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100 lat ewangelickiego – dzisiaj katolickiego kościoła
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Karpaczu

Konsekracja kościoła ewangelickiego odbyła się 13 września 1908 roku. W roku 1890 powstała myśl, 
aby wybudować w Karpaczu świątynię dla mieszkańców i coraz większej rzeszy turystów. W siódmym spra-
wozdaniu działającego w gminie Towarzystwa Chrześcijańskiego zanotowano:

„Kapitan żeglugi morskiej w stanie spoczynku pan Stenzel wpadł na pomysł, żeby dla wielu setek przyjeż-
dżających do Karpacza turystów zbudować kaplicę. Była tego potrzeba, ponieważ nieocieniona droga z Kar-
pacza do kościoła parafialnego w Miłkowie niekiedy powstrzymywała przed uczestniczeniem w niedzielnym 
nabożeństwie. Uciążliwa i również częściowa nieocieniona była droga do kościoła Wang, który poza tym czę-
sto już od początku nabożeństwa był tak zatłoczony, że przybysze musieli odchodzić od drzwi kościoła.”

We wrześniu 1900 r. utworzone zostało Stowarzyszenie Budowy Kościoła w Karpaczu, które przyjęło 
jego plany i realizację. Architekt Grosser, członek zarządu tego stowarzyszenia przedstawił pierwszy pro-
jekt, którego koszty wyniosły razem 50 tysięcy ówczesnych marek. Ze względów finansowych musiały one 
zostać obniżone do 33 tysięcy marek. W sierpniu 1904 r. poważnie zaangażowano się w jego realizację. 
Sam ówczesny miłościwie panujący cesarz zainteresował się planami postawienia kościoła pod Śnieżką, 
jednak polecił zmienić jego projekt. Zatwierdził go do realizacji w rok później. Łaskawie podarował też na 
ten cel 5 tysięcy marek. Ale zanim jeszcze przystąpiono do budowy świątyni, koszty budowy wzrosły do
49 400 marek.

Pierwsze prace budowlane rozpoczęto 3 czerwca 1907 roku. W dniu 4 sierpnia 1907 roku odbyło się 
uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego. Dzięki dalszym zbiórkom i ofiarom budowa kościoła mogła 
być dalej realizowana. Wszyscy darczyńcy zostali wymienieni w „Okolicznościowej broszurze wydanej z oka-
zji poświęcenia ewangelickiego kościoła w Karpaczu”. Wymieńmy tylko niektórych:
– 3 dzwony o łącznej wartości 8 577 marek ufundował doktor medycyny Ferdynand Kaselowsky ze Ściegien 

(Steinseiffen), aby uczcić pamięć swoich rodziców i córki,
– ołtarz o wartości 1 450 marek oraz ambonę za 1 635 marek wykonano w Szkole Snycerskiej w Cieplicach 

Śląskich (Bad Warmbrunn) u nauczyciela Dell Antonio z masywnego dębowego drzewa a rzeźby z drewna 
lipowego, ufundowała to pani Helena Kaselowsky,

– organy, które kosztowały 6 011 marek, z 2 manuałami, pedałami i 14 registrami oraz z nawiewem moto-
rowym zbudowała firma Schlag & Söhne ze Świdnicy, sfinansował tajny radca handlowy Oskar Caro z pa-
łacu Paulinum w Jeleniej Górze (Hirschberg), (5 361 marek dał na organy) i radca handlowy Füllner z Cie-
plic (800 marek dał na instalację elektryczną,)

– zegar na wieżę o wartości 1099 marek zbudowany przez firmę Eggner u. Co. z Wrocławia, który wybijał pół 
i całe godziny, ufundowała jej wysokość księżniczka Prus Charlotte von Sachsen-Meiningen,

– krzyż na dużą wieżę oraz 4 małe wieżyczkowe gałki wartości 500 marek sfinansowała parafia Miłków,
– kolorowe witraże z wizerunkiem Mojżesza i apostoła Pawła zaprojektowane przez prof. Oetkena i wyko-

nano w jego warsztacie, ufundowała Clara Großer z Wrocławia i Else Pohl właścicielka hotelu „Śnieżka” 
(Schneekoppe).

Po zakończeniu II wojny światowej kościół ten przejęty został przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Kar-
paczu, która od tego czasu zajmuje się jego pielęgnacją i utrzymaniem.

Od dnia konsekracji minął już cały wiek i przez cały ten czas ten kościół stale służy mieszkańcom 
Karpacza i turystom, najpierw Niemcom teraz Polakom, jest miejscem spotkań parafian z Bogiem w dni 
codzienne i święta, próśb i podziękowań, smutków i radości. Obchody 100 rocznicy konsekracji przyczyniają 
się do tego, że byli i obecni mieszkańcy, ewangelicy i katolicy spotykają się razem świętując i śpiewając pie-
śni pochwalne, które śpiewano także  podczas poświęcania tej świątyni.
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