
Mezi četnými dřevostavbami, které ve městě Niesky vybudovala firma Christoph & Unmack, vyniká především 
katolický farní kostel svatého Josefa (Pfarrkirche St. Josef). Dřevěný kostel, který se nachází poněkud stranou, 
na okraji sídliště Neuödernitz, byl vybudován s využitím sloupkové příhradové konstrukce a vyniká unikátní 
jednoduchostí. Budova, která byla v roce 1935 dokončena během pouhých čtyř měsíců, je tradiční průmyslovou 
dřevostavbou. Autorem projektu je Kurt Langer, který tehdy již realizoval několik církevních projektů ve Vratislavi.
Spolupráce firmy Christoph & Unmack s některými známými architekty tehdejší doby nebyla ničím výjimečným. 
Dokladem toho je spolupráce s Konradem Wachsmannem (viz s. 50) nebo s Hansem Poelzigem. V popředí 
těchto projektů stál princip prefabrikované architektury. V tomto kontextu vyvinula firma Christoph & Unmack 
různé církevní stavby jako průmyslově prefabrikované modulární struktury.
Proto byl také kostel svatého Josefa v Niesky vzorovou stavbou, která byla realizována ještě na jiných místech. 
Dokladem toho jsou typizované kostely v dolnoslezské Vratislavi a také dodnes zachovaný evangelický dřevěný 
kostel v hornoslezské Bytomi.
Výraznými architektonickými prvky farního kostela svatého Josefa jsou tmavé dřevo, použité na fasádách, úzká 
okna zakončená trojúhelníkem a jednoduchý kostelní portál s velkým vnějším schodištěm a dvoukřídlými dveřmi 
pod zvonicí. S působivou zdrženlivostí byl realizován také kostelní interiér.
Návštěvníci vstupují do kostela malou předsíní a pod emporou s varhanami. Kostelní loď s příčně položenými 
dřevěnými obloukovými vazníky byla původně obložena dřevěnými panely. Lehce vyvýšený oltář ve tvaru kulatého 
oblouku je umístěn ve východní části stavby. Na začátku šedesátých let byl kostel poprvé rozsáhle renovován. 
Při této příležitosti byl jeho interiér nově upraven Gottfriedem Zawadzkim a Friedrichem Schöschtelem. Dnes se 
kostel nachází ve vlastnictví Katolické obce »Svatý Josef« v Niesky. Na konci roku 2012 byla renovace kostela
dokončena.
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Dieses Vorhaben wurde aus Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
gefördert./Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ve městě Niesky lze vidět řadu vzorových dřevěných domů a firemních sídlišť firmy Christoph & Unmack. Více 
informací naleznete v městském muzeu na náměstí Zinzendorfplatz 8. – Z Niesky lze snadno dojet do města 
Herrnhut, které se proslavilo svými adventními a vánočními hvězdami. Doporučit lze návštěvu
manufaktury »Herrnhuter–Sterne–Schaumanufaktur«, která je ve všední dny a v sobotu otevřena pro 
návštěvníky. Vstup i prohlídka s průvodcem jsou zdarma. Více informací naleznete na internetu na adrese: www.
herrnhuter–sterne. de. Vyplatí se také návštěva místního vlastivědného muzea, ve kterém jsou umístěny zacho-
vané originální obytné místnosti z období Biedermeieru, nebo prohlídka zahradních domků, které jsou obsahem 
publikace »Gartenhäuser in Herrnhut«, nabízené v herrnhutském informačním centru.
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