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GÓRA ŚW. ANNY – KALWARIA

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt „Orienteering w Gminie Leśnica” jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziś miejscowość znana jest zarówno jako ośrodek pielgrzymkowy, jak i cenny obszar przyrodniczy, należący
do utworzonego w 1988 r. Parku Krajobrazowego Góra
św. Anny. Szczególnie wyróżniona została Góra św. Anny
w roku 2004 wpisaniem na listę „Pomników Historii”.
W miejscowości na uwagę zasługują następujące obiekty i miejsca: Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej z Grotą
Lurdzką i z zespołem kaplic kalwaryjskich, Muzeum Misyjne i Franciszkańskie, Pomnik i Muzeum Czynu Powstańczego, unikatowy amteatr skalny, rezerwat geologiczny
- jeden z głównych elementów utworzonego w 2010 r.
w rejonie Góry Św. Anny Geoparku Krajowego.

W roku 1980 obchodzono 500-lecie istnienia kościoła św.
Anny. W tym samym roku kościołowi św. Anny nadano status Bazyliki Mniejszej. Trzy lata później, 21 czerwca 1983 r.,
Górę św. Anny odwiedził święty Jan Paweł II. W 2009 r.
odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 300-lecia
istnienia kalwarii annogórskiej, a w roku 2010 obchodzono 100 lat koronacji gury św. Anny Samotrzeciej.

Góra św. Anny posiada walory religijne, kulturowe,
architektoniczne, geologiczne i przyrodnicze. Jest
najwyższym wzniesieniem Wyżyny Śląskiej (404 m
n.p.m.) Powstanie i rozwój miejscowości nazywanej dawniej również Górą św. Jerzego, Górą Chełmską lub St. Annaberg kojarzy się z rodem Gaszynów, który przyczynił się
do budowy klasztoru franciszkańskiego, Bazyliki i kalwarii
oraz do rozwoju ruchu pielgrzymkowego. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Góra św. Anny była świadkiem wielu wyjątkowych wydarzeń religijnych.

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

St. Annaberg von religiösem, kulturellem, architektonischem, geologischem und naturkundlichem Wert. Er ist die höchste Erhebung in
der Schlesischen Hochebene (404 m ü.d.M.) Die Entstehung und die
Entwicklung der Ortschaft, die früher auch Berg des Hl. Georg, HelmBerg oder Annaberg genannt wurde, wird mit dem Geschlecht der Familie
Gaszyn assoziiert, das zum Bau eines Franziskanerklosters, einer Wallfahrtsstätte und einem Kalvarienberg sowie zur Entwicklung der Pilgerbewegung
beigetragen hat. Im Verlaufe der letzten Jahrzehnte war der Berg der Hl.
Anna Zeuge vieler außergewöhnlicher religiöser Ereignisse.
Im Jahre 1980 wurde das 500 jährige Bestehen der Wallfahrtsstätte begangen. Im gleichen Jahr wurde der Kirche zur Hl. Anna der Status einer Basilika
Minores verliehen. Drei Jahre später, am 21. Juni 1983, besuchte den Annaberg Heilige Johannes Paul II. Im Jahre 2009 fanden die Feierlichkeiten zum
Jubiläum des 300jährigen Bestehens der Kalvarienberg vom Annaberg statt,
und im Jahre 2010 wurden 100 Jahre der Krönung der Figur der Hl. Anna
Selbdritt begangen.
Heute ist der Ort sowohl als Pilgerzentrum als auch als wertvolles Landschaftschutzgebiet bekannt, das zum 1988 eingerichteten Landschaftspark
St. Annaberg gehört. Besonders ausgezeichnet wurde der Annaberg im Jahre
2004 durch den Eintrag auf die Liste der "Denkmäler der Geschichte". Im
Ort verdienen folgende Objekte und Orte besondere Aufmerksamkeit: Die
Wallfahrtsstätte zur Hl. Anna Selbdritt, die Grotte von Lourdes, der Kalvarienberg mit der Gruppe von Kalvarien-Kapellen, Missionsmuseum, Franziskanermuseum, Denkmal und Museum für die Schlesischen Aufstände, ein
einzigartiges Felsen-Amphitheater, ein geologisches Schutzgebiet als Teil des
Landschaftsparks Annaberg, der 2010 den Status eines Landes-Geoparks
erhalten hat.

Góra św. Anny possesses assets of various kinds: religious, cultural,
architectural, geological, and natural. It is the point of the highest
eelevation of the Silesian Upland (404 metres above sea level). The beginning and development of the locality, called earlier Góra św. Jerzego,
Góra Chełmska, or Annaberg, is associated with the family of Gaszyn, who
contributed to the construction of the Franciscan monastery, the sanctuary,
and the calvary, as well as to the development of the pilgrims’ movement.
Within the recent several dozens of years Góra św. Anny has witnessed numerous exceptional religious events.
In 1980 there was a celebration of the 500 years’ anniversary of the sanctuary’s existence. In the same year the church of St. Anna was granted the
status of Minor Basilica. Three years later, on the 21st of June 1983, saint John
Paul II visited Góra św. Anny. In 2009 there was a celebration related to the
jubilee of the 300 years’ anniversary of the calvary of Góra św. Anny, and in
2010 there was a celebration of 100 years’ anniversary of the coronation of
the figure of St. Anna Samotrzecia.
At present the locality is well-known both as a pilgrimage centre and also as
an area of valuable natural assets belonging to the Landscape Park of Góra
św. Anny created in 1988. In 2004 Góra św. Anny was especially honoured by
being included into the list of ‘Monuments of Nature.’ In the locality there
are the following objects and places which are worth seeing: the Sanctuary of
St. Anna Samotrzecia, the Grotto of Lourdes, the Calvary with the complex
of calvary shrines, the Franciscan and the Mission Museum, the Monument
and the Museum of Insurgent Heroic Deed, the unique rocky amphitheatre,
Geological Nature Reserve as a part of the Landscape Park of Góra św. Anny,
which in 2010 was granted the status of a National Geopark.

Urząd Miejski w Leśnicy

ul. 1 Maja 9, 47–150 Leśnica
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www.lesnica.pl, e–mail: um@lesnica.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Gminy Leśnica
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(poza sezonem tel.: +48 77 461 53 91)
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Godziny otwarcia
(w sezonie letnim od kwietnia do października):
wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00,
sobota – niedziela godz.: 10.00 — 14.00,
w poniedziałki nieczynne

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

ul. Leśnicka 10, 47–150 Góra Św. Anny
tel.: +48 77 461 50 74
www.gsa.zopk.pl

Geopark Krajowy Góra Św. Anny

tel./fax: +48 77 461 50 74
www.geopark-goraswanny.pl,
e-mail: geopark@geopark-goraswanny.pl

projekt, skład i druk: www.artengine.pl

