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GC56822
Giebułtów - dawny kościół ucieczkowy
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-03
UTM: 33U E 524360 N 5647615

N 50° 58.777 E 015° 20.821
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

4 Found it

(Small)

1 Publish Listing

Short Description

Kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła

Long Description
W Giebułtowie, starej wsi łużyckiej na zachód od Kwisy, znajduje się jedyny na terenie powiatu
lwóweckiego kościół ucieczkowy. Pierwszy niewielki kościółek wiejski powstał tu przypuszczalnie pod
koniec XIV w. i został spalony przez przeciągających w okolicy husytów (1431 r.). Odbudowany później
kościół był wizytowany przez Jana Tetzela, słynnego dominikanina handlującego odpustami, przeciwko
któremu wystąpił Marcin Luter. Po zamknięciu luterańskich świątyń na terenie księstwa jaworskiego
kościół w Giebułtowie służył protestantom z prawego, śląskiego brzegu Kwisy. W latach 1703-1704
świątynię powiększono, tak że mogła ona pomieścić ponad 2000 wiernych. Giebułtowski kościół utracił
swoje szczególne znaczenie po zajęciu Śląska przez Prusy
Kościół parafialny został wzniesiony w 1530r. na miejscu kaplicy, która w tym miejscu była zbudowana
w 1508r, a został powiększony w 1668r., a przebudowany w latach 1703 - 1707 w stylu barokowym.
Jednonawowy, murowany z kamienia, o wnętrzu nakrytym sklepieniem kolebkowym, z polichromią o
motywach ludowych. Wyposażenie wnętrza barokowe: ołtarz główny, ambona, chrzcielnica, prospekt
organowy, drewniane epitafium z XVIIIw. Wobec postępującego procesu niszczenia drewnianego
układu konstrukcyjnego empor i więźby dachowej, w latach 1966 - 1967 wprowadzono do wnętrza
nową konstrukcję, a zdemontowano malowidła ze stropu i balustrady empor pochodzące z 1714r., a
zabezpieczone w składnicy muzealnej.
Obecnie jest to budowla murowana, jednonawowa, z niewyodrębnionym architektonicznie, zamkniętym
trójbocznie prezbiterium. Od wschodu przylega do kościoła zakrystia, a od zachodu czworoboczna
wieża, na której znajduje się zegar słoneczny z 1727r. z kartuszem herbowym, oraz zegar mechaniczny
z końca XIXw. (najprawdopodobniej z 1862r.),a wykonał go G.Henkel. Zwraca uwagę wyposażenie
wnętrza pochodzące z XVIIIw., oraz szereg płyt nagrobnych z XVII i XVIIIw. Do znaczniejszych
nagrobków zaliczyć należy całopostaciowy D.Otkrzyca (niem. Uchtritza +1693r.).
W czasach, kiedy władze austriackie zabraniały wiernym na Śląsku uczęszczać do zborów
protestanckich (tj. w latach 1654 - 1744) wtedy to giebułtowski kościół służył ewangelikom, którzy
licznie przybywali z terenów śląskich. Odprawiano w nim nabożeństwa protestanckie, a był to tzw.
kościół graniczny, stał on bowiem już za rzeką Łużycą, a więc na terenie ówczesnej Saksonii.
Skrytka znajduje się za kościołem przy malowniczej remizie strażackiej.
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Additional Hints
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Attributes

Decryption Key [Decrypt]
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Co to są atrybuty?
motorcycles allowed, bikes allowed, available 24-7, scenic view, takes less than 1 hour, stealth
required, hike shorter than 1km, off-road vehicles allowed

Logs
[
Found it] Saturday, 21 June 2014 by KASIA81PL (83 found)
TFTC ! Fajnie i bezpiecznie ukryta :) Dziękujemy :)
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by Wędrowcy BK (375 found)
O tak, wpisów w logbooku dużo jest. Chyba pół Giebułtowa w nim sie zalogowało. Ale.... po
bazgrołkach odłożyli na miejsce. Może bedą pilnować? Trzeba zrobic pogadankę w śwetlicy wiejskiej o
geocachungu . Dziekujemy
[
Found it] Wednesday, 18 June 2014 by Rychozol (1138 found)
Znaleziona 18.06.2014 o godz. 15:20
Szukaliśmy, szukaliśmy... i znaleźliśmy
Bardzo pomocna była podpowiedź. Kordy niedokładne. Przy
keszy na szybko pyknąłem "MARK" i wyszły mi takie współrzędne: N 50 58.782 E 015 20.827 (bez
uśredniania).
IN: OUT: Dzięki za kesz
[
Found it] Wednesday, 18 June 2014 by maji(pl) (1154 found)
Znaleziona 18.06.2014
Punkt zerowy wypada na terenie kościoła przy murze, gdyby nie wzmianka na temat remizy, nie
znaleźlibyśmy skrytki. W logbooku były jakieś wpisy, ale wyglądały na dziecinne bazgroły. Nie mamy
więc pewności, że znalaźliśmy właściwy kesz, ani że znaleźliśmy go jako pierwsi.
Dzięki za kesz
[
Publish Listing] Tuesday, 17 June 2014 by Silesian Reviewer (0 found)
Published

Overview Map
[ 640x480 | 320x240 ]
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