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Wojcieszyce – kościół parafialny św.Barbary

Wieś położona w Kotlinie Jeleniogórskiej. Jej górna część wcina się w Wy-
soczyznę Rybnicy, natomiast dolna leży w Obniżeniu Sobieszowa i Cieplic. 
Zabudowania wsi ciągną się ok. 4,4 km na wysokości 350-410 m n.p.m. W 
połowie długości wieś przecina główna droga  nr 3 Jelenia Góra – Jakuszyce. 
Budowa geologiczna wsi jest bardzo zróżnicowana. Wojcieszyce to z pew-
nością jedna z najstarszych wsi Kotliny Jeleniogórskiej. Pierwsze wzmianki 
pochodzą z 1305 r w księdze uposażeń biskupa wrocławskiego. Od 1973 r 
wieś stała się częścią składową gminy Stara Kamienica.
Kościół parafialny św. Barbary usytuowany w środku wsi. Pierwszy gotyc-
ki był wzmiankowany w 1399. Obecny obiekt wzniesiony został w latach 
1760-63 w stylu barokowym na polecenie Prałata Benedicta Seidela. Koś-
ciół z 5-osiową nawą. Fronton z płaskim, wolutowym szczytem i lizenami 
w tynku. Z boku dostawiona wysoka wieża na rzucie kwadratu, zwieńczona 
baniastym hełmem. Okna w nawie w 2 rzędach, o wykroju koszowym, otoc-
zone opaskami, podobnie portal wejściowy. Nawę przekrywa sklepienie ko-
lebkowe wsparte na pilastrach. We wnętrzu dobrze zachowany ołtarz z XVIII 
w z obrazem przedstawiającym „Ścięcie św. Barbary” pochodzący z warszta-
tu malarza śląskiego Michała Willmana. Ołtarz zdobią rzeźby św. Floraina 
i św. Izydora. Na wyposażeniu chrzcielnica kamienna z XVIII w drewnianą 
pokrywą.

Wojcieszyce – farní kostel svaté Barbory

Obec se nachází v Jeleniogórské kotlině, její horní část zasahuje do Rybnické 
vrchoviny, zatímco dno leží v obcích Sobieszów a Cieplice. Zástavba obce se 
táhne v délce přibližně 4,4 km v nadmořské výšce 350 - 410 m. V polovině 
obci protíná hlavní silnice č. 3 ve směru Jelenia Gora - Jakuszyce. Geologická 
stavba obce je velmi rozmanitá. Wojcieszyce jsou jednou z nejstarších obcí 
Jeleniogórské kotliny. První písemné zmínky se datují rokem 1305, a pochá-
zejí z úřední knihy vratislavského biskupství. Od roku 1973 se ves stala sou-
částí obce Stara Kamienica.

Farní kostel svaté Barbory se nachází ve středu obce. Původní gotický kos-
tel byl poprvé zmíněn v roce 1399. Současný objekt byl postaven v letech 
1760-1763 v barokním stylu na pokyn preláta Benedikta Seidla. Kostel má 
loď s pěti osami. Průčelí s plochým spirálním štítem a fasádními lizénami. 
Ze strany byla přistavěna vysoká věž se čtvercovým půdorysem a vydutou 
kopulí. Okna v lodi jsou umístěna ve 2 řadách, s košatým lemováním a pásy 
podobně jako je tomu u vchodového portálu. Loď překrývá valená klenba po-
depřená pilastry. Uvnitř se nachází zachovalý oltář z osmnáctého století s vy-
obrazením „setnutí svaté Barbory „z dílny slezského malíře Michael Willma-
na. Oltář zdobí sochy svatého Floriana a svaté Isidory. K vybavení kostela 
patří také kamenná křtitelnice z osmnáctého století s dřevěným obložením. 
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