. abp Marian Gołębiew-
ski, wtocławski mettopolita, poprosił
go, .żeby zaj* sie femontem kościoła
nzSIęży, mlał 69 lat, ale nie odmówił.
- Nie moźna pozwolić, żeby zmarno-
walo się sląskie dziedzicrwo - argu-
mentuje.
Finansowania femontu atcybiskup nie
zapewntł. Z tym ks. Staszak, ptoboszcz
niewielkiej wiejskiej parafii Sulistrowi-
ce, radztć musi sobie sam. Powołano
komitet ratowania kościoła na ŚIęty,
w skład którego weszli m,in, burmistrz
sobótki stanisław Dobtowo]ski i sta-
rosta powiatu wtocławskiego Andrzej
Szawan, Rozprowadzane są okolicz-
nościowe medale-cegiełki z tombaku
i ogłoszono zbiórkę wyrobów że ste-
bra, które po przetopienil też posłużą
do odlania pamiątkowych medali, Re-
mont dofinansował Samorząd §7oje-
wództwa Dolnośląskiego, ale to wilĘ
kłopla w mofżv pottżeb - remont po-
chłonie ok. m]]tona zł. Gdy w kasie po-
kazało się dno, ks. Staszak był 1lż tak
zdesperowany, że chcizl sprzedać sa,
mochód. ale przekonano go, że to na-
rzędzie, bez któtego sobie nie pc>tadzi.
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Różnie
na gÓrze z tolerancją
Slęża jest świętą górą Slązaków. zwana
jest też śląskim Olimpem. Augustia-
nie, do któtych przez dłwższy cżas
należala, zbudowali na je1 szczycie
kaplicę, a potem kościół. \ff/ ten spo-
sób,,schtystianizowall" górę, która
w czasach pogańskich była miejscem
kultu. Kościół służył nie tylko ceiom
religijnym, aie i iako schronisko. Ślę-

ża jest górą otwattą dla wszystkich,
a7e z tolerancja bpva na niej różnie.
I(aplice drog ktzyżowej (rzeźbione
w dtewnie), które ks. Staszak toz-
mieścił wiosną 2012 r. wzdłuż szlaku
provładzącego fla sżcżyt} ktoś syste-
marycznie niszcz5. Co więcej, spoty-
ka jadąc na sżcżyt grupki osób, które
na jego widok syczą i podnoszą palce
ułożone na kształt diabelskich rogów.
- Błogosławię takie osoby znakiem
ktzyża, więc to one mają większy dys-

W pierwszej kolejności ks. Staszakwyremontował schody prowadzące do kościoła.
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komfort spotkania ze mnąniż 1a z ruml
- mówi ks. Staszak i uśmiecha się sze-
toko, ale zasadbezpieczeństwa nie lek,
ceważy i w drodze na Slężę zwykle mu
ktoś towarzyszy.
Od wiosny 2013 r. zaczął odpta,wtać
na szczycie w niedziele (godz, 14.00)

msze św. Stół liturgiczny stoi na scho-
dach, ponieważ kościół roztyl:. arche-
olodzy i tak pozostawil. Notabene
ks. Staszak §I pief\ńIsżej kolejności za-
brał się ża lemoflt schodów, bo gro-
zlła in katastfofa budowlana (prace
tozpr:cz{ wiosną skończył jesienią
2013 t.). Równolegle zaczął Jikwidować
w kościele... średniowiecze. Aż trwd
no uv.ierzyć, że nigdy nie było w nim
prądu, choć ż tego po§/sżechnego już
dobrodziejstwa cywilizacji kotzysta
obsługa schroniska i stacji przekaźni-
kowej na Slęży.
Popękane ścian1,, w niektórych rnięj-

scach zmutszaLe cegły, brak części
poszycia dachu, wieża do remontu,
c:łtarz podtrzym),,u/any belkami przed
runięciem, zamiast posadzki wielki dół

do takiego stan-r kościół na Ślęż1, 66-
prowadzili.., ufolodzy.

Szamani, ufoIodzy,
radiesteci
Prace archeologiczne zaczęły się
w rĘ,niku dzta\ań Lucyny Łobos. ,,Ra-
diesterka z Wroclawia uczestniczy
w Ptojekcie Cheops i u,waża, że może
uchronić świat pru ed zagładąw 2012 r,

Twótcy projektu sugetują że gdzieś
na Slęży zakopany jest Swięt1, Graal,
a pod kościołem znajduja sie ftag-
menty stafych budow[. z tajemnl,mi
komnatami. Ptzez to Slęża zdobyła
sławę gót1, o ęzotetycznych właściwo-
ściach, I(ilka r:żzy w roku odwiedzają
ją ufolodzy, szamań, tadiesteci i inne
niefotmalne grupy ż całego świata.
Co toku organizowane jest również
UFO-FORUM" - pisze Jacek Bomers-
bach na portalu Oto§7roclawPowiat.pl
(dostęp 15.06.2012 r.). Dt Aleksandet
Limisiewicz, atcheoiog, żżpytany przeż
niego, co znzleziono podczas vl,k6-
palisk, odpatł, że q.lko fundźmen§l
stafego zamku. Zapewńa, że nic wię
cej nie ma. - Atcheolodzy szukają sta-

rosłowiańskiego miejsca kultu, co jak

widać nie przynosi dobrego tezultatu.
\X/ Anglii szukano celqvckiei kultutlł
Ostatecznie cloprowadziło to do za,
mknięcia wielu kościołów stwietdził
z kolei ks. Staszak, co Jacek Bomets,
bach sktupulatnie odnotował.
Brzmi to niewiatygodnie, 21e tę wefsię
zdarzeń potv/ierdża Szymon Beźntc.
Sprawą zajd sie w sposób metodolo-
giczny. Atrykuł ,,Skatby Slęży w kata-
stroficznym scenafiusżu końca świata
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Zamek i kościół na Ślęły
Zamek na szczycie góry Slęży (7'18 m np.m,) k. Sobótki. ob. w powiecie

wrocławskim, w ruinie od schyłku średniowiecza. zachowane relikty, od-

kryte '1998-2006 podczas prac archeologicznych pod posadzką kościoła

t1, s. 335], niedostępne. ale zostaną wyeksponowane i udostępnione tu-

rystom (najprawdopodobniej 1eszcze W tym roku) po wykonaniu posadzki

Ze Szklanej tafli złozonej Z IrZeCh CZęśCi. inwestorem jest parafia rz.-kat,

w Sulistrowicach, kierowana przez ks. prałata Ryszarda Staszaka, dr. nauk

teologicznych w zakresie historii.

Pod kościołem jest tunel, który rozbudza wyobraźnię m.in. ufologów.

Pocztówka wysłana ze Ślęży 20 czerw(a 1 91 1 r.

Zamek wspomniany przez Jana Długosza .,castrum Czobotha", przekazany

przez umierającego księcia Henryka V Grubego swemu bratu. księciu Bolkowi

l Surowemu, w zamian za opiekę nad małoletnimi synami, okoliczności po-

wstania zamku niejasne. długo przypisywany w historiografii Piotrowi Włosto_

wicowi. zbudowany prawdopodobnie w miejscu wczesnośredniowiecznego
grodu kasztelańskiego; w części północnej łałożenia posadowiony obecnie

kościółnowozytny (Xvlll i XlX w.). otoczony murem, zbudowany na reliktach

zamku; na poziomie przyziemia kościoła zachowane zarysy obwodu obronne-

go zamku. czytelny układ przestrzenny (odkrfio niemal pełny zarys murów ob-

wodowych imurów budynków)[1, s.335 -337], m.in. ztego naukowcywnio-
skują: zamek górski na planie dązącym do regu|arnego. o murach obwodowych
Wzmocnionych masywnymi przyporami. z zabudową dookolną i wieżązam-
kową, aczkolwiek jej lokalizacji nie udało się ustalić; ze względu na układ prze-

strzenny zamek zaliczany do budowli XlV-wiecznych, w jednej grupie z zamka-

mi Grodno (ZagorzeS|ąskie), Nowy Dwór (Wałbrzych-Podzamcze), Ksiąz (Wał-

brzych). Bolczów (Janowice Wielkie). tradycyjnie wiązanymi z działalnością

książąt śwldnicko-jaworskich (127 8-1368/92). a ostatnio tez rycerstwa dwo-

ru świdnickiego; forma zamku ślężańskiego odkryta podczas wykopalisk od-

powiada najpewniej działalnościfortyfikacyjne.l księcia świdnlcko-jaworskiego

Bolka ll Małego (1326-1368 )[1. s. 3a6-3a8].
cd s-lg
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Neuer Altar der Zobtenbergkirehe
mit Kriegergedenktafel der gefallenen Helden

im Weltkrieg 1914-18.

Reingewinn aus dem Verkauf der Karien
zum Besten der zobtenkirche.

Obecny ołtarzw kościele ną Ślęży pierwotnie był
je dnocześn ie po m n i ki e m n i e m i ecki ch żołn i e rzy
polegĘch podczas l wojny światowej, dlatego wykonano
go z granitu. Po llwojnie światowej ich imiona
i nazwiska na pĘcinach zatarto. Archiwalno pocztówka,

w.2012 roku" opubl_ikował w książce
,,Slęźańskie Swiaty" pocl red, Woj-
ciecha I{unickiego i Joanny Smereki
§rocław 2011, vldawnictwo ATUT),
któta iest plonem sesji naukowej pod
tym S2mym §tułem.

lstny kosmos!
§fledług niego, ruch religijny Projekt
Cheops/Misja Faraon, którego lider-
ką była (est wciąż?) Lucyna Łobos,
,,deliniuje się jako misja pozaziemska
skierowana na Ziemtę pfżeż §Tlsoko
rozwiniętą cl,wilizacj€ pochodzącą
z Pasa Orlona. krórej celem jest pomoc
ludziom w 20t2 roku, kiedy to m^ją
nastąpić tozllcznę katasttofy zńęa-
ne z ptzelotem w bLiskiej odległości
ocl Ztemi tzw PlaneĘ X, z:wanej też
Nibiru". Ruch ten w katasttolicznych
przepowiedniach odwołl.wał się do ka-
Iendarza Majóv,, tzw. Długiej Rachuby.
§fledług jednego z obhczeń, Długa Ra-
chuba skończy się 21 grudnia 2012 t
Ruch postanowił katasttofi e zapobiec,
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§/ tym celu podjął - jak t§,ierdziła jego
liderka - kontaktt, z cywikzacją uzna-
waną za -łn żej rozwiniętą od ziemskiej,
która przev,id ziała ńebezpieczeństwo
zagrażające Ziemt w 2012 t i w t1.11

celu zbudowała egipskie piramid1,,
\I'edług Łobos i zwolenników jej teo-
rii gtobowce Fataonów są elementem
enefgetycżnego SJrstemu zabezpiecze-
ńa Ziemt, któty ttzeba - argumento-
wali - jak najszybciej uakt],.wnić. §il rym
celu doprowadzil do badań geora-
datov1,6| i badań wl,kop.a1skowvch
najpierw na szczycle góry Slęży, a po-
tem w Egipcie. Lucyna Łobos, emisa-
duszka ruchu, podjęła - jak tlvierdzlLa

kontakty z pozaziemską cywillzaclą
w trakcie sesji channelingu telepatycz-
nego (channeling - nazlwany niekied1,
spirytyzmem Nowej Ery - de{iniowany
jest jako kontakt channela, czyli me-
dium, z istotami świata nieu,icłzialnego,
np. aniołami, Bogiem, duchami zmat
łych, duchami natuIy czy tz\\r. fla:uczy'
cielami ludzkości),

Archeolodzy nie chcieli,
ale musieli
Lucvna Łobos okazała się kobietą
l:ardzo Skutecżną. Wtaz ze zwolenni
kami zdobl,ła zgodę na wrykopaliska
w kościele na Slęż1,, na wszelki wl,pa-
dek nie informując jego ówczesnego
dysponenta - kierownictwo \I'yższego
Mettopoiitalnego Seminatium Du-
chownego we §(/rocławiu - o swJ,,ch
rzeczy,wistych intencjach. Ruch posłu-
żył się szyldem amerykańskiej fundacji
,,Tajemnice Swiata" (The Mysteries of
the §florld). Zaoferclwał sf,nansowanie
femontu kościoła i wymianę posadzki,

^ 
ptży okazli zap7anowano realizację

badań archeologicznych. Deklatował,
że ztobi to bezintetesovmie - kierując
się lokalrrl.m patfiotvżmem, \ł świecie
jest sporo fundacji i instytucji, które
pomagają w temontach zabytków, więc
duchowni nie widzieli powodu, żebv
zgody nie wytazić. Tymczasem arche-
olodzy do badań się nie palili, twier-
dząc, że w zasadzie zamek na szczycie

;
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Slęży (na części jego murów stoi obec-
nie kościół) zostaL już ptzebadan1,,

więc niewiele mc;żna się tam spodzie-
wać, z,właszcza, że pc>dłoże jest płytkie.

,,Ale naciski byĄl |21d2o silne. Toczl,ł,v
się rozmow1, na Uniwersl.tecie i Uni-
wersytet uległ konserwatotowi (..,)",
wspomina dr Aleksander Limisiewicz.
I{onserwator wo j ewódzki wyd al zgodę
pod warunkiem, że bzdańa żost^ną
przeptowadzone profes j onalnie.

Szyb pod kościołem
To z^strżężenię prawdopodobnie
uchroniło kościół na Slęż1, od zaglady.
Archeolodz1, z Insttrtutu Archeoiogri
Uniwetsl,tęlg ]ifrocławskiego, którym
zlecono badańz, po odsłonięciu ruin
zamku nie chcieli kopać niże1 z oba-
q1, ptzed natuszeniem konsttukcji
kościoła, Do tego, jak pisze Szymon
Beźńc, namawiali ich przeclstawiciele
Ruchu - chcieli dotrzeć do sąóu pod
kościołem. Szyb istnieje, vT,kazał to
pomiar geotadarowy i wahadełko Lu
cyny Łobos. Dla w},znawców ruchu
Projekt Cheops/Misja Fataon był on

,,dowodem istnienia podziemnych ko-

ryi^tzy i lochów, w którl,ch znzldl1+
się skarb1,, dla atcheologów byłby to
najprawdopodobniej kolejny na Slęży
szyb górniczy, być może pozostałość
po kopalniach złotz" - konkluduje Szy
mon Beźnic.
Badania atcheologiczne przetwzno,
ponieważ fundacja,,Tajemnice Swia-
ta" ptzestala je finansować, §ilsz;,51Ę6

wskazuje nz to, że miały uwiarygodnić
plany tuchu Projekt Cheops/Misja Fa-
raon wykopalisk w Egpcie. Nie znale-
ziono jednak pod kościolem na Slężr
ani tunelu, ani skarbów tzekomo ukr1.
tych w czasach Bolesława Chrobrego,
ani sżcżątkÓ\i/ stżtku kosmicznego
(według zwolenników ruchu Projekt
Cheops/Misja Faraon pier"wsi Piasto-
wie wvwodzili się z... Atlanryd1,, przyj-
mowaii wizl,g, P65-itów i zbudowali
dla nich lądowisko na Slęż1,).

F u n d a me nty ząm ku, p rzyzi e m i e
kościoła na Ślęży, fot, wrzesień 201 3 r.

§fykopaliska nie były jednak bezowoc-
ne, Odsłonięto fundamenty zamku

@ędąwielkąatrakcjĄtutys§cżnąpo §/v-

konaniu szklanej posadzki i punktem
w!ścia do dalszl,ch badń naukowyĄ
otaz fragment tzeźby z graniru, któ
rej inny kawałek znaleztono w XIX vr
w rumowisku skalnym u podnóża Slęźy.

Przedstawia najptawdopodobniej gryfa,
żapewne z 1, poł. XII w., kiedy ze Slężą
z:wiązany był zakon augustianów: Są.
mon Beźnic sugeruje, że tównie dobrze
możc byc to rez smok, lccz wers|a z gry-
fem jest - moim zdaniem - nilbardziej
prawdopodobna. §r średniowieczu
grl,f b1 l symboJem polączenia narury,

boskiej i ludzkiej w Chrystusie, czyli
uni] hipostatyczne1. Inną rzeŹbę gtyfa
(uszkodzonĄ nlożr'a oglądać w pod-
ziemjach wtocławskiej atchikatedry śvł

.|ana Cbrzilciela.

Alarm dla kościoła
Ruch Projekt Cheops/Misja Faraon
i fundacja ,,Dar Swiatowida" zadel<7a

rował1,, że dokończą femont kościoła.
Pismo w tej sptawie do wojewóclzkie-
go konserwatora zabl,tków nosi datę

1,1, częrwca2007 r.'Wtocławska kutia at-

góiskupia już wedy z pewnością v.ie-
dziala, z kim ma do czynienia (Projekt
Cheops definiowany jest m.in. jako ruch
ufologiczny lub tlpu New Age o charak-
terże spi{ytystycznym) i q.m najprawdo-
podobnie1 należy tłumaczyć fakt, że na

propozyci§ dokończenia remontu nic
zareagowala. T1 mczasem seminarium
duchowne pieniędzy na remont nie

mia]o, a stan kosciola svstematl-cznie
się pogatszał, \W tej st.tuacji arcvbiskup
poprosił o pomoc ks. Staszaka, a tenrrie
odmówił, cztlląc, że dla kościoła na Slę-
ży to ostatni dzu,onek na ratunek. De-
krętern z27.09.2012 r. wrocłau,ska kuria
atcybiskupia przekazała kościół .,n Ślę-
ży parafu Srrlistrowice, a w 1utym 2013
f. wpisano go do ksią; wieczystych jako

własność tej panfu.
I{ościół ma mieć chataktet nie tyiko
sakraln,v, 21e i tufysq,czny - podobnie
jak dawniej wieża będzie służyć jako

punkt widokowy.

!] Sawrln Beinic: SkarĄ Slęry w kata-
śrof,c7nlm scenaias7a końca.fwiata w 2a1 2
roku [w:l S'lęĘańskie SuiaĄ; red. Wolcuch

Klni&i, Joanna Smereka, Of.qna lYydaw-

nic7a ATUT - Wrocławskie Wldaunictaa
Ośńatowe, Wrocław 2017 , s. / 69-7 90.

[2] Marek Pelrytński: Arystakrarj i ich nie-

7rykłe 7anki, duoryl i pałace na Dolnlm
Śląsku, Wrocławski Don Wldaunical,
IVracław 2008, s. 128.

P] Jank Bomersbach: Co dale1 ą kaśriołen
on Śąa,?, auw.OtoVroclawPawiat.pl, do-

nęP 15.06.2012.
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Ale badania źródłowe dowodzą,
że na szczycie Slęzy funkcjo-
nowały po Sobie dwie kolejne
budowle zamkowe (z końca Xlll

w. i z ok. poł. XlV w.) [1. s. 342].
waclaw korta i Rościsław zerelik
wydzielają dwie fazy: grodową

i zamkową [1. s. 341]. Leksykon

,,Zabrllki sztuki w Polsce. Sląsk"
podaje. ..Pierwotnie fund. Kome-

Sa Piotra Włosta dla augustia-

nów regularnych 2 ćw. Xlll w.

Badania archeol. nie potwrerdziły

budowy klasńoru na szczycie
góry (zapewne lokacja w Sobót-
ce-GÓrce).

Po przeniesieniu augustianów
do Wrocławia ok. '1250 w rę-

kach ksiązęcych, Gród zburzo-

ny ok. 13OO jako siedlisko roz-

bójników. wkrótce odbud. jako

Zamek, poCZ. XV W. W rękach

husytów. zdobywany przez

wojska ksiązęce i mieszczan
z Wrocławia r Swidnicy, znisz-

CZonY 14-71, wieza runęła 1543.
W XVl w. na pn.-zach. cz. ruin

Zamku wybud. kaplica. na nowo
wzn. 1698-1702, zniszczona
pozarem 1834, odbud. 1B51-

52, z wykorzystaniem starych

mUróW. proj. arch. A. Gericke.

Na planie prostokąta, salowa.

z półkoliście zamknlętymi wnę-
kami od wewnątrz. W elewacji
pd. tablica fundacyjna 1102"

|2, s. ] 87l.

[1] Aleksander Limisiewicz, Ro-
land Mruczek, Michał Stefano-
wicz: Castrum Czobotha - późno-
średniowieczny zamek na szczy-
cie góry Stęży koło Sobótki. Stan
i potrzeby badań [w:] ŚtęZańsXie
Swiaty; Wojciech Kunicki, Joan,
na Smereka (red.); Oficyna Wy-
dawnicza ATUT - Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, Wro-
cław 201 1,

[2] Zabytki sztukiw Polsce. Sląsk,
sławomir Brzezicki, christine
Nielsen (red,); Krajovvy Ośrodek
Badań i Dokumentacji Zabytków,
Warszawa 2006.
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Tekst i fot. Marek Perzyński
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