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Wojcieszyce – średniowieczne krzyże pokutne

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 po-
łowie 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.
W Wojcieszycach znajdują się dwa krzyże pokutne średniowieczne:
- krzyż pokutny z piaskowca 55x74x30, z rytem miecza. Położony w dolnej 
części wsi  obok domu nr 3
- krzyż pokutny z piaskowca 79x63x23 o kształcie maltańskim. Położony 
przy drodze nr 3, wmurowany w granitowy mur.
- krzyż pokutny w górnej części wsi całkowicie zasypany podczas budowy 
przystanku autobusowego (nie potwierdzone)

Wojcieszyce – středověké kajícné kříže 

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.

Ve Wojcieszycích existují dva středověké kajícné kříže:
- kajícný kříž z pískovce 55x74x30, s rytinou meče. Se nachází v dolní části 
obce vedle domu č. 3
- kajícný kříž z pískovce 79x63x23 ve tvaru maltézském. Se nachází podél 
silnice č. 3, je postaven v žulové stěně.
- kajícný kříž v horní části obce byl zcela zasypán  v průběhu výstavby auto-
busové zastávky (nepotvrzeno)
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