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Wstep 

 

Powodem, ktory sklonil mnie do wydania tej ksiazki byla przede wszystkim chec przedstawienia dwoch 

malowniczych wsi w gminie Ladek Zdroj, Wojtowki i Wrzosowki, o ktorych sa tylko krotkie wzmianki. 

Moim zdaniem te urocze miejsca zasluguja na poswiecenie im wiecej uwagi. Mam tez nadzieje, ze 

mieszkancy i turysci wzbogaca swoja wiedze o Wojtowce i Wrzosowce o  karty historii tych wsi.  

Cudowny krajobraz, czyste i zdrowe powietrze przyciagaja ladeckich kuracjuszy, zdarza sie ,ze nawet 

pozostaja tutaj, wznoszac sezonowe badz caloroczne „chaty“. To okreslenie domow przypadlo mi do 

gustu, pasuje do tla wsi. 

Do Wojtowki mam szczegolny sentyment, tutaj chetnie spedzam czas, tutaj odpoczywam , tutaj z 

radoscia powracam. Wojtowka wzbogaca mnie. 

Zebrane w ksiazke materialy sa wynikiem wielu opracowan, za ktore tworcom serdecznie dziekuje.   

                                                                                                                                         As 
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Wprowadzenie 

 

Piszac o Wojtowce i Wrzosowce nie sposob pominac i nie przedstawic Gor Zlotych, w ktorych pasmie 

leza obie wsie.  Urok Gor Zlotych przedstawia kazda fotografia stad pochodzaca. Niewiele i niewielu wie 

o bogactwach naturalnych tego regionu. 

Otoz sudeckie pasmo Gor Zlotych stanowi wschodnie wybrzeze Ziemi Klodzkiej i ciagnie sie 39 km. 

Surowce mineralne Gor Zlotych to najcenniejsze rudy arsenu z domieszka zlota kolo Zlotego Stoku (stad 

pewnie nazewnictwo) i rownie cenne wody termalne  i  mineralne w Ladku Zdroju (zob.nizej).  

Gory Zlote posiadaja surowce skalne w postaci sjenitow klodzkich, granitoidow kolo Orlowca, ladeckich 

bazaltow i lupkow kolo Zlotego Stoku. 

Najwieksza rzeka jest Biala Ladecka o czystej wodzie i znacznym spadku, co powoduje czeste powodzie. 

W Gorach Zlotych powolano Snieznicki Park Krajobrazowy . 

 

*W skalach budujacych te okolice (glownie w gnejsach i lubkach lyszczkowych) zachodzi proces 

tworzenia sie wod,  z ktorych slynie Ladek Zdroj, najstarsze nowozytne uzdrowisko w kraju. Woda, 

pochodzaca z opadow wsiaka w szczeliny spekanych skal  i wyplukuje rozproszone w skalach siarczki i 

fluor,stad wody siarczkowe i fluorkowe . Natomiast wody radoczynne tworza sie dzieki  rozpuszczaniu 

sie w wodzie gazu,radonu,  powstalego z radu, zawartego w spekanych skalach. 

Obszar zasilania, gdzie zachodzi to wsiakanie wod, polozony jest na poludnie i poludniowy wschod od 

Ladka i obejmuje poludniowa czesc Gor Zlotych i Gory Bialskie. Z obszaru tego wody na znacznej 

glebokosci ( do 2500m) przeplywaja duzymi strefami uskokowymi w kierunku uzdrowiska, gdzie 

wyplywaja w miejscu przecinania sie tych stref , z inna duza poprzeczna strefa uskokowa. 

Wody ladeckie okreslic mozna jako slabo zmineralizowane  wody radoczynne, fluorkowe, siarczkowe, 

termalne. 

W wodach wystepuje prawie 40!  pierwiastkow chemicznych. 

Wody pochodza z jednego zloza,  a temperatura tych wod termalnych wynika tylko z glebokosci  ich 

przeplywu. Tak wiec ze zrodla “sw.Jerzego” wyplywa woda o temperaturze 28,3°C, “Wojciecha” 28,6°C,” 

Marii Skodowskiej Curie” 25,2°C, ”Chrobrego” 26,6-26,9°C, “Dabrowka” 19,6-19,7°C, Zr.”Stare”17,3-

17,7°C, Odwiert”L-2”44°C. 

Wody wykorzystywane sa  w lecznictwie,  lecza schorzenia narzadow ruchu, reumatyzm, choroby skory, 

a drugoplanowo choroby ukladu krazenia. 

_______________ 

*W.Ciezkowski”Ladek Zdroj” 
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Uksztaltowanie terenu oraz porosniete zielenia stoki gor powoduja, ze klimat Ladka  i okolic zaliczyc 

mozna do tzw. strefy klimatycznej gorskiej-dolnej. Rozklad i wysokosc  temperatur i opadow uzaleznione 

sa  glownie od wysokosci n.p.m., ale tez od kierunkow wiatrow, najczesciej wiejacych z poludniowego 

zachodu, poludnia i zachodu . Zima trwa u podnoza 14-16 tygodni, wyzej ponad 20 tygodni. 

Przedwiosnie pojawia sie dolem po 10 marca a na wysokosci nawet po 20 marca. Lato trwa dolem 6-8 

tygodni, wyzej ponizej 6 tygodni. Pierwszy snieg pada w wyzszych partiach Snieznika (1426 m n.p.m.)juz 

od 5-19 pazdziernika. Srednio w ciagu roku jest tylko 180 dni bez slonca i 188 dni z opadami 

atmosferycznymi, w tym 73 dni z opadem sniegu (dane wczesniejsze). Dzisiejsze globalne ocieplenie ma 

swoj wplyw rowniez na tutejszy rejon. Srednia wilgotnosc powietrza wynosi 80%. 

 

                                                                                                                                                   

                          Polozenie geograficzne Wojtowki 

                              50,3°szer.pln i 16,55°dl. wsch. 

 

 

Wojtowka  lezy w poludniowo-wschodniej czesci Kotliny Klodzkiej, w Gorach Zlotych.  Do wsi mozna 

dojechac  z dwoch stron , droga  wojewodzka 390,  prowadzaca z polnocnej czesci Ladka Zdroj oraz  ze 

Zlotego Stoku, przejezdzajac cudna kreta serpentyna przez las,  w  gore, by pozniej zjechac   w dol  

(czesto niebezpieczna  w warunkach zimowych). 

 

Wojtowka graniczy z Ladkiem Zdroj  od swojej poludniowej  strony oraz z 4 wsiami: z  Radochowem od 

poludni owego-zachodu, Lutynia od poludniowego-wschodu,  z  Orlowcem od polnocy i od polnocnego-

wschodu z niezamieszkala  Wrzosowka .   Wies Wrzosowka  takze przedstawiona jest w niniejszym 

wydaniu. 

 

Wojtowka i Wrzosowka chetnie odwiedzane sa przez spacerujacych kuracjuszy, jak tez przez 

wedrujacych turystow i zadomowionych letnikow. 

 

Mieszkancy Wojtowki  zyja zyciem codziennym. Czesto pozdrawiani sa przez wedrowcow  

podziwiajacych uroki wsi – uroki, wynikajace z malowniczego polozenia, uroki podarowane przez nature. 
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Aby odpowiedziec, jakie bogactwa kryje w sobie rejon Wojtowki i Wrzosowki, dwoch sasiadujacych ze 

soba wsi, zachecam  do poszukiwan.  As 

 

 

 

 

                               

    Mieszkancy Wojtowki,Stas i Jas, Foto As 
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                                        Swiat gorski ma odmienna 

                                                                 i sobie wlasciwa postac… 

                                                                Wszysko jest tu wieczyscie spokojne 

                                                                i wieczyscie zywe. 

                                                                A kiedy urodzajne rowniny nasze 

                                                                sa niejako proza natury, 

                                                                sa gory zawsze jej poezja. 

                                                              

                                                            W.Pol* 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

*Wincenty Pol (1807-72) poeta, geograf, uczestnik powstania 1831, emigrant, 1850-53 profesor geografii w Krakowie. 
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Odczuwanie gor jest niezwykle subiektywne, wiaze sie nierozerwalnie ze wspomnieniem, przezyciem.  

Kazdy z nas odbiera je inaczej, zostawiajac w nich czastke swojego zycia. 

Gory sa za kazdym razem inne, zmieniaja je pory roku, dnia i nocy, pogody i niepogody. 

Niech ponizsze zdjecia beda forma zaproszenia do Ladka Zdroju i jego okolic, kurortu lezacego w  

odleglosci 25 km od Klodzka , 110 km od Wroclawia , 460 km od Warszawy i 250 km od Pragi.   
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                                           Mieszkancom wsi dedykuje 
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                                                                              “ Trzy kopki siana… 

                                                            realny symbol rodziny – rowniny, 

                                                     jakze waznej w surowych warunkach gor” 

 

 

 

                                                                           “Dwa koniki, 

                                                                          dwie owieczki 

                                                               pasace sie tylem do siebie” 
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Wojtowka jest niewielka wsia , w gminie Ladek Zdroj, w odleglosci 4,9 km od miasta . 

Lezy w obrebie Snieznickiego Parku Krajobrazowego w pasmie Gor Zlotych, na wysokosci 470-600 m 

n.p.m., w powiecie Klodzkim, w wojewodztwie Dolnoslaskim. 

Najwyzszym szczytem jest gora Wojtowa 740 m n.p.m.                                                                                 

Malownicza wies , w czesci letniskowa, zajmuje doline Borowkowego Potoku na polnocnym zboczu 

Modzela. 

Z uwagi na swoje piekne otoczenie jest celem  wedrowek. 

Duze obszary lesne skladajace sie w wiekszosci ze swierkow,  a w znacznie mniejszej ilosci z buka, jodly, 

modrzewia, sosny, jaworu i brzozy, dostarczaja czystego i zdrowego powietrza,  a w sezonie czarnych 

jagod, malin, jezyn i grzybow. 

 

       Foto, As 

Aby moc podziwiac piekno tutejszych krajobrazow nalezy skierowac sie na: 

Szlaki turystyczne i Drogi spacerowe 

Przez wies przebiega bialo-czerwony szlak turystyczny, ktory prowadzi z Ladka przez Wojtowke, 

Orlowiec do Zlotego Stoku  oraz 
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                                                                                                                                                                              Turystyczna trasa rowerowa             Dlugosc 

                                                                                                                                  gminy Ladek Zdroj, bioraca                   trasy  

                                                                                                                            poczatek na ladeckim Rynku               wynosi 

                                                                                                                                                poprzez Lutynie, Wrzosowke,              okolo 

                                                                                                                           Wojtowke do skrzyzowania                   10,42 

                                                                                                                           z szosa na Zloty Stok, by                            km 

                                                                                                                                                                                               wrocic znow do Ladka.                                 * 

Mozna tez dojsc:                   

Spacerkiem na Wrzosowke: 

Asfaltowa droga przez wies, mijajac kosciol i idac caly czas w gore dochodzimy do obecnie 

niezaludnionej wsi Wrzosowka .  Dojscie pokrywa sie z “Turystyczna trasa rowerowa”.                                     

Na Wieze Widokowa, na Borowkowej (900 m n.p.m.)   

Ta sama droga (jak powyzej) , nie dochodzac do miejsca widokowego , skrecamy w lewo w las . Tam 

droga lesna pokieruje nas na wieze . 

Do Lutyni i dalej do miejscowosci czeskich : Travna i Javornik  

I znow ta sama droga, dochodzac do Wrzosowego Wzgorza ,  schodzimy w dol i przecinajac wiejska 

droge Lutyni  kierujemy sie lekko w prawo pod gore w las, by dojsc  Ladecka Przelecza do dawnego 

przejscia granicznego Lutynia –Travna, dalej kierujemy sie droga w dol do miejscowosci Travna,  a potem 

do Javornika. 

Do Orlowca i dalej do Kopalni Zlota  

Idac wzdluz bialo-czerwonego szlaku w gore dochodzimy do wsi Orlowiec, idac ciagle szlakiem 

dochodzimy do  Jawornika Wielkiego  (872 m n.p.m.), a dalej przez Zloty Jar  do Kopalni Zlota w Zlotym 

Stoku . 

Do Ladka Zdroj  

prowadzi wiejska asfaltowa droga az do skrzyzowania z droga na Zloty Stok, nastepnie nalezy skrecic w 

lewo, kierujac sie dalej prosto a pozniej w prawo, dochodzimy do ladeckiego Rynku. 
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Atrakcyjniejsze dojscie do Ladka  prowadzi  bialo-czerwonym szlakiem przez las. 

Dla milosnikow spacerow: 

wokol Ladka poruszac sie mozna licznymi drogami spacerowymi. Mozliwosci przedstawia ponizsza 

mapka.   Mapa, obejmujaca cala gmine, zamieszczona jest na okladce ksiazki.  

                  

 

 

Nalezy zwiedzic rowniez stolice powiatu ,  Klodzko z zabytkowa Twierdza . 

Pobliskie wypady z Wojtowki (zob.mape na okladce) to: 

Mala Borowkowa 786 m n.p.m. 

Orlowka 830 m n.p.m. 

Wojtowa 740 m n.p.m. 

Chlopska Kopa 698 m n.p.m. 

Jaskinia Radochowska, dlugosc 265 m 

Cierniak 592m n.p.m., Kalwaria  

Lutynia, Skalny Wawoz i inne. 
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                Droga na Wrzosowke , Foto As 

       

              Wejscie na Borowkowa, Foto As 
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                        Panorama Ladka Zdroj 

            

                 Javornik, Foto As 

Zdjecia na stronach nastepnych pochodza z Portali Internetowych o Ladku i okolicach. Przedstawiaja kolejno: Cierniak, Sciane       

wspinaczkowa, Brame skalna, Wejscie do sztolni (Kopania Zlota w Zlotym Stoku), Jaskinie Radochowska, Jaskinie w Kletnie, 

Wodospad w Miedzygorzu.    
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Historia Wojtowki 

Wojtowka na przestrzeni wiekow stanowila czesc Grafschaft  Glatz, Slaska,  Rzeszy Niemieckiej, a od 

1945 r. Polski. 

Dawne nazwy miejscowosci to: 

Viczdorff(1346) 

Fojtsdorff (1487) 

Foytsdorf (1495) 

Voigtsdorff (1571) 

Vitsdorf (Urbar Landeck) 1614 

Voigtsdorff bei Landeck (1849) 

Voigtsdorf (1945) 

Viczdorff wspomniany w dokumentach w 1346r. nalezal do panstewka Karpenstein (Karpinskiego) i sadu 

krajowego Landeck (Ladek). Przypuszcza sie, ze wies rozwinela sie z gajowki, bowiem w dokumentach 

jest mowa o „zacietym buncie w okolicach Thalheim(Ladka) we wczesniejszej gajowce „Voigtsdorf”.  

Nazwa wsi jest roznie interpretowana. Wedlug p. Albert (tlumaczenie z ksiazki „Kirchenspiel Landeck” 

Richard’a Hauck), nacisk lezy w wyrazie „Vicz”: „ „ogrodzony grunt” i odnosi sie do gajowego i do ziemi 

mu przydzielonej w utrzymanie. Wyraz „Dorf”(„wies”) zostal dolaczony, kiedy dolaczyly inne male osady. 

Wywodzenie sie nazwy wsi  od „wojta” z Ladka jako zalozyciela, jak Voit, Foyt, Foit, Albert odrzuca. 

 Jednak wedlug Klemensa, historyczna nazwa wsi Voigtsdorf powstala w nawiazaniu do urzedu 

wojewodzkiego i tak sie obecnie przyjmuje. „Vogt- wojt”- Wojtowka. 

Wies posiada swoje odpowiedniki w innej czesci Polski: w wojewodztwie pomorsko – kujawskim, w 

powiecie aleksandrowskim, w gminie Badkowo i Waganiec oraz w wojewodztwie mazowieckim, w 

gminie i powiecie Sochaczew. 

Istniejacy od XIVw. Voigtsdorf tworzyl ze wsiami Thalheim (Ladek przy Zdroju), Leuten (Lutynia) i 

Obersdorf (Stojkow) majatek lenny (Lehngut). Majatek nalezal do Nickel’a Gostitz’a, ktory to pozostawil 

dobra w spadku swojemu synowi Johann’owi. Ten zas „w 1493r. ustapil majatek swojemu szwagrowi 

Georg’owi von Bantschen jako posag dla siostry. Z kolei ostatni, w czwartek po Zielonych Swiatkach 

1493r. sprzedal go Jacob’owi Stanken von Coritaw”.  Pod gospodarstwem w Voigtsdorf mozna bylo 

rozumiec podstawowe mlynskie gospodarstwo i miejsce zamieszkania poddanych. 

W „Urbarium” w Grafschaft Glatz (Hrabstwo Klodzkie) z 1571r. napisano : ”Voigtsdorff kolo Ladka, tam 

maja Ladeczanie pola uprawne i nieuzytki. Czynsz wieczysty za Georgi i Michaeli po 2 Schock 21 

Groschen” (1 Schock=60 Groschen, 1 Groschen=7 Heller). 

Wykaz z 1606r. mowi: „Voigtsdorff kolo Landeck lezy 3 mile od miasta, nalezy do „ihro Majestät” w 

calosci.W tym czasie zylo we wsi 15 zasiedzialych poddanych, ktorzy utrzymywali 12 koni;  oraz 2 

niezabudowane gospodarstwa.  Ladeczanie posiadali 5 gospodarstw poddanczych, nie zabudowanych;   
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4 pola uprawne i 4 laki nalezaly do chlopow z Thalheim. Czasowo wygladalo, ze wies byla nie 

uzytkowana. I kiedy w ladeckim pismie mozna przeczytac:  „w 1541r. Voigtsdorff  wystawiony”, z 

pewnoscia pod tym rozumiec mozna, wedlug prawa niemieckiego -porzucony. 

Kronika wsi siega 1606r. Po zniszczeniu panstewka Karpinskiego, wies zostala,  tak jak inne, krolewska 

wsia kameralna (Königl.Kammerdorf); jak mowi rulon podatkowy : 8 chlopow i 3 chalupnikow, 5 

gospodarstw, 7 koni, 32 krowy, 21 szt.wartosciowego  bydla, tartak -72 Scheffel (20 ha), opustoszala 

ziemia uprawna 6,5%. 

Opuszczenie wsi spowodowaly ciezkie warunki w czasie wojny trzydziestoletniej (placenie kontrybucji). 

 Cesarz Leopold I sprzedal swoje kameralne posiadlosci  i Voigtsdorf stal sie czescia siedziby rycerskiej w  

Ober-Thalheim. Nabywca  Siegismund Hoffmann*  przylaczyl ja w 1684r. do swoich dobr – Ober-

thalheim (cz.Ladka), Winkeldorf (Katy Bystrzyckie), Leuthen(Lutynia), Karpenstein(Karpno), 

Wolmsdorf(Rogozka), Konradswalde(Konradow). 

W 1736r. jego wnuk Leopold, Reichsgraf von Leuchtenstern sprzedal Voigsdorf i inne wsie miastu Ladek 

Zdroj. 

O tej pory Voigtsdorf  zaczal nalezec do miejskich dobr kameralnych. 

W poczatkach panowania pruskiego bylo we wsi 10 ogrodnikow, 6 zagrodnikow,  6 chalupnikow i  

mlynarz. Stan bydla  wynosil wowczas: 26 krow. 12 owiec , 19 koz. 

W 1840r. we wsi zylo 146 osob;  w tym krawiec, szewc, mlynarz. 

W 1861r. 23 mieszkancow zajmowalo sie tkaniem lnu; wsrod rzemieslnikow byl stolarz, bednarz, 3 

tkaczy , mlynarz. 

Najwyzsza liczbe mieszkancow notowano w 1871r., 201 osob. 

W 1900r. wies liczyla 138 mieszkancow, w tym 65 rodzaju meskiego  i 73 rodzaju zenskiego, 

zamieszkujacych 35 domow (4 domy byly niezamieszkale). 

Przed wysiedleniem mieszkalo we wsi  113 (117) osob. 

Granice wsi wowczas to:  ca. 473 ha; w tym 196 ha ziemi uprawnej, 37 ha lak  i 240 ha lasu.  

Samodzielna gmina Voigtsdorf stal sie w II polowie XIXw. 

W  Voigtsdorf znajdowaly sie dobra  nalezace do  Kleina, wlasciciela gospody we wsi. On tez w latach 

1853/54 zbudowal  we wsi Kaplice , za  patrona kaplicy obrano  sw.Antoniego ( z Padwy). 

Wczesniej, bo w 1799r. wspolnota  ufundowala maly dzwon”Ave –Glöcklein”; do ktorego 50 Guldenami, 

pozostawionymi w testamencie, dolozyl sie garbarz z Ladka, Barthel. W poczatkach dzwon wisial na 

drewnianym stelarzu, pozniej zawieszony zostal w wiezyczce Kaplicy.  

_________________*Johann Sigismund Hoffmann od 1684r. von Leuchtenstern, zarzadca Ziemi Klodzkiej, od 

1672r.wlasciciel terenow przyleglych do zdroju „sw.Jerzego“, tworca nowego zdroju przy zrodle „Marii“, budowniczy kaplicy 

NMP na Pustkowiu oraz „Zameczku“. W 1684r.utworzyl panstewko, obejmujace szereg okolicznych wsi, ktore przetrwalo do 

1736r. 
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Katolicka ludnosc niemiecka , zamieszkujaca Wojtowke nalezala do ladeckiej parafii  natomiast 

zamieszkujacy babtysci nalezeli do istniejacego we  wsi osrodka gminy baptystow, skupiajacego 

wyznawcow z calego Hrabstwa. Gmina ta utrzymywala sie w Voigtsdorf niedlugo, w latach 1846/48. O 

tym informuje Dr.Volkmer: „W latach czterdziestych tego stulecia Voigtsdorf bei Landeck byl glownym 

miejscem spotkan gminy baptystow, ktora miala swoich zwolennikow we wszystkich panstewkach 

Hrabstwa. W kazda niedziele w duzej izbie tamtejszego wyznawcy odprawial Knappe, zmarly pozniej w 

Szczecinie kaznodzieja baptystow , uroczyste nabozenstwa, na ktore przybywali wierzacy pokonujac 

wiele mil. Jeszcze dzisiaj (w 1877r.)mozna zobaczyc staw, w ktorym przyjmowano chrzest”. W latach 

piecdziesiatych XIX w. czesc  baptystow wyjechala do Ameryki, inni przylaczyli  sie do ewangelikow. 

W czasach, kiedy nie bylo we wsi szkoly, dzieci uczeszczaly na nauke do szkoly ladeckiej, pozniej do 

Schoenau (Orlowca). W 1789r. szkole utrzymywal polny ogrodnik i szewc Anton Wolf. Wyposarzenie 

szkoly,  z jednym  nauczycielem, zawdzieczali Voigtsdorfer , krolewskiemu Komisarzowi pocztowemu 

Josef’owi Wagner’owi  z  Landeck. W swoim testamencie z 9.maja 1811r. Wagner wyznaczyl 

spadkobiercow swojego majatku: „biednym dzieciom szkolnym , ktore uczeszczaja do miejskiej szkoly; 

miastu  jak i nalezacym do szkoly wsiom”. Z fundacji wybudowano budynki szkolne w okolicznych wsiach 

, wyplacano pensje dla nauczycieli.  

Na granicy Schoenau-Voigtsdorf znajdowaly sie “Wagner-Steine“ (skalki), z wierzcholka ktorych rozciagal 

sie piekny widok. Obszar okryty jest legenda, tu bowiem stal rycerski zamek, po ktorym dzisiaj nie ma 

sladu. 

                                            

                                                                         „Wagnerstein” 
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Nie ma tez sladu po „Voigtsdorfer Bild” (Wojtowkowym obrazie), wspomnianym juz w 1799r. jako 

„Obraz urlopowy”, bowiem do tego miejsca mieszkancy wsi Voigtsdof odprowadzali swoich gosci. Dalej 

goscie sami  udawali sie w droge, do miasta Landeck. 

                                                      

Voigtsdorf juz w tym czasie byl celem wycieczek kuracjuszy z Ladka , z tego tez powodu wybudowano we 

wsi gospode. Wies byla miejscowoscia turystyczna, nie letniskiem. 

     

        Panorama wsi Voigtsdorf. Na zdjeciu widoczna jest Kaplica sw.Antoniego, po lewej gospoda, po prawej budynek szkolny 
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                                                                             W oddali Snieznik 

Po II wojnie swiatowej ludnosc niemiecka opuscila wies. Wojtowka zostala zasiedlona ludnoscia z okolic 

Nowego Targu.  

Mowi o tym artykul pt.”Szum starych drzew” z ksiazki „Czas ocalony” wydanej w 2003r. (projekt Liceum 

Ogolnoksztalcacego w Ladku). Artykul  opracowal uczen, Cyprian Wolk, na podstawie relacji Antoniego 

Makrockiego (obecnie niezyjacego), od 1946r. pracujacego na terenie lesnictwa Rejmontowo – rejon 

Wojtowki. 

„... W ciagu kilku powojennych lat okolica opustoszala, poniewaz Niemcy powyjezdzali z Polski. Nie bylo 

takze robotnikow do pracy w lesie. Pan Antoni sprowadzil wiec drwali z Ochotnicy Gornej i Ochotnicy 

Dolnej – duzych wsi,  lezacych w okolicy Nowego Targu. Przyjechali na jeden sezon do pracy w lesie. Dali 

sie jednak przekonac do zajecia pustostanow po Niemcach i w nastepnym roku przyjechali z rodzinami i 

skromnym dobytkiem. Gmina rowniez pomogla, dajac zapomoge na zagospodarowanie, w wysokosci 

kilku tysiecy zlotych oraz zwierze domowe do wyboru – konia lub krowe... 

 (Makrocki)... zorganizowal szkole na okres jesienno- zimowy... a emerytowana nauczycielka, pani 

Wiktoria Nowak, w latach 1951-53 uczyla przybyszow czytac i pisac...” 

Gorale z Ochotnicy nie spotkali juz we wsi Niemcow. W gospodarstwie poniemieckim, znajdujacym sie 

przy  wiejskim kosciele, zamieszkiwali dwaj bracia Kania, ktorzy wczesniej przydzieleni do niemieckiego 

gospodarstwa, pracowali z Niemcami, prowadzacymi wiejska gospode. Po opuszczeniu gospodarstwa 

przez Niemcow bracia pozostali. Jeden z nich, po zaludnieniu wsi,  objal urzad soltysa.  W Wojtowce 

nastapilo tylko czesciowe zaludnienie, powodem byly nienajlepsze warunki glebowo-klimatyczne, jak 

rowniez brak polaczen komunikacyjnych. Ludnosc z gor zajmowala sie rolnictwem i hodowla , 

szczegolnie owiec (we wsi dzialala garbarnia). Zrodlem utrzymania byla tez praca w lesie,  przy wyrebie 

drzew. 

H.Worcell  pisze: 

„…wreszcie las…, ktory zima i latem daje dobre zarobki…“ 
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Obecnie wies ma charakter rowniez letniskowy. Pobudowano wiele calorocznych i sezonowych domow. 

Po gospodzie nie ma sladu, obecnie na tym miejscu stoi caloroczny i letni dom. Pierwsi dwaj osadnicy nie 

pozostali we wsi na stale. Gospodarstwo upadlo. Przy dzisiejszym charakterze wsi mala gastronomia 

bylaby nawet pozadana. 

Mieszkancy zajmuja sie rolnictwem, pracuja w okolicznych miejscowosciach, sa 3 Gospodarstwa 

Agroturystyczne i Wspolnota.  

Wojtowke zamieszkuja (badz odwiedzaja) trzy pokolenia, pochodzace od gorali, przybylych do wsi z 

Ochotnicy. W 2009r. minelo 60 lat jak: Franciszek Turek, Franciszek Chrobak, Wojciech Piezga, Jan 

Chrzan, Antoni Najduch  przybyli z rodzinami do Wojtowki , by tutaj zapuscic korzenie i stworzyc  

nowe dzieje tej wsi. W czasie pozniejszym do wsi przybyl Jan Bien, Jozef Stefaniak. Fakt zawierania 

zwiazkow malzenskich miedzy sasiadami spowodowal, ze stanowia obecnie prawie jedna wielka rodzine.  

 W Wojtowce sa rowniez mieszkancy pochodzacy z rodzin przybylych ze wschodu. Zofia i Andrzej 

Pajak z corka Eugenia pozniej Klebowicz przyjechali z Markowej kolo Lancuta (przeniesli sie z Ukrainy), 

ze wschodu pochodzi tez rodzina Lej. 

 Dzieci, wnuki  i  prawnuki pierwotnych mieszkancow zasilaja demografie wsi. Pozostali wojtowkowicze, 

zamieszkujacy na stale, przybyli  w koncu XX i na poczatku XXI stulecia. Na dzien 31 grudnia 2007r. 

odnotowano 59 mieszkancow. 

Z rozmow z mieszkancami: 

Maria Stefaniak (z domu Piezga) przyjechala w 1949r.do Wotowki,  z Ochotnicy(kolo Nowego Targu), 

z rodzicami, Wojciechem i Rozalia Piezga,  i  rodzenstwem ,  miala 6 lat. Zamieszkali  w budynku za 

szkola. W latach pozniejszych odkupili budynek szkolny, gdzie Maria Stefaniak z mezem  i pozostalym na 

gospodarstwie( najmlodszym z dzieci) synem, mieszka do czasow obecnych. 

Rodzice Marii zajmowali sie hodowla owiec i baranow  takze hodowla krow. W nabial, chetnie 

zaopatrywali sie u nich ladeccy lekarze.  Matka wytwarzala pyszne sery, maslo, smietane. 

Pamieta stojacy wowczas w poblizu kosciola, nieistniejacy dzisiaj, budynek dawnej gospody. Przypomina 

sobie dwoch braci, Polakow, zamieszkujacych to gospodarstwo. Pamieta tez nagie wzgorza, ktore dzisiaj 

porastaja lasy, sadzone miedzy innymi przez nia. Pamieta rowniez  piesze wedrowki  do szkoly, do Ladka 

-   przy mrozie, slocie , chlodzie czy tez upale. W ten sposob uczeszczaly pozniej do szkol tez dzieci jej i 

sasiadow. We wsi nie bylo pradu. Wieczory spedzano przy lampie naftowej. Wies zelektryfikowano 

dopiero w 1967r.! 

Jozef Piezga, wywodzacy sie z tejze rodziny pracowal w wielu zawodach. Byl kowalem, drwalem, swoj 

talent wykazuje tez w pracach stolarskich. 

Piezga spokrewnieni sa z rodzina Turek , ci z kolei z z rodzina Chrzan, a ostatni z rodzina Najduch. 

Wszyscy mieszkaja w Wojtowce od 1949r.,  stanowia jedna wielka rodzine.    Pani Katarzyna Turek, 

siostra Marii  S. i Jozefa P. , doskonale pamieta podroz do Wojtowki. Dwa tygodnie jechali z rodzicami 

pociagiem towarowym. Jechali na ziemie obiecana. Zatrzymywali sie na dlugie postoje, m.in. w 

Oswiecimiu. Dla  meza Jozefa, wowczas mlodego chlopca, byla to jedyna okazja  krotkiego spojrzenia na 

Auschwitz - niemiecki oboz zaglady. Ojciec Katarzyny, pochodzacy z ubogiej rodziny, jechal na 
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gospodarstwo, wywrozone mu niegdys przez wrozke.  Nie do pomyslenia! – „jak biednie urodzony 

mialby zostac gospodarzem!”. Przyjechali do Stronia, stad przewieziono ich do Wojtowki - miejscowosci 

niezelektryfikowanej, bez  linii komunikacyjnej. Szlochy kobiet byly bardzo glosne-„ przenieslismy  sie 

wszyscy  z dziury do dziury!” ale otrzymane na trzydziestoletni kredyt gospodarstwa, zlagodzily 

zawodzenia. Byly juz konie zakupione na kredyt w Nowym Targu, ktore  przywiezli ze soba... Coz, gorsze i 

drozsze  od poniemieckich, szkoda... 

Zostali, zamieszkali. 

Z ojca na syna, z syna na wnuka przechodzi do dzis tradycja pracy w gospodarstwie i pracy  w lesie.  

Mlodzi interesuja sie rowniez  rozwojem uslug turystycznych we wsi. 

Mloda generacje stanowi: Janusz Stefaniak, majacy smiale plany dotyczace   sportow zimowych , 

Stanislaw Chrzan, swietny organizator, czynnie udzielajacy sie w zyciu wsi,   Szczepan Chrobak 

,milosnik i chodowca koni, ze swoja mloda rodzinka. Syn Daniel zostal wyrozniony w ladeckiej szkole jako 

najsympatyczniejszy uczen. Mozliwosci na przyjecie turystow ma nowoczesnie urzadzona rodzina 

Klebowicz. A niektorzy  juz taka dzialalnosc prowadza. 

    Szczepan Ch. z synem, Foto As 

Mezczyzni z rodziny Turek pracowali w lesnictwie , synowie Jana Bienia sa nadal wierni tej pracy , czy 

beda wierni wnukowie? Mlodziez ksztalci sie, mlodziez pedzi do miasta, do Ladka, do Wroclawia i dalej, 

ale niektorzy z pewnoscia pozostana. 

W Wojtowce z checia spedzaja czas , przechodzacy na emeryture. Starsi sciagaja z miast, by odpoczac 

tutaj po  miejskim stresie, nacieszyc sie wiejska sielanka. M.in. 16 lat mieszka tu , bioraca udzial w zyciu 

wsi,  pani Malgorzata Mroz. 
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                                                              Nasza gospodyni p.Katarzyna Turek, Foto As 

Zycie wsi,  w zauwazalny sposob,  wzbogacaja  tez letnicy, Dwaj starsi panowie, nalezacy do pierwszych  

letnikow  we wsi, przyjaciele od ponad 60 lat, stomatolodzy : Dr. Marian Siluk i  Adam Gawron z 

Wroclawia (z rodzinami) sa wierni Wojtowce dluzej niz 40 lat! 
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Zabudowa wsi 

W 2 polowie XVIII w.  i w XIX wieku wystepowala we wsi  zabudowa szeroko-frontowa, zlozona glownie z 

jednokondygnacyjnych prostych budynkow mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych , nakrytych 

dwuspadowymi dachami. Zachowana do czasow dzisiejszych zabudowa wsi powstala w 2 polowie XIX w. 

i w pierwszych latach w.XX. 

 Obecnie wznoszone  budynki   sa bardzo roznorodne,  zmieniaja dawny charakter wsi. 

Opublikowany w Dzienniku Urzedowym woj.dolnoslaskiego Nr.30 poz.528 z 2004r. plan 

zagospodarowania przestrzennego Wojtowki uwzglednia m.in. ochrone konserwatorska objektow , 

bedacych w ewidencji  woj.konserwatora zabytkow, do nich naleza: domy mieszkalne nr.2 i  5 ( koniec 

XIX i XX w. ),  domy mieszkalno-gospodarcze nr. 4, 6 i 11 ( XIX w. i 1907r. )  oraz 

 

Kosciol filialny pod wezwaniem sw.Antoniego Padewskiego* 

Do 1830 r. nie bylo we wsi zadnego budynku sakralnego. Pierwszy zbudowano w latach 1830-1845, jego 

wyglad jest niestety nieznany. 

 Niedlugo pozniej , w latach 1853/1854, zostala wzniesiona Kaplica mszalna, nalezaca do Parafii w Ladku, 

noszaca wezwanie sw.Antoniego Padewskiego . Zbudowano ja na stoku stromo spadajacym ku wiejskiej 

drodze . Kaplice ufundowal wlasciciel tutejszych dobr , Klein .  

 

   (Zob.Foto str.26) 

Kaplica nadal nalezy do Parafii w Ladku, jest uzytkowana obecnie jako Kosciol filialny pod wezwaniem 

sw.Antoniego. Kosciol jest skromny, salowy  o prostym ukladzie przestrzennym, bez wiezy.  

__________________ 

*Antoni Padewski urodzil sie w 1195r. w Lizbonie, wloski teolog, franciszkanin, pochodzenia portugalskiego, swiety katolicki, 

patron osob i rzeczy zaginionych, zostal ogloszony swietym juz w 352 dni po smierci – jego swieto przypada 13 czerwca ( w 

rocznice smierci w 1231r.), przepisuje sie jemu wiele cudow, uwaza sie, ze pewnej nocy Dzieciatko Jezus odwiedzilo Antoniego, 

ucalowalo i powiedzialo jak bardzo go kocha. Dlatego tez swietego przedstawia sie czesto z Dzieciatkiem na reku. 
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     FotoJ.Puszczewicz 
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     Foto As    

Mimo tak poznego powstania Kosciol reprezentuje tradycyjny styl lokalnego budownictwa, w ktorym 

polaczony zostal pozny barok z neoklasycyzmem. Architektura fasady , zwienczona szczytem wolutowym 

odnosi sie do stylistyki przelomu XVIII  i  XIX wieku, zas charakterystyczne trojkatne zakonczenie szczytu 

swiadczy o trwaniu w lokalnym budownictwie nawet rozwiazan formalnych z 2.polowy XVIII w. 

Wnetrze Kosciola pokryte jest ornamentalna polichromia. 

Wyposazenie swiatyni obecnie: dzwon z 1799 r., oltarz, figury i droga krzyzowa,pochodzace z XIX w. 

Dreweniane organy , znajdujace sie  w szczycie kosciola, dlugie dziesiatki lat byly nieczynne (  nie  

wspieraly utalentowanych glosow;  wyrozniajacy sie sprawowali „etatowy urzad” w spiewaniu piesni  

koscielnych – szczegolnie rodzina drwala Antoniego Najducha). Dzisiaj  , dzieki inicjatywie mieszkancow i 

zebranym na ten cel funduszom , organy sa  wyremontowane.  

Wszyscy mieszkancy Wojtowki sa katolikami. Mlodzi chlopcy sprawuja urzad ministrantow, dziewczynki 

odczytuja wersy ewangelii. Niedzielne nabozenstwa odprawiane przez ksiezy z ladeckiej Parafii sa 

wspolna modlitwa a po mszy sw. pielegnacja wzajemnych sasiedzkich kontaktow. Do miejscowej 

ludnosci chetnie dolaczaja przebywajacy na urlopach letnicy. Pouczajace kazania duchownych 

wzbogacaja wojtowkowiczow. 

 

 

Po niedzielnej mszy sw.,kolejne Foto As 
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     Foto As 
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Dopiero w 2006 r. zalozono w Kosciele elektrycznosc. Rowniez z  inicjatywy mieszkancow wsi podjeto  

odnowe Kosciola. Lawki, osuszenie murow, tynki i obecnie zmiana posadzki  naleza do prac spolecznych 

mieszkancow. Odnowienie scian, oltarza, zakupienie materialow wsparte sa datkami ludnosci 

miejscowej i Parafii. Kosciol posiada piekne, nowe tabernakulum. 

Dawniej w poblizu Kosciola znajdowala sie szkola, umozliwiajaca nauke miejscowej dziatwie. Obecnie 

dzieci  i mlodziez dowozone  sa do ladeckich szkol szkolnym mikrobusem. 

 

W Wojtowce i jej najblizszej  okolicy zachowaly sie krzyze przydrozne.W sasiedztwie Kosciola  znajduje 

sie Krucyfiks z 1918 r.,  bedacy pomnikiem zolnierzy (2 braci: Max´a i Paul´a Foerster ) poleglych w 

1.wojnie swiatowej. 

                         

                                 Foto J.Puszczewicz 
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                         Kolejny krzyz,  Foto As 

 

 

 Z kamera przez wies                                     

 Idac w towarzystwie strumienia wijacego sie wzdluz  wiejskiej drogi   napotykamy wojtowkowe 

domostwa, nierownomiernie rozsiane po lewej i po prawej stronie, w wiekszosci pamietajace czas   

przed 1945r. -  witajace kwiatowymi ogrodkami, bedacymi oczkiem w glowie kazdej gospodyni.   

(ponizszeFoto,As)                
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       W domu powyzej mieszkala dawniej nauczycielka p.Wiktoria Nowak  , nizej budka  z punktu granicznego w  Lutyni                
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                                                       Tablica ogloszeniowa we wsi 
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                  Z kazdego miejsca zamieszkania rozposcieraja sie cudowne widoki na gory i lasy 
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                    Po prawej samochod dowozacy do wsi, 2 razy w tygodniu, pieczywo i produkty spozywcze (mobilny sklep). 
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Budka graniczna 

pochodzi z przejscia granicznego malego ruchu turystycznego Lutynia-Travna. Zostala podarowana 

mieszkancom wsi Wojtowka po rozwiazaniu w dniu  21 .12.2007 punktu granicznego, z powodu wejscia 

Polski i Czech do Strefy Schengen. 

Budka byla atrakcja wsi . Nie stanela jednak na zaplanowanym miejscu, powodem byly trudnosci 

przetransportowania jej przez wiejski mostek, zostala  podarowana dalej. 

Straz graniczna 

Wojtowka lezy w odleglosci okolo 2 km od granicy polsko-czeskiej,  stad ,   odczuwano dawniej we wsi,   

czujnosc strazy granicznej . Granica polsko-czechoslowacka, po 1945r., byla pilnie strzezona, bronowano 

pas graniczny kilkumetrowej szerokosci, nie mozna bylo niezauwazalnie przekroczyc granicy panstwa. 

Poruszajace sie Jeepami i motocyklami patrole strazy granicznej regularnie kontrolowaly rejon, tez 

Wojtowki. Obecnie potrzeba taka nie istnieje. 

          

         Mlodziez z Wojtowki,  z nauczycielem, na granicy w Lutyni (lata piecdziesiate poprzedniego stulecia), Foto Stefaniak 

Przejscie graniczne 

Najblizsze przejscie przez Przelecz Ladecka, 665m n.p.m.  bylo w punkcie Lutynia-Travna. 

Do II wojny swiatowej mieszkancy i kuracjusze swobodnie przekraczali tu granice,  a wycieczka  do 

czeskiego  Javornika byla atrakcja. 

Po 1945r. granica byla pilnie strzezona . 

Dopiero dzialanie polsko-czechoslowackiej solidarnosci spowodowalo, ze przejscie graniczne zaczelo 

istniec. 
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We wrzesniu 1991r. po raz pierwszy, dzieki  temu przejsciu, odwiedzili sie wzajemnie mieszkancy Ladka i 

Javornika.Oficjalnie zas, tzw.“Przejscie malego ruchu turystycznego Lutynia-Travna“ otwarto 20 II 1996r. 

Przekraczano tutaj granice pieszo, rowerem lub motocyklem.  Mieszkancy przygranicznych gmin 

odwiedzali Czechow  na podstawie dowodu osobistego i zameldowania. Kilka miesiecy pozniej, od dnia 

22 XII 1996r. , wszyscy mogli przekraczac granice, okazujac sie paszportem. Kontrola graniczna , polska 

na przemian z czeska,  zabezpieczala doraznie przejscie .  Na granice przybywali wczasowicze , turysci , 

mieszkancy  z Ladka i okolic. Czesto odwiedzano czeski  sklep, by sprobowac czeskiego piwa ,  kupic 

orzeszki ziemne i pistacje, rozkoszowac sie pieknymi widokami, powedrowac  do Trawnej czy tez 

Jawornika, zjesc  pyszne knedliki .  Sytuacja na przejsciu byla rozluzniona. Nawet gdy sluzby graniczne 

byly nieobecne  , bez trudnosci i negatywnych konsekwencji granice mozna bylo  przekroczyc.  

Dzisiaj punkt jest nie kontrolowany . Na przejsciu granicznym Lutynia-Travna nie ma juz szlabanu, nie ma 

tez charakterystycznej budki strazniczej (zob.nizej). W dniu 21 grudnia 2007 roku  Polacy doznali  duzej 

zmiany: na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej 801 z dnia 6.XII.2007r. w sprawie praktycznego 

stosowania Kodeksu Schengena, zniesiono kontrole osob na granicy wewnetrznej krajow Europejskiej 

Unii. Przejscie graniczne nie istnieje. Obecnie nawet  autem mozna udac sie tedy do Travnej , Javornika i 

dalej. 

        Dla mieszkancow Wojtowki  i jej gosci jest to najblizsze „ okno „ wychodzace poza granice kraju.    

                                                                     
Przejscie graniczne Lutynia-Travna *dawniej                                                Dzisiaj granica jest otwarta, Foto As 

Tajemniczy gosc 

Wojtowka nieswiadomie przyjmowala tez  waznych gosci. Dzialacze polskiej Solidarnosci , w drodze na 

konspiracyjne spotkania na Borowkowej, parkowali we wsi samochody, by dalej z plecakami isc pieszo. 

Mowi o tym tablica pamiatkowa , znajdujaca sie na Borowkowej. Spotykala sie tutaj, powstala w 1981r. 

we Wroclawiu konspiracyjna Solidarnosc  Polsko-Czeska (pozniej Polsko-Czechoslowacka), utworzona z 

dzialaczy Karty 77 w Czechoslowacji oraz KOR-u i Solidarnosci w Polsce. Organizacja miala na celu 

wymiane informacji o demokratycznej opozycji, informowano sie o stosowanych represjach wobec nich, 

przenoszono niezalezne wydawnictwa, materialy poligraficzne i nadajniki radiowe. Przerzuty odbywaly 

sie regularnie co 2-3 tygodnie, a od 1987r. byly organizowane spotkania. Wszystko dzialo sie wzdluz 

granicy pomiedzy Borowkowa a Snieznikiem (zob.rozdzial Wrzosowka, Borowkowa). 

_____________ 

* Budka graniczna znalazla nowe miejsce, poczatkowo w Wojtowce. 
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Ponad 10 lat temu Wojtowke nawiedzilo wstrzasajace wydarzenie:     Powodz, 

majaca  miejsce w lipcowych dniach 1997r. Od piatku 4 lipca rozpoczely sie niezwykle obfite opady, 

trwajace do wtorku 8 lipca. Przedstawiajac bardziej obrazowo rozmiar padajacego deszczu, na Sniezniku 

spadlo go wowczas czterokrotnie wiecej niz wynosi sredni miesieczny opad  calego miesiaca. 

Na skutek opadow wylaly we wsi gorskie potoki, tworzyly sie zupelnie nowe strumienie, splywajac ze 

stokow w doline. Droga dojazdowa do wsi pokryla sie rwaca rzeka. Woda plynely pnie drzew, rozbite 

kladki i mostki. Woda niosla ze soba niesamowita ilosc kamieni i glazow. 

Dopiero teraz, w 2007r., podjeto gruntowna przebudowe drogi, tylko  zalatanej po powodzi. Zakres 

szkod powstalych w wyniku powodzi byl duzy, szczegolnie w dolinie. Na szczescie domy uniknely zalania. 

Wielka woda , plynaca przez Wojtowke znalazla ujscie nizej, w Ladku.   

Bezsilnosc ludzka w stosunku do zywiolu zostala gleboko zapisana w pamieci mieszkancow i letnikow. 

Kazdy stal na strazy swojego dobytku, ale  tak naprawde niewiele mogl uczynic. 

Po opadnieciu wod mieszkancy wsi przystapili do usuwania szkod, powstalych w wyniku powodzi. 

Wzajemna pomoc dala wyraz wspolnoty i sasiedzkiej serdecznosci. 

Zaistniala powodz przepowiedzial w 1975r. jasnowidz z okolicy, Filipek. Powiedzial, ze gdy spotkaja sie 

trzy siodemki, wody napije sie klodzki wilk. Nie wiedziano wowczas o jakim wilku jest mowa,     dopiero, 

gdy 7.07.1997 woda z Nysy Klodzkiej dosiegnela pyska plaskorzezby wilka przy restauracji “Wilcza Jama“ 

w Klodzku, przepowiednia zaczela zyc.                                                                                   

Kolejne jego proroctwo mowi o trzech dziewiatkach, gdy one sie spotkaja, wody napije sie klodzki lew, a 

on znajduje sie przy fontannie w Rynku, okolo 30 metrow wyzej. Przepowiednie przytacza W.Ciezkowski 

w ksiazce “Ladek Zdroj“. 

               

                                      

                                                      

                                              (Jest tez lew przy zegarze)                                                                              
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Przyczyna tak obfitych opadow, ktorych skutkiem byla powodz, stala sie,  zaistniala  w pierwszej 

dekadzie lipca 1997r. , bardzo niekorzystna sytuacja atmosferyczna w Europie. 

Bardzo silne opady deszczu   wynikly z oddzialywania na siebie dwoch frontow atmosferycznych. Na 

poczatku lipca w zachodniej czesci kraju oddzialywal stacjonarny front chlodny. 5 lipca pln.-zach. rejony 

kraju znalazly sie w chlodnym powietrzu polarno-morskim, a nad pozostala czesc kraju naplywalo od 

poludnia cieple i bardzo wilgotne powietrze zwrotnikowe. Dynamiczne zetkniecie sie tych dwoch mas 

powietrza spowodowalo intensywne opady, glownie na poludniu, po stronie Czech. Dodatkowo z  5 na 6 

lipca utworzyl sie osrodek nizowy nad Nizina Wegierska, ktory przemieszczal sie w kierunku Polski 

poludniowej.  W dniach od 6 do 8 lipca centrum nizu usadowilo sie nad pln.Malopolska. Niz poglebial sie, 

cisnienie spadlo, wystapily bardzo silne opady deszczu (z port.inter. RDLP we Wroclawiu). 

 

                                                   Wojtowka, powodz, usuwanie szkod. 

 

  Foto, As 

Zarwanie wiejskiej drogi, na szerokosc  ponad 2m i  glebokosc ca.2m, uniemozliwilo przejscie szlakiem 

turystycznym do Ladka a asfaltowa droga, prowadzaca do wyjazdu ze wsi, stala sie rzeka.  Wojtowka 

zostala odcieta od miasta. Jedyna mozliwosc  dostania sie do powodziowego Ladka widziano w przejsciu 

przez las, ponad domem soltysa. Droga ta byla zbawieniem w potrzebie. Jeep  badz inny ciezki samochod 

lub traktor pokonywali ja w poczatkach z latwoscia. Znacznie trudniej bylo pozniej, gdy zostala 

rozjezdzona ,przede wszystkim  przez ciezkie wywrotki, zwozace ziemie i grys do budowy nowego 

dojazdu. 
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                    Wojtowkowa, asfaltowa droga zamienila sie w koryto rzeki, co wymagalo naprawy.....(Foto M.Siluk) 
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                                                                           Otwarcie nowej drogi 
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                                                             Poczestunek po pracy, mieszkancy i wczasowicze 

 

        Foto As 

                                            Po wakacjach, przezycia powodziowe  wyrazil  w akwareli moj 5-letni synek .      

                                               Namalowany wczesniej dom pokryl niebieska farba(woda). 
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To byly ferie szkolne. Wiele dzieci , bedacych wowczas we wsi, z trwoga przezywalo niekonczaca sie 

ulewe i pozatapiane podworka. Nie bylo pradu elektrycznego.  Siedzielismy przy swiecach. Zapasy 

zywnosci ratowaly nasza sytuacje. Wieczorem , przez okna patrzylismy na biala piane wody, spadajacej z 

gor. Woda plynela coraz szerzej, zabierajac ziemie. Niedlugo podplynie pod nasz dom... 

Ale , jak sie okazalo, to bylo nic w porownaniu z Ladkiem i Klodzkiem , tam woda siegala nawet pieter... 

Prawie dwa tygodnie siedzielismy we wsi odcieci od swiata. 

Zjezdzajac po raz pierwszy do miasta, w oczach mielismy lzy...  

To byla straszna konfrontacja z zywiolem i ze spustoszeniami , jakie zostawil. 

 

Powodz powtorzyla sie w czerwcu 2009r. Znow gorskimi strumieniami zlewaly sie ogromne ilosci wody. 

Przerwane drogi, mostki... Zniszczenia najbardziej dotknely gospodarstwa polozone najnizej, w 

wojtowkowej dolinie.  

 

    Foto.Mossakowski, Dom „Wspolnoty” 
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 Miejmy nadzieje, ze powodzie nie beda wiecej nekaly  Wojtowki . Cieszmy sie przesliczna wsia: 

 

 

                                                                  Wojtowka 

Kolo Ladka Zdroj 

Wstaje slonce z gor, 

Dzien budzi sie o swicie  

I zaczyna nasze zycie. 

 

Gory Zlote, lasy modre 

Barwami jesieni lsnia, 

Wyszedl z lasu jelen z sarna, 

Do potoku sie spiesza. 

 

W gorze ptactwo szybuje 

Bardzo dobrze sie czuje, 

Wielki jastrzab wokol krazy, 

Czy szaraka zlapac zdazy?  

 

Dzieciol w drzewo sobie puka, 

To niewielka w zyciu sztuka, 

A w zaroslach siedzi cicho 

Zmija, wojtowkowe licho. 

 

Pieknie tutaj w szczegolnosci, 

Zachwyt ludzki nie ma granic, 

Wojtowko nasza kochana, 

 Jestes dla nas miejscem stanic. 

                                                 As 
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                                                                  Moi Mili                         

Cieszymy sie z chwili 

Letniego spotkania  

I biesiadowania 

Przy wspolnym stole, 

Pod parasolem. 

 

Sloneczko przygrzewa, 

Serca nam rozgrzewa, 

Humory dopisuja, 

Wszyscy swietnie sie czuja. 

 

Wojtowka tez zima wita 

Tych, co mrozu sie nie boja, 

Sniegiem ziemia jest spowita, 

Biale chaty na niej stoja. 

 

Nie ma jak swieta grudniowe 

W cudownej snieznej krainie, 

Nie musimy sie obawiac, 

Ze za szybko snieg tu zginie. 

 

Zasypani bialym puchem, 

Ogniska w chatach wskrzeszamy 

I sasiadow do kominka, 

na gawedy zapraszamy. 
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Znow siedzimy razem w kolo,  

Znow jest nam bardzo wesolo, 

Opowiesciom nie ma konca, 

Nawet,gdy nie ma juz slonca.  

                                               As 

Kontynuujac temat zimowych  swiatecznych  wieczorow pragne wspomniec Koledy w okresie Swiat 
Bozego Narodzenia. Niezapomnianym przezyciem bylo wysluchanie ich, ze stereofonii,  we wnetrzu 
miejscowego Kosciolka, ktory byl wowczas niezelektryfikowany (prad otrzymalismy dzieki uprzejmosci 
bezposrednich sasiadow). Naglosnienie w kosciele mozna bylo porownac  z naglosnieniem w najlepszej 
sali koncertowej! Wszyscy obecni  byli bardzo wzruszeni, do oczu  cisnely sie lzy. 

Do swiatecznych aktywnosci mieszkancow wsi naleza:  spontaniczne odwiedziny sw.Mikolaja, 
poczestunek swiatecznym korzennym winem po koscielnej Pasterce, niekiedy chodzenie po wsi z 
Gwiazda. 

Szczegolnie uroczysty jest we wsi 13 czerwca, jubileusz smierci patrona Kosciolka, sw. Antoniego. Na  
Odpuscie , z mieszkancami wsi,  goszcza sie ich znajomi i przyjaciele. 

Bufet pelen pysznych ciast, bigosu i rozna rozstawiaja wojtowkowicze tez przed Kapliczka  sw.Krzysztofa, 
w dniu tutejszych uroczystosci jubileuszowych. 

Inauguracja zabaw sa ladeckie jesienne Dozynki, na ktore mieszkancy Wojtowki przygotowuja 
szczegolnie strojny wieniec dozynkowy i program rozrywek. 

         

                                          Od 2009 r., wybudowane wspolnym nakladem, miejsce spotkan we wsi    , Foto As 
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                                                                             We wsi istnieja: 

                                       Jednostki dzialalnosci  gospodarczej: 

                                                Gospodarstwo Agroturystyczne „IRENA“ 

                                                                        

                                           

                                                Gospodarstwo Agroturystyczne „KAMIZ“    

                                                                                

                   

                                         (na zdjeciu prekursor dzialalnosci turystycznej we wsi p.Jacek Manke) 
 

                                                                             Na skraju kraju 
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                                                                                „  Wspolnota „ 

                             organizacja prowadzaca Osrodek dla osob niepelnosprawnych  

          

                 Foto As 

                    

                          Kolejne Foto Mossakowski 
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                                                          Prowadzacy „Wspolnote” panstwo Mossakowscy z dziecmi 
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O sukcesach powyzszej dzialalnosci najlepiej mowia: 

Krytyki Gosci 

 

Ze wspomnien Wolontariuszy: 

 

Sens swego zycia widza w pomaganiu innym 

DOBREM POKONUJA ZLO 

Wojtowka: „Jesli na swiecie wygrywa zlo- to jak na nim ma byc dobrze. Dlatego poprzez nasz wolontariat 

staramy sie jednac ludzi dobrej woli, pomagac innym, aby to zlo przezwyciezyc“. 

Tak wlasnie argumentuja swoj pobyt  w podladeckiej wiosce czlonkowie Miedzynarodowego 

Wolontariatu dla Pokoju- Stowarzyszenie „Jeden Swiat“. 

Z dalekiej Japonii zjechala Yumeka Anoyama, Kusztar Mamytaliew pochodzi z Kirgistanu,  a Luisa Monte 

jest rodowa italijka. Sasza Kononow reprezentuje Rosje zas Florian Schueler- Szwajcarie. Z Polski sa 

Dominika Janusz, Dominika Swoboda i Tomasz Krolikowski. Wybrali Wojtowke na miejsce swej 

spolecznej wolontariackiej pracy, gdyz tutaj znalezli niecodzienny dom, prowadzony przez Aleksandre i 

Jacka Mossakowskich, w ktorym osoby niepelnosprawne odnajduja sens zycia i wlasnej przydatnosci. 

Odcieci od swiata 

Z Sasza bylismy tutaj kilka miesiecy temu, zeby poznac mieszkancow oraz swiat, w ktorym zyja. Jest tutaj 

cudownie- wokolo gory, bujne lasy i strumien szemrajacy naprawde inaczej niz gdzie indziej. Porwala nas 

ta wspolnota osob- ludzi sprawnych i niepelnosprawnych, przebywajacych na codzien ze soba, 

zajmujacych sie hodowla zwierzat domowych, uprawa, rekodzielem- mowi Dominika Swoboda z 

Wielkopolski. – Telefony komorkowe tutaj nie maja zasiegu, wiec jestesmy odcieci od swiata- ma to 

swoje zalety-. Dominika Janusz, pochodzaca z Torunia, a studiujaca w Poznaniu, szczerze przyznaje, ze jej 

rodzina nie byla zachwycona wyprawa na Ziemie Klodzka. Powiedziano jej, ze z takim zapalem moze 

pracowac w przydomowym ogrodku. – Ale ja chcialam poznac nowych ludzi z roznych stron swiata, 

wlaczyc sie w dzialalnosc na rzecz osob niepelnosprawnych. Moim zdaniem jest to o wiele ciekawsze,  

anizeli siedzenie w domu- argumentuje swoja decyzje. 

Propagowanie pokoju 

O Stowarzyszeniu „Jeden Swiat“ pozniejsi wolontariusze informacje czerpia najczesciej od osob juz z nim 

zwiazanych. Z katalogow dowiaduja sie o organizowanych spolecznych obozach pracy. W jednym z 

ostatnich zaproponowano wlasnie Wojtowke, dla niektorych osob miejsce naprawde egzotyczne, bo 

wogole im nieznane. 

Idea „Jednego Swiata“ jest propagowanie pokoju poprzez udzielanie sie na rzecz innych- zwraca uwage 

Kusztar Mamytaliew.- Ludzie z roznych krajow zbieraja sie, razem mieszkaja, zwalczaja stereotypy 
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umyslowe, wymieniaja poglady. Na swiecie „work campow“ jest okolo 5 tysiecy. To juz imponujaca 

liczba, bo jedna kropla to jeszcze nic. A tak to robimy napewno widoczna prace, przede wszystkim w 

srodowisku, w ktorym jestesmy. To jest naszym sukcesem. 

Potrzebni w kazdym calu 

Luisa Conte opowiada o codziennych zajeciach. Sprowadzaja sie one do prac domowych, pomocy w 

zadaniach, ktore wykonuja stali mieszkancy wspolnoty. Wolontariuszy spotkac mozna wiec na polu, w 

kurniku, rowniez na lakach i pastwiskach, gdzie usuwaja stare juz niepotrzebne ogrodzenia. Za swoj 

wysilek nie otrzymuja zadnego wynagrodzenia- a  zapewnienie noclegu i wyzywienia przez gospodarzy. 

Przywykli do wojtowkowego zycia. Nafaszerowani wiadomosciami o wspolnocie, przekazanymi im przez 

Aleksandre, znaja jego cykl. Nie jest monotony wbrew temu, jakby sie wydawalo. Kazdy z czlonkow czuje 

sie w niej wazny, wie , iz w jakis sposob oddzialywuje na pozostalych. 

Poznac siebie nawzajem 

Kiedy jest przerwa w pracy razem spozywamy posilki. Czas wolny zagospodarowujemy sobie tak, aby 

spedzic go z podopiecznymi panstwa Mossakowskich- komunikuje Dominika Swoboda. – Juz jestesmy po 

warsztatach, dotyczacych stereotypow postepowania oraz praw czlowieka.- To jest moj czwatry “work 

camp”- informuje K.Mamytaliew- Ostatnio w takim na Majdanku porzadkowalismy miejsce pamieci 

narodowej. Z wieloma osobami nawiazaly sie wiezy sympatii, jestesmy przez to blizej. 

Yumeka Anoyama przekazuje, ze w jej kraju z kazdym rokiem wzrasta zainteresowanie tym, co 

proponuje Stowarzyszenie “Jeden Swiat”.  Polska nie jest odosobniona jako atrakcyjne miejsce takich 

obozow. Staja sie one popularne np. W Kirgistanie oraz Turcji. 

Goscie mile widziani 

Siodmy rok z rzedu wspolpracujemy z ta organizacja. Nie odzegnujemy sie takze od wspoldzialania z 

wolontariuszami z innych programow. Goscilismy uczestnikow polsko-niemieckiego wolontariatu, byli 

rowniez z Finlandii - zauwaza Jacek Mossakowski. W poprzednim roku wykonywalismy na terenie 

osrodka sciezki, w biezacym likwidujemy stare ploty. Ilez w tych niby prostych pracach jest symbolu, ilez 

dobra i ciepla. 

Czlonkowie wspolnoty takich gosci chetnie u siebie widza. Z zainteresowaniem sluchaja opowiesci o ich 

rodzinnych stronach, ucza sie piosenek, nawet sztuki kulinarnej. Maja wielka satysfakcje, kiedy przybysze 

cos podpatrza od nich. Oczywiscie dobrego, bo tylko to- jak sie dowiedzieli- pokonuje zlo.(bien) 

                                                                                                          

 

                                                                                                         Rozmaitosci, 14-20 wrzesnia 2005r. 

 

 

Te slowa mowia same za siebie.  Nie ma juz nawet  potrzeby bardziej szczegolowego przedstawiania  

zycia Wspolnoty. 
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O pochwalach dowiemy sie tez: 

Z  Ladeckich Impresji 

Ladeckie Impresje (odcinek 21) 

Wojtowka- mala wioska polozona w malowniczym wawozie….Stad juz przyslowiowy krok na nasza tak 

magiczna Wrzosowke. Wokol lasy pelne w sezonie jagod i grzybow. Istny raj dla zbieraczy lesnego runa. 

Cisza i nie zmacony niczym spokoj… 

…Przez wies wije sie kreta asfaltowa droga, obok plynie strumyk… 

…W Wojtowce dziala Srodowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Aleksandre i Jacka 

Mossakowskich. Jest to placowka, w ktorej osoby niepelnosprawne odnajduja sens zycia i swoja wartosc. 

Osrodek obejmuje dwa domy, prowadzi wlasne ekologiczne gospodarstwo rolne oraz ogrod. W osrodku 

prowadzona jest pracownia terapeutyczna. Czesto goszcza tu wolontariusze z wielu krajow. 

Pani Mossakowska jest rowniez Soltysem Wojtowki. Kobieta niezwykle energiczna, pelna wielu 

pomyslow i celu do ktorego zmierza. Wczesniej te funkcje pelnila rowniez kobieta, Pani Krystyna Turek. 

Widocznie Wojtowka ma szczescie do kobiecej reki oraz kobiecych rzadow i dobrze na tym wychodzi. 

Pani Soltys wspomina o wielu dzialaniach integrujacych miejscowa spolecznosc. Wspomina m.in. o 

odpuscie sw. Antoniego i festynie z nim zwiazanym. Niemala atrakcja jest wspolna zabawa… 

W Wojtowce dzialaja trzy gospodarstwa agroturystyczne, zreszta to wymarzone wprost miejsce na taka 

dzialalnosc. Jest gospodarstwo IRENA prowadzone przez Pania Krystyne Turek oraz gospodarstwo o 

dzwiecznej nazwie “Na skraju kraju” prowadzone przez Panstwo Mossakowskich oferuje m.in. pobyt w 

starym 100- letnim, starannie odnowionym domu. Smaczne domowe posilki, tylko palce lizac.   I jak tu 

nie wracac… 

…Droga wyjatkowo zniszczona, pelna dziur i wyrw. Czesto obsuwa sie w strone potoku… 

…Skonczyla sie juz wies, droga prowadzi przez las. Tak docieramy do gospodarstwa agroturystycznego 

„Kamiz“, polozonego malowniczo na zboczu gory, na wysokosci prawie 700 m n.p.m. Stad przepiekny 

widok na znajdujaca sie ponizej doline i dalej na ladecka kraine. Dlugo siedzimy na pniaku wpatrzeni w ta 

przestrzen. Odkrywamy kolejne magiczne ladeckie miejsce. 

Urzeka nas od razu mile przyjecie przez wlasciciela gospodarstwa Pana Jacka Manke… 

                                                                                   Autor: Janusz Puszczewicz*, 2006 

                                                                                  /publikacja w nr 52/774 BRAMY z dnia 29 XII 2006r./ 

______________ 

*Janusz Puszczewicz, autor internetowego portalu pt.“Informaror Turystyczny i Gospodarczy 

Ziemi Klodzkiej“, ktoremu serdecznie dziekuje za zgode, na wzbogacenie stron niniejszego 

wydania cudownymi „Ladeckimi Impresjami”. Chociaz znamy sie wiele lat tylko z e-mailowej 

korespondencji, mysle, ze jestesmy pokrewnymi duszami, panie Januszu, kochamy Ziemie 

Klodzka. As  
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Ladeckie Impresje /odcinek 22/ 

 

Wojtowka. Gospodarstwo agroturystyczne „Kamiz“ Krystyny* i Jacka Manke**… 

…Nowy estetycznie urzadzony pensjonat z trudem przypomina typowe gospodarstwo. Mozliwosc 

zamowienia posilkow, ktore warto naprawde sprobowac… Dania z baraniny, koziny, krolikow ale nie 

tylko… Na sniadanie gospodarz serwuje nam zestaw kozich serkow o roznych smakach. Jest i kozie 

mleko, niezwykle delikatne…przyslowiowy miod w ustach. Trudno dzisiaj spotkac takie specjaly. 

Niemal atrakcja jest samo gospodarstwo. Konie o dzwiecznych imionach Rajer i Kora, kozy ,owce, krowy, 

kroliki, egzotyczne swinki, drob rasy wszelkiej, koty, psy itd… Wszystko mozna samemu ogladac i 

podziwiac bez typowych barier i zakazow. Idealne wprost miejsce na uprawianie aktywnego 

wypoczynku.  

Gospodarz zaprasza na krotka „probe“ jazdy na koniach. Bronimy sie jak mozemy, ze nie siedzielismy 

nigdy na grzbiecie, moze jednak nastepnym razem… Kusimy sie wreszcie na przejazdzke. Konie sa 

wyjatkowo spokojne, wprost same prowadza. Gospodarz podpowiada wstepne cwiczenia, wychodza 

nam nawet niezle. Co za frajda… Podczas kolejnego pobytu napewno pobierzemy kolejne lekcje jazdy. 

Pod okiem Pana Jacka napewno szybko posiadziemy i ta umiejetnosc. 

Gospodarze oferuja w ramach wypoczynku liczne wycieczki i wyprawy. Sa m.in. wyprawy do najbardziej 

malowniczych zakatkow regionu, zwiedzanie tutejszych atrakcji turystycznych, przyrodniczych czy 

historycznych, wyprawy na druga strone granicy, latem wyprawy na grzyby, ale nie tylko… Sa wycieczki 

konne, rowerowe, piesze, wyprawy samochodem terenowym itd…itd… W tajemnicy gospodarz 

wspomina o”skarbie” znalezionym kiedys przez jedna z pan podczas takich wypraw… 

…Miejsce to odkryl Pan Jacek jeszcze podczas mlodzienczych wypraw. Za namowa miejscowego kolegi 

porzucil wielkomiejski gwar  i ostatecznie wybral to miejsce…** 

…Z ostatniej edycji Zielonego Lata gospodarstwo agroturystyczne “KAMIZ” zdobylo pierwsze miejsce i 

tytul  NAJLEPSZEGO  GOSPODARSTWA  na  ZIEMI  KLODZKIEJ. Na scianie dyplom i puchar XII Fety 

Agroturystycznej. 

Gratulujemy gospodarzom tak zaszczytnego wyroznienia tym bardziej, ze zasluguja na to w pelni. 

Wpisuje tez Panstwo Krystyne i Jacka Manke do grona “nieprzecietnych” prezentowanych w moich 

“ladeckich impresjach”. Nieprzecietnych, ktorzy tak wiele czynia dla Ziemi Klodzkiej… 

                                                                                               Autor: Janusz Puszczewicz, 2007 

                                                                                              /publikacja w nr 2/776 BRAMY z dnia 12.I.2oo7/ 

 

_______________ 

*zmarla w lutym 2008r.(od red.) 

**pociagnal tez za soba kilku swoich przyjaciol, ktorzy pobudowali tu domy wypoczynkowe (od red.) 



72 
 

Domy wypoczynkowe, pobudowane w Wojtowce, przystosowane do letniego i rowniez zimowego 

wypoczynku stanowia obecnie wiekszosc, w stosunku do domow zamieszkalych przez stalych 

mieszkancow wsi. Do Wojtowki sciagaja szczegolnie wroclawianie, aby spedzac  tutaj  nie tylko 

weekendy, ale rowniez dlugie urlopy.   We wsi istnieje rozlegla Szczepanowka, pomyslu bylego 

ladeckiego kuracjusza, gdzie wielu wesolo spedza czas. By chociaz troche nacieszyc sie  pieknymi 

widokami i stuprocentowa wiejska sielanka, pedza tez do wsi odlegli letnicy. Cudowny wypoczynek na 

lonie natury pozwala  calkowicie zregenerowanym   powrocic do miast , do zawodowej pracy i do zajec 

szkolnych.  
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 Foto, As 
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        Bajkowej Wojtowce przypiasc mozna krajobraz opisany przez E.Orzeszkowa* (z mala przerobka): 

                        

                     

                       W dzien letni wszystko jasnieje, kwitnie, pachnie, spiewa.  

                       Cieplo i radosc leja sie z blekitnego nieba i zlotego slonca. 

                       Swoboda spiewa chorem ptakow i owadow.  

                       Wokol wznosza sie gory z ciemniejacymi na  nich borami i gajami. 

                       Na swietnym tym tle, w zmieszanych z dala zarysach, rozpoznac mozna grupki 

                       letnisk, rozrzuconych na zboczach wiejskiej doliny. 

                       W dole rozposcieraja sie wieksze i mniejsze siedliska ludzkie, wychylajace  

                       swe profile z wiekszych  i  mniejszych ogrodow.  

                       Nad niektorymi dachami, w powietrzu czystym  i spokojnym wzbijaja sie proste  

                       i troche tylko sklebione nici dymow.  

                       Laki bija zywa zielenia i miodowa wonia kwiatow, a szumiace strumienie goszczace 

                       jelenie i sarny przybiegajace po napoj,  pospiesznie splywaja ku najblizszej rzece. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

_______________ 

* Eliza Orzeszkowa – ur. Pawlowska (1841-1910), pisarka, czolowa przedstawicielka pozytywizmu, dzialaczka walczaca 

m.in. o rownouprawnienie i ksztalcenie kobiet. Utwory Orzeszkowej odznaczaja sie wielkim umilowaniem krajobrazu, 

przyrody i wsi, ich styl poczatkowo nadmiernie dydaktyczny i drobiazgowy w pozniejszych dzielach osiaga najwyzszy poziom 

artystyczny. 
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                                                 Wojtowkowi letnicy i saneczkarze na Wrzosowce, Foto M.Siluk  i R.Smolinski       
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 Cudowna lektura, podczas urlopow i nie tylko,  moga byc ksiazki, podejmujace tematyke zycia 

mieszkancow  w dawnym Ladku i jego okolicach. Wypoczywajacym  oraz  zamieszkujacym na stale i ich 

dzieciom wiadomosci rozszerza: 

Ksiazki Worcella i Nawrockiej-Donskiej 

Henryk Worcell*, nazwisko wlasciwe Tadeusz Kurtyka, zyl w latach 1909-1982, mieszkal w 

okolicach Ladka, we wsi Skrzynka i w Trzebieszowicach (osiedlil sie tutaj w 1945r., po powrocie z robot w 

Niemczech).  Pisal ,  jego liczne opowiadania, artykuly i reportaze zostaly zebrane w ksiazki o tytulach: 

„Parafianie”, „Najtrudniejszy jezyk swiata”, „Noca gdy przychodzi swinia”itd. 

                                                          

                                                                                                     Wroclaw, ul.Curie-Sklodowskiej 38 

W ksiazkach tych przedstawia zycie tutejszych mieszkancow, zasiedlanie i zospodarowywanie tych ziem. 

  

Osiedlanie: 

“…ludzie nasi zatrzymali sie jakby dla odpoczynku,  a w gruncie rzeczy byl to odruch pewnego niepokoju, 

moze nawet leku. Niemcy, ktorych mijalismy w drodze patrzyli na nas spode lba – widocznie bylismy tu 

jednymi  z pierwszych osadnikow…tu zas wyraznie dziwiono sie naszemu przybyciu…Pozwol, rzekl  do 

mnie Blazejewicz, wskazujac wies malowniczo w dolinie polozona – moze los przeznaczyl nam to miejsce 

na staly pobyt?  Moze tu bedziemy zyc cale lata, tu umrzemy? A my tak patrzymy jakby na cos obcego…” 

 

H.Worcell otrzymal w Skrzynce 10 ha gospodarstwo , wykonywal tez prace jako wiejski bibliotekarz : 

“...A ja zostalem na wsi i przejalem jego funkcje…jako bibliotekarz etatowy, czyli pobierajacy 700 

zlotych…Niezle pracowalem. Po uplywie roku mialem juz 250 abonamentow i 1200 tomow…Chodzilem 

po wsi i roznosilem ksiazki…W ciagu kilku tygodni ludzie mieli te ksiazki przeczytac, zastanowic sie nad 

ich trescia… Po uplywie paru tygodni, gdy sie przekonalem, ze czytanie ksiazek idzie opornie , wpadlem 

na pomysl, zaczalem moim konkursowiczom czytac…” 

Z  przytoczonego cytatu wynika, ze autor podjal sie ksztalcenia ludnosci miejscowej poprzez  zachecanie 

ich  do  czytania ksiazek , organizowanie konkursow , wspolne  czytanie.  

_______________ 

*W odwecie za opis panujacych we wsi stosunkow,publikowanych poczatkowo w prasie, doszlo do awantury,Worcell stracil oko; 

pozniej wyprowadzil sie na stale do Wroclawia. 
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I nie tylko… 

“…Tu chodzi o co innego, o zastosowanie praktyczne wiedzy nabytej z gazet i broszur. A, ze to 

zastosowanie…kuleje i to bardzo...” 

 

Nalezy zaczac od… 

“…Ale coz, wystarczy ruszyc sie z domu i natychmiast wylania sie tysiac spraw – w ciagu dwoch dni 

bylem w pobliskim miasteczku Ladek i w sasiedzkiej wsi – dorozka i rowerem, w sprawach gminnych. 

Omawiamy tu sprawe szkolnictwa, bardzo mozliwe, ze trzeba bedzie wspolnie z sekretarzem, uczyc 

dzieciakow abc…” 

 

Przytaczane urywki odzwierciedlaja zycie autora we wsi Skrzynka i we wsi Trzebieszowice, odlegle od 

Wojtowki zaledwie  o okolo 7 km.  

 

 

Ta sama tematyke podejmuje 

Barbara Nawrocka Donska , wspolczesna pisarka polska (ur.w 1924r.),  zatrzymujaca  sie u matki 

w Ladku Zdroju . 

W powiesci “Gesty las” autorka przedstawia obraz Ladka w pierwszych latach po wojnie, widziany 

oczami zony miejscowego weterynarza. 

„Ucieklam od rzadzy warszawskiego losu i schowalam sie przed nia tutaj. W zielonosci i ciszy mokrego 

pazdziernika 1946r. Tutaj byl azyl. Ziemia Obiecana. Historycznosc wlasnego kroku nic mnie nie 

ochodzila”. 

Bohaterka narratorka opowiada: 

„W szpitalu pracowal niemiecki personel. Nie mialem zadnego interesu do tego szpitala. Nie wyzbylam 

sie jeszcze naglych wstrzasow na dzwiek tej mowy. Nocami gonilo mnie echo – r a u s ! – 

zwielokrotnione pustka kamiennych ulic-wawozow. Nic mnie nie obchodzil Niemiec. Ani zly, ani dobry. 

Najlepiej, gdy nie bylo go wcale”. 

 

Wieza Babel (wspomnienia Polakow i Niemcow)- wydawnictwo miejscowe 

„...coraz liczniej zaczeli przybywac Polacy. Poczatkowo byli przydzielani chaotycznie do niemieckich 

gospodarstw. Mieszkali razem ze swoimi gospodarzami, niekiedy nawet dla nich pracujac, potem jednak- 

w latach 1946-47, gdy zaczelo sie wysiedlanie niemieckich mieszkancow wsi – role zmienily sie. To 

Niemcy zaczeli sluzyc Polakom. Z czasem Niemcy opuszczali te ziemie”. (Magdalena Szymanska) 
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Obecna atmosfere Ladka i okolic mozna przezyc: 

w  Poezji   

Joanny Mossakowskiej, bylej mieszkanki Wojtowki - autorki dwoch tomikow “Chwile” i 

“Wytanczone Wiatrem”, wydanych  kolejno w 1991 i w 2004 roku. 

                                    

“Zawsze zostalam wierna zlotogorskim lakom, lasom, bo to one byly przyczyna 

mojego prawdziwego pisania.” 

“Mimo wczesniejszych prob, wyrazanie siebie poprzez slowo, wazne wiersze 

zaczely powstawac wtedy, kiedy mieszkalam w Wojtowce a pozniej w Orlowcu.” 

                                                                                                               /z wywiadu J.Puszczewicza z autorka/ 

                                                                              „W ksiezycu 

                                                                           dzieciece laszki   

                                                                           wiatr targa nimi 

                                                                     nocne bajdy opowiada 

                                                                       guziki snami napelnia 

                                                           blaskiem srebrzystym przeswietlone 

                                                                   jak zaczarowane wedruja 

                                                                       po sznurkach i tancza 

                                                                      pieknie sie poruszajac 

                                                                     a jednak marzna troche 

                                                                                  i tesknia 

                                                                 do  ciepla rozowych dzieci...”                                     
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                                                                „ Ciemnosc przetykana mrozem 

                     czasami wiatr 

                  zalsni jak ostrze 

                 czyhajace 

        na zagubionego w lesie” 

                                                                                        “ 

                   „Na ciemnej rzece 

                                                                           perlowa wyspa    

                                                                                  otulona 

                                                                        starym lukiem mostu 

                                                                               postac  Jana 

                                                                            zakleta w figurze 

                                                                               przez aureole 

                                                                    wpuszcza wschod slonca...”           

                                                                                            „ 

                                                                 „snieg przygarbil Jana z mostu 

                                                                             a moze on tylko  

                                                                     wtula sie w biala oponcze 

                                                                                    zjadajac 

                                                                   oplatki wprost z nieba i nuci 

                                                                       tulonemu Chrystusowi 

                                                                          jak zawsze spokojny 

                                                                                    cierpliwy 

                                                                             czujnie wsluchany 

                                                                           w rzeke pod lodem...” 

 

                                                                        

                                     Romantyczny nastroj przedluza wczesniej wspomniane tomiki. 
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                                               Foto, I.Turek , A.Klebowicz                        Wojtowkowe dzieweczki                                    
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                                                                       „Ta calodzienna cisza... 

                                                           Byc moze przychodzi to z wiekiem, 

                                                               ze nagle stajesz  sie oniemialy, 

                                                                wystarczy ci tylko kes chleba 

                                                                           i rzut oka wstecz 

                                                                         na przebyta droge” 
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                                            W R Z O S O W K A  
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                                                      “Wiatr, niczym wiewiorka, 

                                                                    muska czubki drzew 

                                                                 niewidzialnymi lapkami” 
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   Foto K.Szewczyk ,  As, tez internetowe   przedstawiaja wrzosowkowa idylle 

 

 



86 
 



87 
 

 



88 
 

Wrzosowka, wies sasiadujaca z Wojtowka,  jest na stale nie zamieszkala. Lezy na wysokosci 660-740 m 

n.p.m. w gornej czesci Lutego Potoku, u podnoza gory Borowkowej.  Dostac sie do niej mozna z Ladka 

Zdroj, przejezdzajac  wies Lutynia, odleglosc  5,9 km  . Wawoz Skalny  zwany Pieklem, spelnia role 

bramy wjazdowej do wsi.    

 

                 Wrzosowka, tak jak Wojtowka, nie ma zorganizowanego szlaku komunikacyjnego. 

Stojac na wzgorzu widokowym, w miejscu, gdzie kiedys znajdowala sie zamieszkala wies, widzimy           

przepiekna panorame poludniowego odcinka Gor Zlotych, Masywu Snieznika i Krowiarki. 
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Pochodzenie nazwy wsi 

Nazwa wsi do 1945r. Heidelberg (Borowkowa Gora) pochodzila od nieopodal polozonego szczytu  Gor 

Zlotych, Heidelbeerberg. Byla to skrocona nazwa wlasciwej nazwy gory, powstala od polaczenia slow: 

Heide (puszcza, wrzosowisko, pustkowie) i Beere (jagoda). Obecnie nazwy te rozdzielono i szczyt 

nazwany jest Borowkowa ( 900m n.p.m.), a lezaca u jego podnoza wies to Wrzosowka. 

Zarys Historyczny 

Pierwsza informacja o wsi Heidelberg pochodzi z 1571r., kiedy to powstaly pierwsze zabudowania, 

nalezace do kameralnego gospodarstwa lesnego. 

Wies nalezala ,  jak Voigtsdorf, do panstewka Karpenstein (Karpinskiego). W dokumentach Grafschaft 

Glatz (Hrabstwa Klodzkiego) z 1571r. jest zapisane: „Niedaleko Landeck (Ladka) jest gora zwana 

Heidelberg, nalezaca do Zamku Glatz, na ktorej w ciagu lata wypasane jest bydlo, ca.50 sztuk. Herzog 

(ksiaze) Ernst von Bayern, Pfandinhaber (posiadajacy w zastawie) Hrabstwo Glatz (1548-1560), polecil  

wybudowanie na gorze Heidelberg, stajni dla lakowego bydla wraz z noclegiem, jak rowniez zasiew pola, 

ca.24 Scheffel”. 

W tym samym roku czytamy, ze Heidelberg zwany jest „Hegerei” (gajowka), roczny podatek wynosi 20 

Schock (1Schock=60 Groschen, 1 Groschen=7 Heller) 

W 1586r. gajowke nabyl Landeshauptmann Hans von Panewitz, placac za nia i dwa stawy (w 

Oberlangenau i Alt-Waltersdorf)   1000 Schock. Znany jest  rowniez kolejny wlasciciel Herrn von Rohr. 

Osada Heidelberg rozwinela sie z gajowki. 

W wyniku wojny trzydziestoletniej Heidelberg opustoszal. Dopiero w 1641r. za przyczyna cesarza  

przerodzil sie w  wies kameralna. Dr.Wehse pisze: „Heidelberg zostal zalozony w 1641r.” ;  kronika 

Goebel’a donosi: „ W 1666r.w okolicach Landeck (Ladka) zostala ponownie odbudowana wioseczka 

Heidelberg”. 

Osada zaczela sie rozwijac w gornej czesci Lutego Potoku. 

W 1684r. Heidelberg podzielil losy Voigtsdorf’u, kupiony przez Graf’a Sigismunda Hoffmann’a von 

Leuchtenstern, zostal przylaczony do posiadlosci rycerskiej w Ober-Thalheim az do 1.maja 1736r.-dnia w 

ktorym spadkobierca , Graf Leopold Hoffmann , sprzedal cala posiadlosc miastu Landeck. 

Samodzielna gmina Heidelberg  stal sie  w drugiej polowie XIXw. 

Przez caly czas Heidelberg byl srednia,  raczej uboga wsia, zamieszkala przez drobnych kmieci, zblizonych 

majatkowo do zagrodnikow. 

Np. w 1765r. we wsi mieszkal  1 kmiec, 23 zagrodnikow i 13 chalupnikow, w tym 7 rzemieslnikow. 

        w 1787r. zagrodnikow i chalupnikow bylo 26  a  z czesci wolnego kmiecia powstalo wolne solectwo. 

Wies obejmowala 60ha pol uprawnych, 22ha lak i 10ha lasow. 

W XVIIIw. wies zamieszkiwalo 150 mieszkancow, z czasem ilosc zamieszkujacych zmniejszyla sie,  1933r.- 

85 mieszkancow,  w 1939r.- 89 mieszkancow. 
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W 1786r. wies posiadala skromna drewniana Kaplice wzniesiona przez owczesnego Gerichtsscholzen 

Johann’a  Christoph’a  Simmert’a, ktory ja rowniez utrzymywal. Dzieki  Marx’owi- ladeckiemu 

duchownemu,w 1820r. Heidelberg otrzymal masywna Kaplice modlitewna. 

 

 

                                                                        Heidelberg, widok na Ortan 

                    Na zdjeciu widoczna jest  owczesna Kaplica,  pod wezwaniem sw.Karola Boromeusza , obok gospoda. 

             

                                                                                   Widok na Snieznik 
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Jednoklasowa szkola powstala we wsi dzieki dobroczyncom, w 1822r. zakupiono ziemie a w 1835r. 

wybudowano budynek szkolny. Wczesniej dziatwa wiejska uczeszczala do szkoly w Leuthen (Lutyni). 

 

            Heidelberg z Koppe - 902m, na gorze jest widoczne schronisko i wieza widokowa. Obecnie gora jest zalesiona. 

Heidelberg byl znany ze  sportow zimowych. Wysoka gora (obecnie zw.Borowkowa) ze schroniskiem, 

stojacym na granicy, byla tez ulubionym celem wedrowek. Zanim na gorze stanelo schronisko, Antoni 

Harbig prowadzil tam otwarty, odswiezajacy kramik (dzisiejszy rodzaj imbisu), wnoszac na gore w 

plecaku, pozywienie i picie. 

                                               

 



92 
 

 

                                                                                        

                                      Drewniana, 15 metrowa wieza widokowa na Heidekoppe (dzisiejszej Borowkowej) . 
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                            Milo obsluzonym, zostac  mozna bylo, w znajdujacej sie we wsi, gorskiej gospodzie Harbiga  

          

               W 1937r.wybudowano, z uwagi na bliskosc granicy i z pewnoscia handel, Grenzbeamtenhaus (dom celnikow). 

                                                                  ( zdjecie ponizej pokazuje strone boczna budynku) 

                                            

 

Obecnie wies jest niezamieszkala. 

Powodem nie zasiedlenia Wrzosowki po 1945r. byla pobliskosc ,pilnie strzezonej po wojnie, granicy 

panstwa ; jak tez brak zorganizowanego szlaku komunikacyjnego. 
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Zabudowa wsi   

 

Wies byla poczatkowo wsia o ukladzie lancuchowym, dopiero na poczatku XIXw. rozrosla sie, stanowiac 

nieregularna zabudowe na stoku Borowkowej. 

We wsi znajdowal sie mlyn wodny, szkola, duza straznica graniczna. 

W latach 1830-1845 wybudowano tu Kaplice modlitewna pod wezwaniem sw.Karola Boromeusza , w 

poblizu stala tez gospoda. 

Z 25 gospodarstw , po 1945r. pozostal do czasow obecnych tylko jeden budynek mieszkalno-

gospodarczy. 

Prawie wszystkie opuszczone gospodarstwa  ulegly zniszczeniu , z biegiem czasu , i staly sie zrodlem 

budulca dla okolicznych mieszkancow. 

Jedynie resztki kamiennych podmurowek, niekiedy drzewa owocowe i byliny , wskazuja na wczesniejsze 

istnienie wsi. 

                       

                                                                             Pozostalosci po zabudowaniach, Foto As 
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Obecnie 

Na terenie Wrzosowki zamieszkale sa 2 budynki ,  odremontowany budynek gospodarczo-mieszkalny i  

dawny budynek szkolny. 

 

Wrzosowka do 1994r. byla miejscem wywolujacym tworcze natchnienie u  artysty malarza  Kazimierza 

Andrzeja Halajkiewicza, *„Kaja“, zamieszkujacego dawniej znana „Kajowke”.  Artysta przyjezdzal tutaj 

corocznie z Warszawy, by spedzic z rodzina cale wakacje, tutaj malowal, zapraszal do swojej galerii. 

Niezyjacy juz Halajkiewicz (zm.5 marca 1994r.) znany jest z malarstwa sztalugowego, tez z grafiki – 

szczegolnie ksiazkowej. 

Ponizsze zdjecia  (Foto K.Szewczyk)  przedstawiaja niewielka czesc  tworczosci artysty.  

                               

 

   Autoportret malarza 

 

    _________________ 

  *Kazimierz Andrzej Halajkiewicz ur. sie w 1936r. we Lwowie, w latach 1956-62  , studiowal na Wydz.Malarskim PWSSP we               

Wroclawiu. 
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                Ponizej, pierwszy wrzosowkowy obraz  Kazimierza Andrzeja Halajkiewicza, powyzej w czerni, zona malarza 
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    Gorne zdjecie przedstawia po lewej , dwa obrazy poswiecone tematyce AIDS, drugi ,to  bardzo wzruszajca„Wspolczesna Pjeta”                         
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W folderze o malarstwie K.A.Halajkiewicza mozna przeczytac: 

(...)Centralnym tematem malarstwa Halajkiewicza jest czlowiek   i jego egzystencjonalne polozenie. 

Milosc, narodziny, samotnosc i cierpienie naleza do stale przywolanych motywow ekspresyjnych obrazow 

malarza: pozbawieni radosci zycia, przykucnieci obok siebie pijacy, kobieta obdarzajaca odslonietymi 

piersiami, para starych ludzi spedzajacych swoj czas na lawce... (i wiele innych).W odzwierciedleniu 

sytuacji czlowieka w chwilach wzburzenia, przerazenia, nieczulego odretwienia, stlumionej porywczosci, 

melancholijnej obojetnosci, pokory wobec losu czy rozpaczy... 

(...)Halajkiewicz jest mistrzem ekspresji i plastycznego skrotu, charakterystycznego  oszczednego 

prowadzenia linii  konturu, swobodnego i zwiezlego operowania kompozycja. Jest takze mistrzem 

laserunku i technik nakladania kolorow za pomoca szpachli. 

Jego sposob malowania w polowie malarski, w polowie linearny przypomina francuskich fowistow i 

czesciowo takze niemieckich ekspresjonistow, jednak rozwija abstrakcje glebiej. Linie zarysu ksztaltu i 

kolor maja zawsze sugestywne znaczenie, obojetnie czy elementy te uzyte sa symbolicznie, wrazeniowo 

czy konstruktywnie (...) 

W 2001r. Muzeum Ziemi Klodzkiej wystawilo obrazy Halajkiewicza na wystawie tzw. 11 azylantow 

(Halajkiewicz wybral sielankowa Wrzosowke jako swoj zyciowy i artystyczny azyl). 

Prace Halajkiewicza znajduja sie w wielu prywatnych kolekcjach na calym swiecie a takze w Muzeum 

Narodowym we Wroclawiu. 
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Na uwage we Wrzosowce  zasluguje tez: 

dawna, pochodzaca z XIX w.,   Kaplica sw.Karola Boromeusza *. Kaplica zostala odnowiona 

przez powiatowych strazakow. W dniu sw.Floriana**,  ich patrona, odbywaja sie tutaj corocznie 

uroczystosci z okazji Dnia Strazaka. W 2005r. wbudowano kamien wegielny pod Kapliczke jego imienia. 

 

 

     

 

_______________ 

*Karol Boromeusz ur.sie w 1538r. w rodzinie hrabiowskiej ,byl synem siostry papieza Piusa IV. W 1563 r.otrzymal swiecenia 

kaplanskie i sakre biskupia, rok pozniej zostal mianowany arcybiskupem Mediolanu. Czynil dziela milosierdzia, umartwial sie 

postami i noszeniem wlosiennicy. Byl gorliwym biskupem oddanym bez reszty dzielu reformy trydenckiej .Jemu tez 

zawdzieczamy rzymsko-katolicki katechizm. Przez kilkaset lat byl sztandarowym wzorem nowego modelu biskupa czasow 

kontrreformacji. Papiez Pawel V kanonizowal go w 1610r.,  a w trzysetna rocznice kanonizacji papiez Pius X oglosil encyklike o 

swietym. Wspomnienie przypada na dzien 4 listopada. Byl patronem Karola Wojtyly- pozniejszego papieza, Jana Pawla II, 

stojacego na czele Kosciola katolickiego w latach 1978-2005 ( po raz pierwszy w historii Watykanu , papieza spoza Wloch, 

papieza Polaka). 

**Sw.Florian jest jednym z patronow Polski i patronem diecezji wiedenskiej, a w Kosciele katolickim doznaje ogolnej czci jako 

patron w niebezpieczenstwie ognia. W obronie wiary chrzescijanskiej zginal smiercia meczenska. Przywiazano mu kamien do szyi 

i zrzucono z mostu. Stalo sie to okolo roku 280 w Austrii. Kazimierz sprawiedliwy, syn Boleslawa Krzywoustego postanowil oddac 

opieke nad swym krajem temu swietemu meczennikowi i wyprawil poslow do Papieza Lucjusza III, proszac go o przyslanie kosci 

sw.Floriana. Papiez przychylil sie do tej poboznej prosby i przez biskupa bodenskiego Idziego, w 1183r, poslal relikwie 

sw.Floriana do Polski . 
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     Pomnik zm.Ks.Kanonika R.Warachima, Foto As 

Nastepna Kaplica , o ktorej nalezy wspomniec ,  znajduje sie miedzy Wojtowka a Wrzosowka. Idac droga 

spacerowa z Wojtowki na Borowkowa, naprzeciwko pomnika ku pamieci bylego proboszcza ladeckiej 

Parafii  ks. kanonika Romualda Warachima , zmarlego w tym miejscu 12.01.1997 r. podczas wedrowki 

(zob.zdjecie wyzej) , skrecamy w lewo. Kierujac sie  w gore lasu,  po okolo 10-15 min. dochodzimy do  

Kaplicy sw.Krzysztofa* 

patrona kierowcow. Kaplica odbudowana zostala z inicjatywy Marka Rafalko z Ladka i od 2006r., w kazda 

rocznice odbywaja sie tutaj jubileuszowe nabozenstwa.   

W tym dniu wraca tez na swoje miejsce ( gdzie pierwotnie stala) figurka Madonny Tronujacej -Sedes 

Sadientiae, wykonana z drewna polichromowanego, zloconego, pochodzaca z II polowy XVIII wieku . 

Figura  ta zostala po latach, na podstawie zdjecia, odnaleziona przez pana Rafalko i znalazla miejsce w 

Galerii Muzealnej im.Michaela Klahra Starszego* ( zob.  na nastepnej stronie) w Ladku Zdroju. Obecnie, 

na zyczenie znalazcy figury i budowniczego Kaplicy, Madonna Tronujaca znajduje sie na stale w kosciele 

sw.Antoniego Padewskiego. 

 

_________________ 

*Sw.Krzysztof,jest patronem przewodnikow, przewoznikow, a w dzisiejszych czasach kierowcow oraz pielgrzymow, turystow 

flisakow, marynarzy I tragarzy. Przedstawiany jest najczesciej jako ogromny mezczyzna , przenoszacy przez rzeke male dziecko 

na ramieniu, podpierajacy sie kosturem trzymanym w drugiej rece. Krzysztof , mieszkajacy nieopodal szerokiej i glebokiej rzeki 

przenosil na swych barkach ludzi na drugi brzeg. Pewnego razu podeszlo do niego male dziecko i poprosilo o przeniesienie przez 

rzeke. Krzysztof zarzucill je sobie lekko na ramiona,ale na srodku rzeki zauwazyl, ze chlopiec jest tak ciezki, ze taki silacz , jak on 

nie jest w stanie doniesc go do brzegu. Wtedy dziecko powiedzialo mu:”Dzwigasz na swych barkach caly swiat, gdyz ja jestem 

Chrystusem, ktoremu sluzysz w innych ludziach”.Przepowiedzial do tego Krzysztofowi smierc meczenska w obronie wiary. Tak 

tez sie stalo. 
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                                                             Figurka MadonnyTronujacej,  Sedes Sadientiae 

                                                   

                                                             Wczesniej znalazla miejsce w ladeckim muzeum 

*Michael Klahr, Starszy ur.sie w Bielicach w 1693r. w rodzinie czeskich osadnikow, zm.w 1742r. i zostal pochowany w Ladku. Byl 

rzezbiarzem okresu Baroku. Pozostawil po sobie wiele dziel, najwieksze- pomnik Sw.Trojcy (z1739-41) na ladeckim Rynku. Talent 

chlopca rzezbiacego bozonarodzeniowe  figurki, odkryl prawdopodobnie Paul Stralano,rektor klodzkiego kolegium jezuitow. Fakt 

spowodowal, ze  Klahr zostal zabrany na nauki. Otrzymywal je nawet od wloskiego architekta Plaga.W wieku doroslym ozenil sie 

w Gieraltowie i osiedlil w Ladku, nabywajac kamienice na Rynku pod Nr.1, obecnie otworzono tu  Galerie Muzealna. Byl ojcem 

czterech corek i syna.  Syn zw. Mlodszym przejal talent po ojcu. Dzielem Michaela Ignatiusa Klahra, Mlodszego jest m.in. 

barokowy oltarz( z 1791r.) do Kosciola Parafialnego w Ladku, ktory z uwagi na znaczne zniszczenia, w latach 1904-05 zastapiono 

kopia , wykonana przez miejscowego rzezbiarza Augusta Kleina i stolarza Assmana. Trzej synowie Klahra Mlodszego,rowniez 

rzezbili, ale juz nie z takim talentem jak dziadek i ojciec. Warto zapoznac sie z dzielami wielkich Klahrow, rzezbili przede 

wszystkim dla potrzeb okolicznych kosciolow.(wiecej na ten temat w dziale”Z regionu”) 

Kolejne zdjecia przedstawiaja budowe Kapliczki Sw.Krzysztofa, letnie uroczystosci i poczestunek, 

organizowany przez wojtowkowiczow (Foto Rafalko i As). 
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    p.M.Rafalko  
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Mieszkancy Wojtowki ,w dniu uroczystosci odbywajacych sie w Kaplicy sw.Krzysztofa, urzadzaja bufet, 

skladajacy sie z napojow,  pysznych ciast, rozna i bigosu. 

                                                          „Przeciez i bez tych przypraw potrawa nie lada 

                                                                        Jest bigos, bo sie z jarzyn dobrych sztucznie sklada. 

                                                                       Bierze sie don siekana, kwaszona kapusta, 

                                                                       Ktora, wedle przyslowia, sama idzie w usta: 

                                                                      Zamknieta w kotle, lonem wilgotnym okrywa 

                                                                     Wyszukanego czastki najlepsze miesiwa: 

                                                                     I prazy sie, az ogien wszystkie z niej wycisnie 

                                                                    Soki zywe, az z brzegow naczynia war prysnie...” 

                                                                                                  (A.Mickiewicz”Pan Tadeusz”) 

 

                                                                                                                W srodku ,  czekajacy na konsumentow  Stas i Krzys z Wojtowki 
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                                                                                                                                         W srodku, mieszkanka Wojtowki, Roza z rodzinka 
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Do Wrzosowki  wkracza powoli otaczajacy ja las. Laki porasta dzika roslinnosc,  zachowalo sie wiele 

gatunkow roslin, bedacych pod ochrona. Rejon jest wzbogacany. 

 

Z powodu  utworzenia  Euroregionu Glacensis* powrocono do przedwojennej idei  stworzenia 

szlaku, laczacego najbardziej atrakcyjne miejsca w rejonie Sudetow . I tak: 

na szczycie gory zw. Borowkowa , gdzie slupki graniczne oddzielaja strone polska od czeskiej, 

wzniesiono (po czeskiej stronie) nowa wieze widokowa , dajaca mozliwosc ogladania z wysokosci,  

cudownej panoramy  Ziemi Klodzkiej, Moraw i Slaska. Mozna sie tez  posilic i napoic,  po wyczerpujacej 

wedrowce (bufet prowadzony przez Czechow, nie zawsze jest otwarty). 

                  

                          Wieza na Borowkowej, Foto As 

 

*Umowa ramowa, tworzaca pierwszy wylacznie polsko-czeski euroregion zostala podpisana 5.12.1996r. w Hradec Kralove 
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 Ten najwyzszy szczyt  Gor Zlotych ,900 m n.p.m,  jest zarazem najwyzszym punktem Gminy Ladek Zdroj. 

Przyjal  swa nazwe od duzych ilosci ,rosnacych tu , czarnych jagod – borowek. Na przestrzeni 136 lat na 

wierzcholku gory wybudowano kolejno 4 wieze widokowe , schron  i  schronisko. Przypuszczalnie duza 

wilgotnosc  i  nietrwaly material byly powodem zawalania sie budowli. Kolejno: 

-w 1870r. na wierzcholku gory postawiono drewniana wieze, 

-w 1890r. nowa wieze postawila tu sekcja ladecka Klodzkiego Towarzystwa Gorskiego. W 1900r. pod 

dwiema turystkami z Javornika zalamaly sie schody, niedlugo pozniej runela sama wieza, 

-nastepna wieza o wysokosci 15 m wedlug projektu inz.Huberta Utnera z Javornika powstala w 1908r. i 

przetrwala do 1926r. Obok niej wybudowano w latach 1910-11 niewielki schron , w ktorym oferowano 

posilki wedrujacym turystom, 

-po zawaleniu sie kolejnej wiezy sekcja Morawsko-Slaskiego Sudeckiego Towarzystwa Gorskiego z 

Javornika zajela sie organizacja budowy tym razem Schroniska, rowniez wedlug projektu Utnera. 

Schronisko otwarte w 1930 r., przetrwalo do poczatku lat piecdziesiatych, 

-w koncu lat osiemdziesiatych, na szczycie doszlo do kilku tajnych spotkan polskich (zob.Wojtowka)i 

czeskich opozycjonistow :  Jacek Kuron, Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Jan Litynski, Jozef Pinior, 

Miroslaw Jasinski, Mieczyslaw Piotrowski i Danuta Winiarska oraz Jri Dienstbier (byly minister spraw 

zagranicznych Czechoslowacji), Ladislav Lis,  Peter Pospichal,  Jan Sabata,  Hanka Sabatowa ,  Peter Uhl.  

O faktach tych informuje nas,  postawiona na szczycie, upamietniajaca Tablica (zob.dalej), 

-obecnie, od 2006 r., gora ma nowa wieze widokowa o stalowej konstrukcji,  o wysokosci 25,4 m, z 

punktem widokowym 1,4 m nizej. Masywna wieze wybudowalo miasto Javornik.
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   Miejmy nadzieje, ze metalowa wieza  przetrwa do nastepnych stuleci ,Foto As  

      Kolejne zdjecia to widoki z tarasu  wiezy, Foto As 
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Tablica umieszczona w stropie wiezy wyznacza kierunki krain geograficznych, miejscowosci itp. po obu stronach granicy, Foto,As 

 

 

        Tablica ufundowana ze srodkow EU, Foto As 
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Z tablicy czytamy:                                                                 

                                                                 Konspiracyjne spotkanie 

                                                                    na Borowkowej gorze 

                                                                          21 sierpnia 1987  

 

       Czesc, witam na Borowkowej gorze, miejscu pierwszego, po stanie wojennym, duzego spotkania 

przedstawicieli opozycji demokratycznej z Polski i Czechoslowacji. Ich kontakty zostaly zainicjowane juz 

w latach 70. XX wieku przez srodowisko KSS KOR i Karty 77. W nawiazaniu do tej tradycji inspirowany 

Przeslaniem I Zjazdu Delegatow NSZZ Solidarnosc, Mirek Jasinski wraz z grupa przyjaciol jesienia 1981 

roku zalozyl we Wroclawiu tajna organizacje o nazwie Solidarnosc Polsko-Czeska, a dzialacze wywodzacy 

sie z opozycji przedsierpniowej wsparli ja konspiracyjna umowa o wzajemnej wspolpracy. Ta tajnosc 

procentowala w nocy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce .Wiekszosc  osob zaangazowanych w 

struktury SPCzS uniknela internowania i zajela sie odtwarzaniem zerwanych kontaktow…Wystarczy tej 

historii. Doczytasz w innym miejscu, a teraz slow kilka o samym spotkaniu z 21 sierpnia 1987 roku. Dzien 

byl piekny. Logistycznie wszystko dopiete, wlacznie z blacha przewodnicka na piersi i zleceniem na 

spacer kuracjuszy z Ladka na Borowkowa w kieszeni. Samochody zostawilismy w Wojtowce i w dwoch 

grupach podazalismy do kapliczki we Wrzosowce. Troche mnie zmrozil widok zmotoryzowanego 

podoficera WOP-u, ktory po wylegitymowaniu mnie, Mirka i Zbyszka Janasa postanowil zaczekac z nami 

na reszte “kuracjuszy”. Danusia Winiarska nie wzbudzila zadnych podejrzen. Bezrobotny Janek Litynski 

wykpil sie stwierdzeniem, ze jest rencista, co zwazywszy jego mikra posture, bylo tlumaczeniem calkiem 

wiarygodnym. Zbyszek Bujak, po krotkim wertowaniu kapownika dzielnego wopisty, zostal 

potraktowany pytaniem, czy jest bratem Janusza (sic!). Jako zywo w tamtych czasach kazdy Bujak mogl 

sie spodziewac pytania o zwiazki rodzinne ze Zbigniewem, ale nie w tym przypadku. Sprytnie zachowal 

sie Jozek Pinor, podajac na dowod tylko legitymacje z KUL-u.  “O , widzicie panstwo, pan Pinor, to 

przynajmniej jest studentem” , wykrzyknal rozradowany plutonowy, a mnie juz chodzily ciarki po plecach 

i na  przemian czulem, ze zimne i gorace poty mnie zlewaja, bo wlasnie legitymowal sie ostatni 

“kuracjusz” z naszej grupy. “Jacek Kuron…Jacek Kuron, nazwisko pana nie jest mi obce, a tu widze, ze 

pan rowniez nie jest nigdzie zatrudniony…” I wtedy Jacek odezwal sie swoim, jakze charakterystycznym 

glosem: “ Jak to nigdzie nie pracuje?!. Ja , prosze pana,  jestem publicysta!” I tu postrzeglem iluminacje 

na twarzy funkcjonarjusza: “ No oczywiscie! Ja pana znam, znam pana z Dziennika Telewizyjnego (sic!). 

No coz, plutonowy dobrze slyszal dzwonienie, jeno kosciol mu sie pomylil. 

Nasi przyjaciele przyszli spoznieni… , tak ze trzy kwadranse…Havel, witajac sie z kuroniem z radoscia 

obwiescil:”My w Czechoslowacji dobrze wiemy, ze w Polsce sierpien jest tym miesiacem, kiedy wcale nie 

pije sie alkoholu, dlatego nie zabralismy ze soba nawet jednej butelki piwa…” Na szczescie, Jacek, na 

moich plecach wniosl na szczyt pieciolitrowy “termos”, jakze rozpopularyzowany w jego ministerialnych 

czasach… I tak uniknelismy powaznego konfliktu w “miedzynarodowce dysydentow…” 

 

                                                                                                                                          Mietek Piotrowski-Ducin 
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          Wojtowkowicze na Borowkowej Gorze,  Foto Bien  

 Na Borowkowa dostac sie mozna: 

-idac spacerkiem od strony wsi Wojtowka, 

-z Ladka Zdroj przez Lutynie, do Wrzosowki.- Od kaplicy sw.Boromeusza , idac nadal w gore lasem, po 

okolo 500m nalezy skrecic w prawo, po kilkuset krokach dojdziemy do niewielkiego rozdroza przy Bialej 

Studni (zob. Foto nizej) - najwyzej polozonym zrodle w okolicach Ladka. Stad juz tylko stroma sciezka 

do gory doprowadzi nas na szczyt. Dojscie z Ladka na Borowkowa (wznoszac sie o 450 m),wynosi okolo 6 

km i trwa okolo 2 godzin, 

-od strony bylej granicy Lutynia-Travna tzn. z Ladka, droga graniczna w kierunku Czech, dochodzimy  do 

Przeleczy Ladeckiej , idac dalej wzdluz granicy panstwa osiagniemy szczyt (szlak bialo-zielony). 

                                                              

                                                                                                        Biala Studnia 
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W celu zwiekszenia atrakcyjnosci regionu przewiduje sie mozliwosc odtworzenia 

wsi Wrzosowka (zdania sa jednak podzielone, zal wkraczac w nobliwa nature!). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzglednia sie rozbudowe miejscowosci w 

kierunku zachodnim. Dawne gospodarstwa luzno rozrzucone po przeciwleglej stronie Lutego Potoku nie 

beda odtwarzane. 

Ma powstac centrum wypoczynku rodzinnego, szczegolnie zimowego, z wyciagiem narciarskim, rynna 

snowbordowa i torem saneczkowym. 

Na lato natomiast, przy wjezdzie do wsi, we wspanialym wawozie , przewiduje sie budowe sciany 

wspinaczkowej o roznej skali trudnosci. 

Przy zabudowie wsi maja byc wziete pod uwage aspekty charakterystyczne dla tego rejonu. 

Opracowano syntetyczny typ budynku mieszkalno-inwentarskiego o rzucie szerokofrontowym z 

wiencowa konstrukcja czesci mieszkalnej i murowana w czesci gospodarczej, z uwzglednieniem 

tradycyjnego nachylenia duzych polaci dachowych  pod katem 45-55°. 

 Wielkosc dzialek ma regulowac odpowiednie zageszczenie wsi. 

 

     Foto, J.Puszczewicz 

Wrzosowkowa idylla zostanie zatem zaklocona.  
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Dotychczasowa  sielanke  w ujmujacy sposob opisuje Pan Janusz Puszczewicz,  autor  Ladeckich Impresji.  

 

Ladeckie Impresje (odcinek 2) 

To byl zapewne jeden z najpiekniejszych dni. To wtedy “odkrylismy” Wrzosowke i pobliska Borowkowa. 

Idziemy jednym z ladeckich szlakow. Po drodze wstepujemy do kosciolka w Lutyni… 

…Na okolicznych lakach pasa sie konie, krowy…sielsko anielsko. Swieci slonce, jest cieplo. Wokol 

jesienna paleta barw i tak wielu odcieni. Czy potrzeba nam czegos wiecej?... 

…Po drodze fantastyczne formy skalne. Kamienny Wawoz, zwany tez nie wiadomo dlaczego, Pieklem. 

Docieramy wreszcie do Wrzosowki. Jestesmy urzeczeni tym miejscem i tym klimatem. Siedzimy 

nieopodal kapliczki  godzine , dwie moze dluzej… Kapliczka zamknieta, przez okienko zagladamy do 

wnetrza. Surowe i skromne wnetrze a jednak ma cos w sobie*. Rodzi sie kolejne ladeckie marzenie o 

odprawianej tu Pasterce. W takiej scenerii, w takim kosciolku, to byloby przezycie. Tylko czy mozna 

dotrzec zima do tego miejsca… 

Wrzosowka…wies wyludniona. Swoje zrobily powojenne wysiedlenia i zakaz osiedlania z uwagi na 

bliskosc granicy… 

…Ostatnio wbudowali kamien pod kaplice sw.Floriana… 

…Wrzosowka to najbardziej malowniczy i zarazem tak magiczny zakatek ladeckiej ziemi. Obawiam sie 

jednak, ze i on niebawem zniknie, a raczej zabudowany niebawem bedzie. A wszystko za sprawa 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego… 

…przewidziano sporty zimowe. Ale czy warto konkurowac np. z pobliska Czarna Gora i to za jaka cene 

                                                                                                   Autor:Janusz Puszczewicz, 2006 

                                                                                                 /publikacja w nr 15/737 BRAMY z dn.14.IV.2006/ 

 

Wielokrotnie wznoszone wieze widokowe na Borowkowej ulegaly ciagle zniszczeniu . 

Ladeckie Impresje (odcinek 3) 

Z  Wrzosowki, o ktorej juz pisalem poprzednio, juz tylko krok na Borowkowa… 

Na szczyt idziemy szlakiem od kosciolka w gore. Po drodze rozdroze przy Bialej Studni, z najwyzej 

polozonym tutaj zrodlem. Szlak prowadzi tutaj stromo w gore, geste drzewa utrudniaja czasem przejscie. 

Widac, ze niewielu tu bywa tutystow zwlaszcza, ze jestesmy juz po sezonie. Na szlaku spotykamy jedynie 

dwie osoby wedrujace od strony Zlotego Stoku. 

Za drugim razem podchodzimy na szczyt juz inna doga, czesciowo pod prad wytyczonego szlaku. Trasa 

wtedy latwiejsza i ciekawsza. Moze nie zawsze warto chodzic utartymi szlakami, moze niekiedy warto 

szukac wlasnych drog, nawet na Borowkowa. 
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Wreszcie szczyt. Byla tu kiedys wieza widokowa.  Juz wyobrazam sobie te wspaniale widoki….Wyrosniety 

las przyslania prawie wszystko. 

…Czas pomyslec o ladeckiej, a raczej borowkowej wiezy… 

                                                                                          

                                                                                                     Autor:Janusz Puszczewicz, 2006 

                                                                                                   /publikacja nr 17/739 / BRAMY z dn.28.IV.2006/ 

 

Wzniesiona w 2006r. wieza na Borowkowej jest obecnie odwiedzana przez turystow. 

 

Ladeckie Impresje (odcinek  34) 

Wybieram sie m.in. na Borowkowa. Wrzosowka na szczescie /ale i ono nie trwa wiecznie…/ jeszcze nie 

podzielona i nie zagospodarowana. To zapewne ostatnie tchnienie Wrzosowki, tej cichej i tak magicznej. 

Na zboczach pasa sie stada owiec. Odwiedzam kosciolek, dlugo siedze na lawie tuz obok. 

Borowkowa- zaskakuje nowe oblicze tej gory. Zbudowana przez sasiadow wieza widokowa pozwala 

wreszcie ujrzec piekno calej okolicy. Bliskie i dalekie szczyty oraz zgubione w tym wszystkim ludzkie 

osady. Warto wdrapac sie dla takich atrakcji i takich widokow. Sporo odwiedzajacych. W ciagu godziny, a 

jest popoludnie dnia roboczego, naliczylem 20 osob. To juz mowi samo za siebie. Wczesniej docieralo tu 

niewielu…  

                                                                                                   Autor:Janusz Puszczewicz,2007 

                                                                                                 /publikacja nr 26/200 z dn.29.VI.2007/ 

 

 

 

Ladeckie Impresje (odcinek 44) 

Jak zwykle wybieram sie na Borowkowa i moja Wrzosowke (na szczescie jeszcze nie zabudowana – 

odpukac). W folderze „Ladek Zdroj, odpoczniesz na 12 sposobow“ czytam m.in. „ aby legalnie wejsc na  

wieze widokowa nalezy przekroczyc granice na jednym z dzialajacych przejsc granicznych. Od 1 stycznia 

2008 r. granice bedzie mozna przekroczyc w dowolnym miejscu…“ 

Tak tez czynie udajac sie na przejscie Lutynia-Travna . Nakladam drogi, aby tylko byc zgodnie z prawem i 

obowiazujacymi rygorami ruchu granicznego. Wiekszosc jednak przybywa na Borowkowa i tamtejsza 

wieze wprost od Wrzosowki. Wtedy znacznie blizej i szybciej. Dobrze, ze od 1 stycznia przyszlego roku 

zniknie ten absurd. Kolejny przyklad jak zycie wyprzedza prawo. 
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Na Borowkowej jest maly bufet z nieodlacznym czeskim piwem. Same jednak widoki z tarasu wiezy 

widokowej…wynagradzaja w pelni kazdy trud dotarcia do tego miejsca. 

 

                                                                                                     Autor:Janusz Puszczewicz, 2007 

                                                                                                    / publikacja BRAMA nr.46/825 z dn.16.XI.2007/ 

 

Zyczenia… 

 

Ladeckie Impresje (odcinek 48) 

…Koniec roku to czas szczegolny. Czas podsumowan, pewnych refleksji ale i czas zyczen… 

Jest tez zyczenie moze juz troche abstrakcyjne, chociaz… 

Aby tak magiczna Wrzosowka nadal pozostala soba, bez nowej zabudowy i pozornego 

zagospodarowania turystycznego. 

Aby pozostala nadal bez owych ogrodzen, domow i tych pseudoogrodow… 

 

                                                                                                     Autor:Janusz Puszczewicz, 2007 

                                                                                                   /publikacja BRAMA nr 2/828 z dn. 11.I.2008/. 

                            

                              

                                            Foto, J.Puszczewicz 
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                Wrzosowka zima, Foto R.Smolinski                                              
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                                                                                            N A T U R A   
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                                                                              “Chodzi tylko o to, 

                                                                      by uswiadomic sobie 

                                                                        co gory daja nam, 

                                                                             a co my im” 
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Opisujac Wojtowke,  rozwijajaca sie, ladecka  wies  i Wrzosowke, ktorej odtworzenie jest juz zamierzone,  

nie sposob pominac  i nie wspomniec  natury, jej urokow i utrzymania istniejacego porzadku w 

przyrodzie. 

W tym miejscu dobrze byloby zadac  nam pytania:  jak  oddzialywujemy  na swiat roslin  i  zwierzat oraz : 

co mozemy uczynic w celu   ochrony przyrody,  jak  skutecznie zapobiec niszczeniu naszego srodowiska 

naturalnego. 

 Skutecznosci naszej ochronnej pracy nie zobaczymy od razu, badzmy jednak pewni , ze zasluzymy na 

wdziecznosc  przyszlego pokolenia. 

Obecnie znajdujemy sie w dobrym punkcie -  rejon Ladka nie nalezy do terenow przeznaczonych na 

rozwoj polskiego przemyslu , rejon Ladka jest wyznaczony na kurort i efektywny wypoczynek. 

 

“…Zlote Gory w Sudetach jeszcze zyja, jeszcze trwaja w resztkach swojej 

pierwotnej natury, jeszcze nie sa zniszczone do konca, jeszcze rosna tam stare 

drzewa, siane wiatrem i zyja wolne zwierzeta…”  pisze Bragiel.* 

 

    Foto,As 

________________ 

*Leszek Bragiel, fragnent opowiadania „Wilk”, z ksiazki „Wedrowki po Ukrainie”. 
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Dbajmy wiec o nature , o  swiat roslin i zwierzat : 

-zachowajmy, 

-wlasciwie wykorzystajmy  oraz 

-odnawiajmy zasoby przyrody i jej skladniki. 

 W Gorach Zlotych    powolano w 1981r. ,   rozporzadzeniem Nr 3/93 Wojewody Walbrzyskiego, na mocy 

Uchwaly Nr35/81 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Walbrzychu z dnia 9.XI.81 Nr 5 poz.46 ,  Snieznicki 

Park Krajobrazowy. 

W Parku mozemy prowadzic dzialalnosc gospodarcza i rolnicza. Dbajmy jednak, aby ta dzialalnosc byla  

dzialalnoscia wlasciwa, nie szkodzila cudnej naturze. 

Park utworzono  glownie z uwagi na wysokie walory krajoznawcze i krajobrazowe. Park ma mocno 

urozmaicona rzezbe terenu,  charakteryzujaca sie wystepowaniem kontrastowych krajobrazow - kotlin 

wysokogorskich , krajobrazow starszych gor ,  starych dolin rzecznych. 

Snieznicki  Park Krajobrazowy posiada dwie jaskinie: Radochowska i Niedzwiedzia.  

 Jaskinia Radochowska jest mala, ale bogata w znaleziska.  Znajduje sie w okolicy wsi Radochow , na 

poludniowym zboczu Bzowca (697 m n. p.m.),w niewielkiej odleglosci od Wojtowki. Powstala na skutek 

rozpuszczania przez wode wapieni krystalicznych (marmurow), tworzacych tu niewielkie wystapienie w 

obrebie lupkow lyszczkowych. W mulisku jaskini znaleziono szczatki zwierzat z pleistocenu (niedzwiedz 

jaskiniowy(czaszka), nosorozec wlochaty, hiena jaskiniowa, jelen olbrzym). Jaskinia jest miejscem 

zimowania nietoperzy, w niewielkim jeziorku zyja studniczki tatrzanskie, muchowki. 

 Druga, Jaskinia Niedzwiedzia w Kletnie jest najwieksza z sudeckich jaskin. Nazwa jaskini pochodzi od 

znalezionych tu kosci niedzwiedzia jaskiniowego z epoki lodowcowej. Niedzwiedzi szkielet 

wyeksponowany jest przy wejsciu do jaskini. Kilkadziesiat tysiecy znalezionych tu kosci zwierzat 

pleistocenskich czyni obiekt unikalnym. Jaskinia znajduje sie we wnetrzu Gory Stromej. Turysci moga 

ogladac jeden z trzech poznanych dotad poziomow jaskini- poziom srodkowy z przebogata szata 

naciekowa: stalaktyty, heliktyty, stalagmity.  

Jaskinia jest wciaz aktywna, w jaskini zachowany jest mikroklimat.

 

 

W  Snieznickim Parku Krajobrazowym  zachowaly sie partie pierwotnej Puszczy Sudeckiej z udzialem 

buka, wiaza, modrzewia i grabu. Roslinnosc gorska wystepuje tu w ukladzie pietrowym. 
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- We florze Parku znajduje sie  wiele roslin objetych ochrona: wawrzynek wilcze lyko, podrzen 

zebrowiec, dziewieciosil bezlodygowy, marzanka wonna, bluszcz pospolity, barwinek 

pospolity,ciemiezyca zielona,widlak jalowcowaty,widlak wroniec, arnika gorska,  a takze kosodrzewina i 

sosna limba (w wysokich partiach). 

- Do fauny naleza bardzo rzadkie gatunki np.gasienniczki, chrzaszcz z grupy omatlicowatych. Bogata jest 

forma jaskiniowa- nietoperze- gacek szary i  brunatny, nocek rudy, nocek duzy. Sposrod wiekszych 

ssakow zyja tu: kozica, jelen, sarna, muflon, dzik, lis, borsuk, kuna lesna, gronostaj, tchorz, lasica, 

popielica, orzesznica, koszatka i inne. 

Z okolo 100  gatunkow ptakow, zyjacych w parku, nalezy wymienic gluszca, cietrzewia, dzieciola 

trojpalczastego, puszcza, czeczotke, jarzabka, bociana czarnego, puchacza, kruka. 

Z gadow: zmija zygzakowata*, zaskroniec i padalec. 

Z ryb, wystepujacych w gorskich potokach: minog strumieniowy, pstrag potokowy.         

 

                                  Zmije zygzakowate        ( mozna je spotkac  tez  w Wojtowce) 

 

                                                                              

____________ 

*Zmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wezem zyjacym w Polsce. Gorna szczeka zmji zygzakowatej jest zupelnie 

zredukowana i  sluzy do osadzania zebow jadowych. Zeby jadowe maja kanaliki, przez ktore jad dostaje sie do ciala ofiary. Zmija 

sprawia wrazenie ociezalej, jednak to tylko pozory, potrafi atakowac blyskawicznie. Glowa zmii jest plaska, szeroka, sercowata, 

bardzo wyraznie odgraniczona od reszty ciala. Zmija zygzakowata ma zmienne ubarwienie. Odmiana srebrna badz popielata, 

ktora charakteryzuja sie na ogol dorosle samce- na jasnym grzbiecie jest wowczas wyraznie zaznaczony ciemniejszy, czesto 

czarny zygzak oraz samice i mlodociane okazy, ktore sa na ogol brunatne, brazowe, rdzawe w bardzo roznych odcieniach i w 

takich przypadkach zygzak jest nieco slabiej zaznaczony. Dosc czesto spotyka sie w tym gatunku, osobniki o jednolicie czarnym 

ubarwieniu. Ulubionym srodowiskiem zmji sa polanki lub przecinki w podmoklych lasach oraz stosy kamieni na pograniczu pol i 

lasow w okolicach gorzystych. Ze snu zimowego budzi sie zmija w marcu. W upalne dni lubi godzinami wygrzewac sie w 

promieniach slonca. 

Jad zmii charakteryzuje sie silnym dzialaniem miejscowym (opuchlizna ,bol ) oraz dziala porazajaco na organizm (system 

trawienny, oddechowy itp.). Wrodzona ostroznosc tego weza oraz paniczny starch przed czlowiekiem powoduje,ze o ile ma taka 

mozliwosc, zawsze schodzi mu z drogi. Poniewaz jest to zwierze stosunkowo powolne, w przypadku zaskoczenia, jad jest jej 

jedyna bronia.Dla czlowieka jad zmji moze byc niebezpieczny, tragiczne przypadki sa na szczescie rzadkie - nalezy do nich 

nawet smierc czlowieka . Jedyna skuteczna odtrutka w przypadku ukaszenia jest zastosowanie surowicy przeciwjadowej. 

Jesli  zostaniemy ukaszeni przez zmije, natychmiast udajmy sie do lekarza. 
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                                                                      “Jak one (drzewa), 

                                                                            stac mocno 

                                                                     na wlasnych nogach, 

                                                                     nie liczac na pomoc” 
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Lasy 

w  rejonie ladeckim sa geste,  wysokie, stare, ciemne  i ujmuja  soba o kazdej porze roku. Jesienia jednak  

wygladaja najpiekniej. 

 

Worcell  pisze :”….O tej porze roku, w polowie pazdziernika , okoliczne lasy zdradzaja swoj drzewostan 

pieknym nasyceniem barw. Przede wszystkim rzuca  sie w oczy jaskrawozolte ulistnienie brzoz. Pelno ich 

wszedzie…pala sie jasnym plomieniem cale zagajniki wsrod lak i ciemnej masy swierkow…” 

 

“…Te lasy to bogactwo ziemi klodzkiej.  Stad ida na caly kraj transporty kopalniaka, progow kolejowych, 

slupow telegraficznych, papierowki…” 

                                Foto As 

Pamietajmy jednak ze: 

lasy spelniaja  nie tylko role uzytkowa, ale przede wszystkim ochronna- reguluja gospodarke wodna 

terenu oraz  zapobiegaja obsypywaniu sie ziemi  i  powstawaniu lawin, w tutejszych warunkach 

gorskich. Sa naszymi “plucami”,  dostarczaja nam tlenu niezbednego do zycia. O lasy nalezy dbac, sa 

nam niezbedne. 

Wlasciwa gospodarka lesna jest gwarantem przetrwania zyjacych gatunkow roslin i zwierzat, 

utrzymania rownowagi w przyrodzie, naszego bytu. 

Korzystajmy wiec z dobrodziejstw natury na tyle , na ile sa one w stanie odrodzic sie same, badz z nasza 

pomoca. 

                                      „ Stare drzewa prochniejace i walace sie po lasach swoje przezyly. 

                                      Naokolo nich wychodza z ziemi latorosle zielone, by swoja 

                                     koleja w silne drzewa wyrosnac „. 

                                                                                                        (  Eliza Orzeszkowa) 
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         Foto As 
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Nieobojetnie przechodzimy kolo scietego drzewa, ale niestety ,  lesnicy*mowia, ze produkcja surowca 

drzewnego, na sciecie,  nadal odgrywa i odgrywac bedzie istotna role w gospodarce lesnej. Ze wzgledu 

na cykl produkcyjny i stadia rozwojowe drzewostanow pozyskanie drewna realizowane jest w 

uzytkowaniu przyrebnym  ( czyszczenie i trzebieze drzewostanow niedojrzalych) i uzytkowaniu rebnym 

(ciecia w drzewostanach dojrzalych, umozliwiajace  stworzenie optymalnych  warunkow wzrostu 

nowych drzew). 

Lesnicy zapewniaja nas, ze pochodzacy z lasow dolnoslaskich surowiec drzewny pozyskiwany jest w 

sposob racjonalny, w wyniku prowadzenia prawidlowej gospodarki lesnej (wg oprac.FSC-organizacji 

skupiajacej 25 krajow). Podstawowym dokumentem gospodarki lesnej jest tzw.plan urzadzenia lasu.  W 

Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych we Wroclawiu wszystkie podlegajace Nadlesnictwa  posiadaja 

takie plany. (Nadlesnictwo Ladek, do ktorego nalezy Lesnictwo Wojtowka, rowniez). 

 

Nadlesnictwo Ladek Zdroj i Lesnictwo Wojtowka 

 

 Powierzchnia Nadlesnictwa Ladek Zdroj nalezy do zasiegu Snieznickiego Parku Krajobrazowego. Na tym 

terenie istnieje przewaga drzewostanow swierkowych, wystepuje wiele gatunkow chronionych roslin , 

wiele drzew pomnikowych.  

Jednowiekowy swierk , wrazliwy jest na wiatr , snieg i szkodniki wtorne, dlategotez istnieje grozba 

niszczenia i redukowania istniejacych lasow. 

W r.1834  swierk stanowil  tylko 30%,   1842- 48%,  1872- 65% a w  1953 az 96% . 

W latach 1980-88 w drzewostanach swierkowych wystapilo zjawisko zamierania drzew i drzewostanow, 

na szczescie w Nadlesnictwie  Ladek o zdecydowanie slabszym nasileniu. Dotkniete byly przede 

wszystkim  lasy rosnace powyzej 800m n.p.m. 

Zamieranie jodly stalo sie inspiracja do objecia tego gatunku ochrona. W 1996r. powstal wiec program 

jodlowy , realizowany m.in. przez Nadlesnictwo Ladek Zdroj. Ladek posiada plantacje zachowawcza. 

 

Nadlesnictwo Ladek Zdroj zostalo podzielone na 18 Lesnictw.  

Jednym z nich jest, znajdujace sie na naszym terenie, Lesnictwo Wojtowka nalezace do Obrebu 

Strachocin.  Rozciaga  sie sie w strefie regla dolnego z bukiem, swierkiem, jaworem, jodla i modrzewiem. 

Glownym gatunkiem lasotworczym, jak w calym rejonie,  jest swierk. Jego dominacja w drzewostanach 

wynika z panujacych tutaj warunkow klimatycznych i glebowych.  

Z uwagi na wystepowanie w Nadlesnictwie Ladek Zdroj, znacznych powierzchni litych swierczyn, czesto 

obcego pochodzenia, glownym zadaniem jest przebudowa tych drzewostanow na drzewostany 

mieszane (czy stad wycinanie wojtowkowych lasow?). 

Dzieki wlasnej bazie nasiennej, z ktorej Nadlesnictwo pozyskuje nasiona i dzieki wlasnemu  

gospodarstwu szkolkarskiemu,  potrzeby prac odnowieniowych sa zaspokojone.  
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Nadlesnictwo Ladek nalezy do III kat. zagrozenia przeciwpozarowego, ktore wynika glownie z 

wiosennego wypalania  traw przez rolnikow oraz niebezpieczenstw zwiazanych z ruchem turystycznym.  

Rejon Wojtowki jest  uznany za zagrozony wystapieniem pozaru, poniewaz ogien nie oszczedzil tez  

lasow Wojtowki. 

 W ostatnim czasie na Czarnej Gorze, w celu obserwacji terenu, wybudowano obserwacyjna wieze 

przeciwpozarowa, co z pewnoscia przyczyni sie do wczesnego rozpoznania ognia . 

Nad lasami nalezy czuwac. Czynia  to, z urzedu,  pracownicy Lasow Panstwowych.  

To oni, lesnicy,  stoja na strazy ochrony lasow,  zapobiegaja powstawaniu szkod i zwalczaja szkody 

powstale ,  usuwaja  szkodliwe owady i grzyby, dogladaja i dokarmiaja lesna zwierzyne, usuwaja szkody 

przez nia wyrzadzone,  zapobiegaja i zwalczaja szkodliwa dzialalnosc czlowieka. 

 Jak pisza, w swoim portalu internetowym, zwieksza  sie swiadomosc  ekologiczna   spoleczenstwa , 

zwieksza sie zrozumienie   znaczenia lasow dla czlowieka i zycia biologicznego Ziemi; wzrasta zaufanie  

spoleczenstwa  do pracy pracownikow Lasow Panstwowych. Powyzsze stanowisko mieszkancow i 

przybyszow jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

*Z portalu internetowego RDLP we Wroclawiu 
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Zakonczenie 

 

 

Mieszkajmy  , wedrujmy , podziwiajmy  i  ostroznie korzystajmy z natury,   nie zapominajmy  jednak  o 

jej zelaznych prawach . 

Natura jest gwarantem naszego przetrwania, jestesmy jej czastka.  

                                                                  

    CUD NATURY 

                                                Kiedy patrze na swiat, 

 Swiat tak piekny i skomplikowany, 

Kiedy przybywa mi lat 

Rozmyslam, skad wzial sie ten twor zniszczalny. 

Czlowiek jest jego czastka, 

Wszystko zalezy od niego, 

Czy drzewa wiosna zakwitna, 

Czy domy wzrosna pod niebo. 

 

Wszystko zalezy od tego  

Najsilniejszego na ziemi, 

Dlatego musi sie zmienic  

Sposob zycia na ziemi… 

 

                                                        … Natury cud zostawmy  

Mozliwie nie ruszony. 

Niech sluzy naszym dzieciom, 

Niech bedzie zawsze czczony. 

                                                            On jest gwarantem trwania  

I zycia na tej ziemi,  
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Bo jesli go zniszczymy, 

Znow wszystko sie odmieni. 

                                          As 

 

Tym akcentem pragne zakonczyc  informatywne wydanie, przedstawiajace blizej dwie ladeckie wsie: 

Wojtowke i  Wrzosowke. Mysle, ze zarowno mieszkajacy tutaj, jak i wedrojacy inaczej , niz do tej pory, 

spojrza na te miejscowosci, uszanuja przyrode.To jest  tez przeslanka  wydania tej publikacji. 

 

 

 

     Foto,ze stronic internetowych 

           ... „N A S Z E     Z L O T O „ ...          
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Z regionu 

Czy wiesz, ze.... 

rzezbiarze o nazwisku Klahr  tworzyli (szczegolnie w drewnie)w ciagu 3 pokolen? 

               

                     Klahr Starszy                        Klahr Mlodszy                          Kamienica Klahrow, Ladek, Rynek Nr.1 

                      Ladek Rynek                   Oltarz (obec.kopia)*                                Obecnie Galeria Muzealna 

                       Sw.Trojca                           Kosciol Paraf.                    

  

 

Czy wiesz, ze... 

pomnik  Sw.Trojcy ufundowal sam rzezbiarz, jako wotum po wielkim pozarze w 1739r? 

 

Czy wiesz, ze... 

wiekszosc organow w kosciolach Ziemi Klodzkiej jest wykonana przez rodzine Lux (w poczatkach 

samoukow)?  Ojciec i syn urodzili sie w Starym Gieraltowie, wnuk w Ladku. Najstarszy z Luxow byl 

uzdolnionym muzykiem (gral w orkiestrze zdrojowej). 

 

Czy wiesz, ze... 

w Ladku znajduje sie jedyny w Polsce most kryty? W latach trzydziestych XXw. laczyl budynki 

sanatoryjne,  polozone po obu stronach rzeki Biala Ladecka (przy ul.Kosciuszki 32/34 i ul.Spacerowej 9).     
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Czy wiesz, ze... 

najstarszym kamiennym mostem nad Biala Ladecka jest most sw.Jana w Ladku, z 1565r.? 

Prawdopodobnie przy budowie  do zaprawy uzyto bialek z jaj. Po powodzi i naprawie mostu w 1783r. na 

balustradzie ustawiono rzezbe sw.Jana Nepomucena, uwazanego za patrona strzegacego mostow i 

chroniacego przed kleska powodzi. 

 Czy wiesz, ze...                                           

figura sw.Jana Nepomucena (1 m wysokosci) jest pierwsza praca M.Klahra i wierna kopia figury z Mostu 

Karola w Pradze. 

 Czy wiesz, ze...                                                

ladeckie arboretum (lesny ogrod drzew i krzewow egzotycznych)  jest najwyzej polozonym arboretum w 

Polsce?   Posiada ponad 250 egzemplarzy drzew i krzewow sprowadzonych tu z calego swiata.                        

                                                                         

Czy wiesz, ze... 

Pod pierwszy ratusz w Ladku kamien wegielny polozono w 1537r., po pozarze w 1739r.wybudowano 

murowany z centralnie umieszczona wieza , obecny ratusz  z wieza  i dzwonami stoi od 1872r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Czy wiesz, ze...                                                                            

W 1794r. uruchomiono w Ladku pierwsza poczte konna, w latach 1837-1887 przewozila przesylki na 

trasie Klodzko-Ladek, od lat szescdziesiatych tez Ladek-Zabkowice Sl.   Koniec dzialalnosci przypada na 

14 XI 1897, w dniu nastepnym wjechal do Ladka pierwszy pociag. 

Czy wiesz, ze... 

w 2001r. uplynelo 760 lat od pierwszej informacji o wykorzystaniu tutejszych wod  a w 2008r. – 510 lat 

od wykonania ich pierwszych badan oraz budowy zakladu kapielowego „Jerzy”. Uczony Konrad z Bergu 

wykonal opis wlasciwosci wod leczniczych, stwierdzajac w nich obecnosc „siarki, alunu, soli i miedzi”. 

Zaklad „Wojciech” (na zdjeciu ponizej) dziala od 1936r. 

                                                                 

Czy wiesz, ze... 

 

fontanna w poblizu „Jerzego” jest pamiatka po konskim zdroju, w ktorym kapano konie chorujace na 

sztywnienie ud i obrzmienie pecin? 

 

Czy wiesz, ze... 

w 1842r. zbudowano drewniana hale spacerowa w celu ochrony kuracjuszy (popijajacych wode) przed 

niedogodna aura? 

 

Czy wiesz, ze... 

w XVIIIw. wybudowano mala salke na spotkania kuracjuszy, ktora rozrosla sie z biegiem lat do zespolu 

budynkow mieszczacych Kinoteatr i Dom Zdrojowy? 

 

Czy wiesz, ze... 
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Ladek odwiedzali m.in.: Fryderyk II i  Fryderyk Wilhelm III , krolowie pruscy oraz Aleksander I, car Rosji. 

Przebywal tez niemiecki pisarz Goethe i inni. 

Po 1945r. znani polscy politcy, m.in.: W.Gomulka,J.Cyrankiewicz,M.Spychalski,W.Rokossowski, 

H.Suchocka. 

Ze swiata kultury m.in.:T.Kotarbinski,M.Cwiklinska, M.Fogg, A.Hanuszkiewicz, G.Holoubek, Z.Kucowna, 

I.Kwiatkowska, S.Mikulski, F.Pieczka,L.Kruczkowski, J.Waldorf. 
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Zdjecia z internetowej galerii publicznej Mariusza ( Ladek Zdroj ) przedstawiaja lazienki , w ktorych 

zarzywaly kapieli znane osobistosci: lazienka Fryderyka II Wielkiego, cesarza Aleksandra I, prezydenta 

Stanow Zjednoczonych Johna Quincy Adamsa,Dr. Aleksandra Ostrowicza, Marianny Oranskiej. 

„...nie widzialem nigdy uzdrowiska, ktorego polozenie byloby bardziej obliczone na zachowanie czy 

przywrocenie zdrowia niz Ladek” 

                                                                  J.Q.Adams – szosty prezydent Stanow Zjednoczonych Ameryki Polnocnej (1825-29 ) 

„Wody... tych zdrojow, z ktorych wszystkie ze szczelin gnejsowych wyplywaja, sa w czesciach skladowych 

mniej wiecej jednakie, roznia sie tylko pomiedzy soba cieplota, ktora w kazdym zdroju jest inna...Smakuje 

miekko, pachnie gazem siarkowodorowym i oddzialuje alkalicznie...”                                                                                                                                                                       

„Tu zyja wszyscy nieskrepowani etykieta zlocistych salonow..., wszystkich laczy jeden wezel wzajemnej 

grzecznosci i zgody, wszyscy jeden zamiar maja, jeden cel przed soba, cel wyzdrowienia”.                                                                                                                                                                                                     
Dr.A.Ostrowicz 

Czy wiesz, ze... 

Krol Fryderyk Wielki, po skutecznym kurowaniu swojego ischiasu, wydal w 1765r. zakaz korzystania z 

uzdrowisk innych niz sudeckie? 

Czy wiesz, ze... 

miasto „ Landeckie” czyli ” krajukat” zalozono w II polowie XIIIw. na skrzyzowaniu szlakow handlowych: 

Drogi Solnej i Szlaku Bursztynowego. Zezwolenie na lokalizacje miasta na poludniowej stronie Bialej 

Ladeckiej wydal krol czeski Przemyslaw Ottokar II. Miasto nie posiadalo nigdy obwarowan. Rozwijalo sie 

w sasiedztwie rycerskiego zamku Karpien. 
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Czy wiesz, ze... 

dopiero w 1892r. polaczono czesc miejska i zdrojowa Ladka w jednolita calosc administracyjna? 

 

 

Czy wiesz, ze... 
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Klodzko jest najstarsza osada Ziemi Klodzkiej. Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu obronnego pochodzi 

z  981r. z kronik Kosmasa. Klodzko to miasto trzech kultur : czeskiej, niemieckiej i polskiej, obecnie 

stolica powiatu. 

                                                                                                                           

Czy wiesz, ze... 

wies Wojtowka nalezy do gminy Ladek Zdroj, powiat Klodzko,wojewodztwo Dolnoslaskie,polozona 

jest w odleglosci ca. 30 km od Klodzka, ponad 4 km od Ladka Zdroj, ca.3 km od Orlowca i Lutyni, ca. 5 km 

od Radochowa, ca. 7 km od Zlotego Stoku, Trzebieszowic i Skrzynki, ca. 9 km od Nowego i Starego 

Gieraltowa, ca. 12 km od Kletna i Paczkowa, ca. 13 km od Siennej (Czarna Gora), ca. 14 km od Bielic i 

Nowej Morawy,  ca. 18 km od Miedzygorza. 
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Czy wiesz, ze... 

osrodek „Czarna  Gora” lezy w Siennej, w Masywie Snieznika. Dzieki zroznicowanym trasom narciarskim, 

przyciaga narciarzy na wszystkich poziomach zaawansowania. Pokrywa sniezna utrzymuje sie tu z reguly 

od listopada do kwietnia i nierzadko przekracza grubosc 1 m. Na Czarnej Gorze dla narciarzy 

przygotowano szesc nartostrad o lacznej dlugosci okolo 8 km i zroznicowanym poziomie trudnosci. Na 

terenie osrodka znajduje sie tez siedem tras dla poczatkujacych. Wszystkie nartostrady i trasy sa 

codziennie ratrakowane. W osrodku dziala jeden wyciag krzeselkowy i dziewiec orczykowych. Trasy i 

wyciagi na Czarnej Gorze sa dostosowane rowniez do potrzeb snowboardzistow. Przygotowano rowniez  

ski- i snowpark. 

Czarna Gora zaprasza tez latem. Doskonale warunki do latania paralotnia, atrakcyjne trasy rowerowe i 

gorskie szlaki gwarantuja aktywny wypoczynek. 

 

Czy wiesz, ze... 

Zieleniec jest jest jednym z wiekszych i bardziej znanych osrodkow narciarskich w Sudetach. Stacja lezy 

na wysokosci ok. 950m n.p.m. w malowniczej scenerii Gor Orlickich.  Notuje sie tu duza ilosc opadow 

sniegu, ktory utrzymuje sie nawet do 150 dni w roku. Dla narciarzy przygotowano trasy o lacznej 

dlugosci ponad 7 km oraz dziewietnascie wyciagow orczykowych i jeden krzeselkowy. Sa one 

rozmieszczone w dziesieciu rejonach narciarskich. Bardzo dobre warunki narciarskie sprawiaja, ze 

organizuje sie tu imprezy sportowe: o Puchar Orlicy, Nocny Puchar w Slalomie Carvingowym, Puchar 

Sylwestrowy. Zieleniec lezy w odleglosci ponad 50 km od Wojtowki. 
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I wreszcie upragniony zbiornik wodny! (Foto As) 

 

Czy wiesz, ze... 

Retencyjny zbiornik wodny, spelniajacy tez role kapieliska, znajduje sie w Stroniu Slaskim,  ponad 10 km     

od Wojtowki. 

 

 

 

Wpadnij tez zima na Borowkowa... 

 
       Foto R.Smolinski 
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          Do wiedenskiej kawiarenki  w Zdroju... 
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    na basen..., koncert...
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  do zdrojowej mydlarni...  
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  na zorganizowane wycieczki... i spacer po zdrojowym parku (zdjecia jesienne Foto As)
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     oraz ladecki targ staroci…          
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      As,    Foto P.Smolinski 
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                                                                                           The End 
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