Santiago de Compostela

TURYSTYCZNY PRZYSTANEK
NA SZLAKU JAKUBOWYM
TURISTICKÉ ZASTAVENÍ
NA CESTĚ SVATÉHO JAKUBA
Projekt "Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym" jest współﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice
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TU R I S T I C K É Z A S TAV E N Í
NA CESTĚ SVATÉHO JAKUBA

Szanowni Turyści - Pielgrzymi
witamy w miejscu powstałym dzięki polsko- czeskiej współpracy gminy Pakosławice
i Rzymskokatolickiej Paraﬁi Hradec nad Moravicí. Ten polsko-czeski, plenerowy punkt
turystyczno-informacyjny na Nyskiej Drodze św. Jakuba to efekt zrealizowanego
projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Partnerska
inicjatywa podjęta została w celu zwiększenia liczby odwiedzających polskie i czeskie
drogi św. Jakuba poprzez stworzenie infrastruktury zwiększającej wykorzystanie Szlaku
Jakubowego w ruchu turystycznym pogranicza Śląsko- Morawskiego. Wspólne działania
promocyjne Pakosławic i Hradec nad Moravicí pozwoliły na scalenie oferty Szlaku
Jakubowego pomiędzy Republiką Czeską a Śląskiem Opolskim.

Milí turisté - poutníci,
vítáme vás v místě, které vzniklo díky česko-polské spolupráci obce Pakosławice
a Římskokatolické farnosti Hradec nad Moravicí. Toto česko-polské turistické
a informační místo pod širým nebem na Niské cestě sv. Jakuba je výsledkem
zrealizovaného projektu v rámci Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd. Cílem
partnerské iniciativy bylo zvýšení počtu návštěvníků polské a české cesty sv. Jakuba
vytvořením infrastruktury zvyšující využívání svatojakubské cesty v cestovním ruchu
moravsko-slezského pohraničí. Společné propagační aktivity Pakosławic a Hradce nad
Moravicí umožnily sloučení nabídky svatojakubské cesty mezi Českou republikou
a Opolským Slezskem.
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ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA
"SZLAKIEM ŚW. JAKUBA NA POLSKO- CZESKIM POGRANICZU”
Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym to miejsce, w którym strudzeni wędrówką
mają okazję zapoznać się z historią i kultem św. Jakuba oraz innymi miejscami wartymi do
odwiedzenia na trasach Drogi Św. Jakuba na obszarze powiatu nyskiego i opawskiego.
Zachęcamy do zapoznania się z powstałą w ramach projektu ścieżką edukacyjną
"Szlakiem św. Jakuba na polsko-czeskim pograniczu", która prezentuje możliwości
wędrowania po Śląsko-Morawskich (polsko- czeskich) drogach św. Jakuba.

NAUČNÁ STEZKA
"CESTOU sv. JAKUBA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ”
Turistické zastavení na svatojakubské cestě je místem, kde se poutníci, vysílení
putováním, mají příležitost seznámit s historií a kultem sv. Jakuba a s dalšími místy, které
stojí za prohlídku na trasách cesty sv. Jakuba na území niského a opavského okresu.
Seznamte se s naučnou stezkou vzniklou v rámci projektu "Cestou sv. Jakuba v českopolském pohraničí", která představuje možnosti putování po moravsko-slezských (českopolských) cestách sv. Jakuba.

Zrealizowane w ramach projektu działania doﬁnansowane zostały Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach programu
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, oś priorytetowa 2 "Rozwój
potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia" w
ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.
Aktivity zrealizované v rámci projektu byly doﬁnancovány z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního rozpočtu Polské republiky v rámci programu INTERREG V-A
Česká republika- Polsko, prioritní osa 2 "Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
pro podporu zaměstnanosti" v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.
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ŚW. JAKUB - JAKUB PIELGRZYM JAKUB Z COMPOSTELI
Santiago de Compostela
Św. Jakub-Apostoł
zwany Większym lub Starszym urodził się w Betsaidzie, zmarł w roku 44
w Jerozolimie. Głosił doktrynę Chrystusową w Hiszpanii. Zniechęcony
brakiem powodzenia w swej misji powrócił do Jerozolimy, gdzie
kontynuował swoje nauki. Zginął śmiercią męczeńską.
Legendarne przekazy wskazują, że podczas gdy w Judei Jakub głosił
słowo Boże, czarnoksiężnik, imieniem Hermogenes, posłał do niego
swego ucznia Fileta, który miał podważyć prawdziwość nauk Apostoła.
Filet chwaląc nauki Jakuba, opowiadał o cudach, które widział,
deklarując chęć pozostania jego uczniem. Wywołało to gniew
Hermogenesa. Po nieudanych próbach zniewolenia Jakuba, ostatecznie
Hermogenes, pod wpływem cudów i nauk Jakuba sam przyjął
chrześcijaństwo. Wydarzenie to zaniepokoiło ówczesnego arcykapłana
Abiatara, który wydał Jakuba królowi. Panujący w Jerozolimie Herod
Agryppa, wnuk Heroda Wielkiego uwięził apostoła i skazał go na śmierć
poprzez ścięcie mieczem. W drodze na miejsce kaźni Jakub uzdrowił
paralityka. Za sprawą tego cudu miało miejsce nawrócenie się jednego
z faryzeuszy prowadzących Apostoła na stracenie, którego król postanowił stracić wraz z Jakubem.
Ciało świętego wykradli potajemnie dwaj jego uczniowie i wypłynęli z nim na ocean. Dryfując wraz
z prądem łodzią bez steru i żagli dotarli do atlantyckich brzegów Hiszpanii, gdzie złożono ciało
Apostoła. Miejsce to według legendy miał odnaleźć ok. 830 r biskup Irii, wiedziony przez deszcz
gwiazd (z łacińskiego campus stellae - "pole gwiazdy").
Santiago de Compostela
Katedra w Santiago de Compostela, w której mieszczą się relikwie św. Jakuba, wpisana na listę
UNESCO jest jedną z największych dzieł architektury romańskiej w Hiszpanii. Nazwa miasta
powstała w wyniku połączenia: nazwy Compostela pochodzącej od łacińskich słów Campus stellae
(Pole gwiazdy) i hiszpańskiej nazwy Santiago oznaczającej "święty Jakub".
W katedrze znajduje się ołtarz ze złotą muszlą oraz polichromowana ﬁgura przedstawiająca
św. Jakuba, przy której można wykonać tradycyjne, pielgrzymskie objęcie Apostoła. Uwagę zwraca
wielka kadzielnica. Jest uroczyście zapalana i wprawiana w ruch przez ośmiu mężczyzn przy
szczególnych okazjach. Unoszący się dym symbolizuje zanoszone do Boga modlitwy za przyczyną
św. Jakuba.
Patronat i ikonograﬁa
Św. Jakub jest patronem: Hiszpanii i Portugalii, zakonów rycerskich, opiekunem pielgrzymów,
wędrowców, podróżujących, rybaków, którzy zanoszą do niego modlitwy o obﬁte połowy i szczęśliwe
wiatry.
Święto liturgiczne Jakuba obchodzone jest 25 lipca. Święty przedstawiany jest jako:
Jakub Pielgrzym - starzec w długiej tunice i w płaszczu, z charakterystyczną muszlą, w miękkim
kapeluszu z szerokim rondem i kijem pielgrzyma czasem z bukłakiem lub torbą.
Jakub Apostoł - odziany w typowe dla apostołów szaty i sandały, przedstawiany
z księgą lub zwojem.
Jakub Męczennik – z mieczem symbolem jego męczeńskiej śmierci.
Jakub Rycerz w zbroi- na białym koniu, z mieczem, czasem ze sztandarem
towarzyszy rycerzom podczas religijnych walk z niewiernymi.

SV. JAKUB - POUTNÍK JAKUB Z COMPOSTELY
SV. Jakub apoštol
nazývaný také jako Větší nebo Starší, se narodil v Betsaidě, zemřel v roce 44
v Jeruzalémě. Hlásal Kristovo učení ve Španělsku. Odrazený neúspěchem své
mise se vrátil do Jeruzaléma, kde pokračoval ve svém studiu. Zahynul
mučednickou smrtí.
Podle pověsti se traduje, že v čase, kdy v Judeji hlásal slovo Boží, černokněžník
jménem Hermogenes k němu poslal svého učedníka Fileta, který měl vyvrátit
pravdivost apoštolova učení. Filet mezitím při chválení Jakubova učení vyprávěl
o zázracích, které viděl, a projevil zájem stát se jeho učedníkem. To vyvolalo hněv
Hermogenův. Po neúspěšných pokusech zotročit Jakuba nakonec sám
Hermogenes pod vlivem zázraků a Jakubova učení přijal křesťanství. Tato událost
zneklidnila tehdejšího velekněze Abiatara, který Jakuba vydal králi. Herod
Agripa, vládce Jeruzaléma a vnuk Heroda Velikého, dal apoštola uvěznit
a odsoudil ho k smrti stětím mečem. Cestou na popravčí místo Jakub uzdravil
paralytika. Díky tomuto zázraku došlo k obrácení jednoho farizeje
doprovázejícího apoštola na popravu, kterého se král rozhodl dát popravit spolu
s Jakubem.
Tělo svatého ukradli tajně jeho dva učedníci a vypluli s ním na moře. Jejich loď,
unášená pouze proudem bez kormidla a plachet, dorazila do atlantických břehů
Španělska, kde bylo tělo apoštola uloženo. Toto místo měl podle pověsti objevit
přibližně v roce 830 biskup z Iria, vedený deštěm hvězd (z latinského campus
stellae - "hvězdné pole").
Santiago de Compostela
Katedra v Santiago de Compostela, v níž jsou uloženy relikvie sv. Jakuba, zapsaná
do seznamu světového dědictví UNESCO, je jednou z největších staveb románské
architektury ve Španělsku. Název města vznikl spojením názvu Compostela,
pocházející z latinských slov Campus stellae (Pole hvězdy) a španělského názvu
Santiago znamenajícího „svatý Jakub“.
V katedrále se nachází oltář se zlatou mušlí a polychromní socha představující sv.
Jakuba, u níž lze provést tradiční poutnické objetí apoštola. Za pozornost stojí
velká kadidelnice. Je slavnostně zapalována a používána osmi muži při
mimořádných příležitostech. Stoupající dým symbolizuje modlitby k Bohu za sv.
Jakuba.
Patronát a ikonograﬁe
Sv. Jakub jest patronem Španělska a Portugalska, rytířských řádů, ochráncem
poutníků, cestovatelů, rybářů, kteří se k němu modlí za bohatý úlovek a šťastný
vítr.
Liturgický svátek Jakuba připadá na 25. července. Svatý je zobrazován jako:
Jakub poutník – stařec v dlouhé tunice a v plášti, s charakteristickou mušlí, s holí,
v měkkém klobouku se širokým rondem, občas s koženým měchem nebo brašnou.
Jakub apoštol - oděný do šatů a sandálů typických pro apoštoly, zobrazovaný
s knihou nebo svitkem.
Jakub mučedník – s mečem jako symbolem jeho mučednické smrti.
Jakub rytíř v zbroji – na bílém koni, s mečem, občas s praporem, doprovází
rytíře při náboženských válkách s nevěřícími.
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DROGA ŚW. JAKUBA
Droga św. Jakuba (Camino de Santiago) jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków
pielgrzymkowych, który wiedzie z różnych stron Europy do katedry w Santiago de Compostela
w północno-zachodniej Hiszpanii. Katedra uznana została za trzecie po Jerozolimie i Rzymie
miejsce święte chrześcijaństwa. Rada Europy w 1987 r. uznała Drogę św. Jakuba za pierwszy
Europejskim Szlak Kulturowy. W 1993 r. Camino de Santiago została wpisana przez UNESCO na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.
Oznakowanie Drogi Św. Jakuba
Droga Św. Jakuba to przecinająca całą Europę sieć dróg- różnych tras "Camino", prowadzących do
miejsca kultu św. Jakuba Apostoła w Camino de Compostela. Nie ma jednej trasy pielgrzymki,
a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków.
Piesze lub rowerowe szlaki Drogi św. Jakuba prowadzące do hiszpańskiej katedry oznaczone są
charakterystyczną muszlą zwaną muszlą św. Jakuba i żółtymi strzałkami.
Jej kształt pochodzi od muszli występujących licznie na wybrzeżu Atlantyku przegrzebków, które
zbierane przez pątników stanowiły pamiątkę i dowód odbycia pielgrzymki. Z czasem na muszli
zaczęto malować charakterystyczny czerwony krzyż świętego Jakuba.

CESTA SV. JAKUBA

CESTA sv. JAKUBA
Cesta sv. Jakuba (Camino de Santiago) je jednou z nejdůležitějších
křesťanských poutních cest, která vede z různých stran Evropy do
katedrály v Santiago de Compostela v severozápadním Španělsku.
Katedrála je považována za třetí nejdůležitější křesťanské místo na
světě po Jeruzalémě a Římě. Rada Evropy v roce 1987 uznala
svatojakubskou cestu za první evropskou kulturní stezku. V roce
1993 byla Camino de Santiago zapsána do seznamu světového
dědictví UNESCO.
Označení cesty sv. Jakuba
Cesta sv. Jakuba protíná celou Evropu sítí cest a různých tras
jako „Camino“, vedoucích do místa kultu sv. Jakuba apoštola
v Camino de Compostela. Neexistuje jen jedna trasa, účastníci tedy mohou do cíle dorazit jednou
z mnoha cest.
Pěší trasy nebo cyklostezky svatojakubské cesty vedoucí do španělské katedrály jsou označeny
charakteristickou mušlí, nazývanou mušle sv. Jakuba, a žlutými šipkami. Tvar mušle je odvozen od
lastur, vyskytujících se v hojném počtu na atlantickém pobřeží, které sbírané poutníky se stávaly
památkou a potvrzením absolvování dlouhé cesty. Po čase byly na mušle malován charakteristický
červený kříž svatého Jakuba.
Mušle sv. Jakuba je známa na celém světě nejen jako symbol Camino, ale rovněž jako symbol
poutnictví. Navazuje na svatého Jakuba, který je často zobrazován s poutnickou holí, brašnou a bílou
mušlí u boku.
Cesty jsou značeny v různých graﬁckých verzích.
V česko-polském pohraniční můžeme narazit na označení cest sv. Jakuba na sloupech, kamenech,
dopravních značkách nebo tabulích.
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DROGI ŚW. JAKUBA NA POGRANICZU POLSKO- CZESKIM
Najważniejszym szlakiem jakubowym, biegnącym m.in. wzdłuż polsko czeskiej granicy, jest
"Droga św. Jakuba Via Regia" czyli Droga Królewska. Wytyczenie trasy miało miejsce w latach
2008-2010. Jej długość wynosi ponad 900 km i prowadzi z Korczowej (na granicy polskoukraińskiej) do Zgorzelca (na granicy polsko-niemieckiej). Jest najdłuższym odcinkiem Camino de
Santiago w Polsce. W 2010 r. podczas Jarmarku Jakubowego w Nysie otwarto, dochodzącą do niej
od południa, "Nyską Drogę św. Jakuba" o długości 100 km. Prowadzi ona od Studni Jakubowej na
stoku Góry Chrobrego w Głuchołazach przez: Nysę, Prusinowice, Pakosławice, Reńską Wieś do
Skorogoszczy, gdzie łączy się z Via Regia. W 2018 r. Czesi rozpoczęli znakowanie nowej trasy od
polskich Sławniowic przez Supíkovice, Lázně Jeseník, Horní Lipovou do Králík, położonych już
poza Morawani, na terenie historycznych Czech. Od kilku lat znakowana jest również "Śląsko Morawska Droga św. Jakuba" wiodąca od Via Regia na Górnym Śląsku przez Rudy, Nędzę,
Racibórz do granicy czeskiej. Do niej dochodzimy dwiema odnogami; na Wiechowice
i Krzanowice. W Raciborzu koniecznie należy zobaczyć gotycki, podominikański kościół
św. Jakuba, będący kościołem ﬁlialnym paraﬁi Wniebowzięcia NMP.
Po drugiej stronie granicy "Śląsko - Morawska Droga św. Jakuba" prowadzi przez Opawę,
Hradec nad Moravici do Ołomuńca - historycznej stolicy Moraw. Drogę możemy zakończyć
w centrum miasta, najlepiej przy kolumnie św. Trójcy wpisanej na listę światowego dziedzictwa
kultury UNESCO. Ołomuniec jest drugim, po Pradze, miastem w Republice Czeskiej pod
względem nasycenia zabytkami. Jest to oczywiście związane z jego ponad 1000 letnią historią
i biskupstwem powstałym tutaj już w 1063 r. Można też zakończyć "Śląsko - Morawską Drogę
św. Jakuba" kilka kilometrów wcześniej, na wzgórzu Svatý Kopeček, przy tamtejszym klasztorze
premonstratensów i kościele Nawiedzenia Maryi Panny. Jest to jedno z największych sanktuariów
na Morawach. Od Ołomuńca, już inna Droga św. Jakuba, prowadzi do Brna i dalej, do położonego
przy granicy austriackiej, Mikulova. Tam jest już połączona ze szlakami austriackimi.
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CESTY sv. JAKUBA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ
Nejdůležitějším svatojakubskou cestou, probíhající mimo jiné podél česko-polské hranice, je
"Cesta sv. Jakuba Via Regia" tedy Královská cesta. K vytýčení trasy došlo v letech 2008 až 2010.
Její délka činí více než 900 km a vede z Korczowé (na polsko-ukrajinské hranici) do Zhořelce
(Zgorzelec) (na polsko-německé hranici). Je nejdelším úsekem Camino de Santiago v Polsku.
V roce 2010 během Jakubského jarmarku v Nise byla otevřena "Niská cesta sv. Jakuba" dlouhá
100 km, přicházející z jihu. Vede od Jakubovy studny Na Parkové hoře u Hlucholaz (Głuchołazy)
přes obce Nisa, Prusinowice, Pakosławice, Reńską Wieś do Skorogoszczy, kde se spojuje s cestou
Via Regia. V roce 2018 začali Češi značit novou trasu od polských Sławniowic přes Supíkovice,
Lázně Jeseník, Horní Lipovou do Králíků, nacházejících se už na území historických Čech. Už
několik let probíhá rovněž značení "Moravskoslezské cesty sv. Jakuba" vedoucí od cesty Via
Regia v Horním Slezsku přes obce Rudy, Nędza, Ratiboř (Racibórz) na českou hranici. K ní se
dostaneme dvěma odbočkami, na Wiechowice a na Krzanowice. v Ratiboři stojí za prohlídku
gotický, po-dominikánský kostel sv. Jakuba, který je ﬁliálním kostelem farnosti Nanebevzetí
Nejsvětější Marie Panny.
Na druhé straně hranice vede "Moravsko-slezská cesta sv. Jakuba" přes Opavu, Hradec nad
Moravici do Olomouce - historického hlavního města Moravy. Cestu můžeme ukončit v centru
města, nejlépe u sloupu sv. Trojice, která je zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.
Olomouc je po Praze druhým městem České republice z hlediska počtu památek. To je samozřejmě
spojeno s jeho více než tisíciletou historií a biskupstvím, které vzniklo už v roce 1063. "Moravskoslezskou cestu sv. Jakuba" lze ukončit už o několik kilometrů dříve, na Svatém Kopečku, u zdejšího
premonstrátského kláštera a kostela Navštívení Panny Marie. Jedná se o jedno z největších
sanktuárií na Moravě. Od Olomouce, už jinou cestou sv. Jakuba, vede do Brna a pokračuje dále do
Mikulova u rakouské hranice. Tam se už spojuje s rakouskými cestami.
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NYSKA DROGA ŚW. JAKUBA
Nyska Droga św. Jakuba rozpoczyna się przy źródle św. Jakuba
(Głuchołazy) zwanego studnią św. Jakuba na zboczu Góry Chrobrego
pomiędzy VII i VIII stacją Drogi Krzyżowej. Misterna, drewniana
konstrukcja wraz z towarzyszącym źródłem to przykład odbudowanej,
infrastruktury dawnego uzdrowiska Bad Ziegenhals. Podczas dalszej
wędrówki należy odwiedzić centrum miasta i Skwer Kawalerów
Orderu Uśmiechu ze "Słoneczną Fontanną" nawiązującą do znanego na całym świecie słoneczka,
zaprojektowanego przez mieszkankę Głuchołaz. Na głuchołaskim rynku znajduje się kościół
św. Wawrzyńca, zbudowany w II poł. XIII w., Na uwagę zasługuje jeden z najstarszych na Śląsku
wczesnogotycki portal oraz bogate, barokowe wnętrze kościoła. W mieście zachowały się
fragmenty murów miejskich oraz Wieża Bramy Górnej udostępniania jako punkt widokowy.
Dalej szlak biegnie wzdłuż rzeki Białej Głuchołaskiej. W miejscowości Bodzanów znajduje się
Dom Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Zabytek z rozbudowanym parkiem pełni funkcje
domu rekolekcyjno- wypoczynkowego.
Kolejnym przystankiem na szlaku są Wilamowice - wieś tradycji i smaku. Tu skosztować można
chleba wypiekanego metodą tradycyjną na naturalnym zakwasie z maki żytniej lub wpisanych na
listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- gołąbków z kaszy gryczanej
i ziemniaków przygotowanych zgodnie z kresową tradycją.
Na szlaku w miejscowości Biskupów znajduje się jeden z trzech klasztorów Benedyktynów
w Polsce. W jego sąsiedztwie, na niewielkim wzniesieniu, w górskim krajobrazie położony jest
zabytkowy kościół. Miejsce to jest idealnym punktem widokowym.
Ciekawostką na szlaku jest wieś Koperniki, z której prawdopodobnie wywodzi się ród Mikołaja
Kopernika. Mieszkańcy wypiekają tu "Pierniki prosto z Kopernik" a w budynku Wiejskiego
Centrum Kultury powstało mini obserwatorium.
W Siestrzechowicach odnaleźć można ślady działalności biskupów wrocławskich. Dowodem na to
jest zniszczony już biegiem czasu renesansowy pałac. W pałacowej kaplicy na sklepieniach
i ścianach widoczne są polichromie przedstawiające herby śląskich rodów z przełomu XVI i XVII w.
Nieco dalej leży wieś Biała Nyska z kościołem św. Jana Ewangelisty i bramą wjazdową dawnego
zamku.
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Niská cesta sv. Jakuba začíná u pramenu sv. Jakuba
(Hlucholazy) nazývaného studna sv. Jakuba na Parkové hoře
mezi VII. a VIII. zastavení křížové cesty. Mistrná dřevěná
konstrukce s pramenem je příkladem obnovené infrastruktury
bývalých lázní Bad Ziegenhals. Při dalším putování je třeba
navštívit centra města a náměstí Kawalerów Orderu Uśmiechu
se "Sluneční fontánou" navazující na světoznámé sluníčko,
navržené místní občankou. Na zdejším rynku se nachází kostel
sv. Vavřince, postavený v 2. pol. 13. století. Za prohlídku stojí
jeden z nejstarších raně gotických portálů ve Slezsku a bohatá barokní výzdoba kostela. V městě se
zachovaly fragmenty městských hradeb a věž Horní brány v současnosti sloužící jako rozhledna.
Dále cesta vede podél řeky Bělé. V obci Bodzanów se nachází dům kongregace oblátů Panny Marie
Neposkvrněné. Památka s rozsáhlým parkem plní funkci duchovního domu.
Dalším zastavením na cestě jsou Wilamowice - vesnice bohatých tradic a chutí. Zde můžete
ochutnat tradičně pečený kváskový chleba z žitné mouky nebo gołąbky z pohanky a brambor,
zapsané do seznamu tradičních produktů ministra zemědělství a rozvoje venkova, připravené podle
kresové tradice.
Na cestě v obci Biskupów se nachází jeden ze tří benediktínských klášterů v Polsku. V horské
krajině, na malém kopečku v jeho sousedství, stojí historický kostel. Toto místo skýtá ideální
pohled..
Zajímavostí cesty je vesnice Koperniki, z níž pravděpodobně pochází rod Mikuláše Koperníka.
Místní zde pečou "Perníky přímo z Koperníků" a v budově obecního kulturního centra vznikla malá
observatoř.
V obci Siestrzechowice byly objeveny stopy činnosti vratislavských biskupů. Důkazem toho je
plynutím času už zničený renesanční palác. V palácové kapli na klenbách a stěnách jsou zobrazené
polychromie představující erby slezských rodů z přelomu 16. a 17. století. O něco dále se rozkládá
vesnice Biała Nyska s kostelem sv. Jana Evangelisty a vjezdová brána bývalého zámku.
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Największym miastem na tym odcinku szlaku
św. Jakuba jest Nysa z Bazyliką Mniejszą pw. św.
Jakuba i Agnieszki. To najważniejsza świątynia
powstałego w XIV w. księstwa biskupiego oraz
jedna z najstarszych i najcenniejszych budowli
gotyckich na Opolszczyźnie, od 2011 r. pomnik
historii. Jak powiada legenda, św. Jakub uratował
Nysę od pożaru wywołanego przez szwedzkich
najeźdźców w 1642 roku. Mieszkańcy schronili
się w kościele prosząc Apostoła o ratunek. Ich
modlitwy zostały wysłuchane, a nad miastem
przeszła gwałtowana burza, która ugasiła
płomienie. Wydarzenia te ilustruje obraz
w jednej z kaplic bazyliki. Przedstawia on scenę
płonącego miasta, gaszonego przez anioły
i postać św. Jakuba, który wyjednał ratunek dla Nysy u Świętej Trójcy i Matki Boskiej.
Przy bazylice, we wnętrzu wolnostojącej dzwonnicy znajduje się Skarbiec św. Jakuba. Jego powstanie
nawiązuje do nyskich tradycji złotniczych. W gotycki, surowy kamień dzwonnicy wkomponowano
wykonaną ze szkła i stali, strukturę "kryształu" oraz umieszczono ekspozycję sprzętów liturgicznych.
Z umieszczonej przed wejściem do bazyliki mozaiki dowiadujemy się, że od Santiago de Compstela
dzieli nas 3473 km. Kontynuując wędrówkę warto zapoznać się z bogactwem zabytków Nysy zwanej
Śląskim Rzymem i zobaczyć: kościół pw. św. Piotra i św. Pawła, Fontannę Trytona, Dom Wagi
Miejskiej, Piękną Studnię, Pałac i Dwór Biskupi, zespół klasztorny Franciszkanów oraz pątniczy
kościół MB Wspomożenia Wiernych.
Kolejne miejscowości na szlaku - Złotogłowice, Prusinowice, Pakosławice, Reńska Wieś
i Chróścina Nyska przyciągają uwagę krzyżami pokutnymi. Stawiane były
przez mordercę na znak pokuty za popełnioną zbrodnie. Morderca
zobowiązany był pokryć koszty pogrzebu, łożyć na utrzymanie
i wychowanie dzieci oﬁary a rodzinie zapłacić tzw. "kwotę pokutną".
Wystawienie krzyża- kamiennego monolitu wykutego z miejscowego
surowca na miejscu zbrodni stanowiło ostatni punkt pokuty. Krzyże
łacińskie, maltańskie, greckie, św. Antoniego (w kształcie litery T),
podwójne, wyryte w kamieniu (w formie
płaskorzeźby), proste, misternie rzeźbione,
pokryte inskrypcjami stawiano ku pamięci
i przestrodze potomnych. Mają również
skłaniać przechodnich do modlitwy za dusze
zabójcy i oﬁary. Miejscem występowania
krzyży pokutnych są rozstaja i pobocza dróg
czy ścieżki polne. W Złotogłowicach krzyż
pozbawiony jednego ramienia znajduje się
2 km od wsi przy drodze biegnącej obok
kapliczki przy wysokim, drewnianym
krzyżu.
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Největším městem na tomto úseku svatojakubské cesty je Nisa s Bazilikou
menší sv. Jakuba a sv. Anežky. Jedná se o nejdůležitější svatostánek z 14.
století biskupského knížectví a o jednu z nejstarších a nejcennějších
gotických staveb na Opolsku, která byla v roce 2011 vyhlášena za
historickou památku. Jak vypráví pověst, sv. Jakub zachránil Nisu od
požáru způsobeným švédskými nájezdníky v roce 1642. Obyvatelé města
se ukryli v kostele a prosili apoštola o svou záchranu. Jejich modlitby byly
vyslyšené, nad městem přešla prudká bouře, která plameny uhasila. Tyto
události zobrazuje obraz v jedné z kaplí baziliky. Zobrazuje scénu hořícího
města hašeného anděly a sv. Jakuba, který Jakuba vyjednal záchranu města
u Svaté Trojice a Matky Boží.
Vedle baziliky se uvnitř volně stojící zvonice nachází klenotnice sv.
Jakuba. Její vznik souvisí s niskými zlatnickými tradicemi. Do surového
gotického kamene zvonice byla zakomponována krásná struktura
"krystalu" ze skla a oceli a umístěna expozice liturgických předmětů.
Z mozaiky před vchodem do baziliky se dovídáme, že od Santiago de
Compostela nás dělí 3 473 km. Při putování po svatojakubské cestě stojí za
to seznámit se s bohatstvím památek Nisy, která je nazývána Slezským
Římem. V Nise stojí za prohlídku kostel sv. Petra a sv. Pavla, Tritonova
kašna, Dům městské váhy, Krásná studna, palác a Biskupský dvůr,
klášterní komplex Františkánů a poutní kostel Panny Marie Pomocné.
Další obce na svatojakubské cestě, jako jsou Złotogłowice, Prusinowice,
Pakosławice, Reńska Wieś a Chróścina Nyska, přitahují pozornost
smírčími kříži. Tyto kříže byly stavěny vrahy na znamení pokání za
spáchané zločiny. Vrah musel zaplatit náklady na pohřeb, přispívat na
živobytí a výchovu dětí oběti a rodině zaplatit dohodnutou ﬁnanční částku
jako výraz pokání. Postavení kříže, kamenného monolitu z místní
suroviny na místě zločinu, znamenalo poslední výraz pokání. Kříže
latinské, maltézské, řecké, antonínské (ve tvaru písmene T), dvojité,
vyryté v kamenu (ve formě reliéfu), jednoduché, mistrně vytesané, hladké
nebo s inskripcemi - stavěné jako památka
a varování budoucích generací. Mají
rovněž přimět kolemjdoucí k modlitbě za
duši vraha a oběti.
Poutní kříže jsou stavěny na křižovatkách
a při cestách nebo polních stezkách. V obci
Złotogłowice se vedle vysokého dřevěného
kříže, přibližně 2 km od vsi při cestě
vedoucí kolem kapličky, nachází kamenný
kříž bez jednoho ramene.
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Do dnia dzisiejszego tylko nieliczne krzyże pokutne pozostały na swoich pierwotnych miejscach, wiele
przeniesiono w pobliże kościołów, tak jak w Prusinowicach, gdzie odnajdziemy krzyż obok wejścia do
świątyni. Kościół p.w. reprezentuje dwa style gotycki i neobarokowy a wejście główne zdobi
barokowy portal z rzeźbą patrona świątyni św. Michała Archanioła. Prowadzi on do barokowego
wnętrza, w którym możemy podziwiać gotyckie polichromie z XV w.
Nyska Droga św. Jakuba biegnie dalej przez miejscowość Pakosławice. Największym zabytkiem
jest tu kościół wybudowany w I połowie XIII w., łączący pozostałości stylu romańskiego i
wczesnogotyckiego. Do wnętrza kościoła z XVIII i XIX- wiecznym wyposażeniem prowadzi
romańsko- gotycki, kamienny, ostrołukowy portal. Nad głównym wejściem znajdują się kamienne
ﬁgury patronów świątyni: Św. Piotra i Pawła. W ołtarzu głównym święci: Piotr i Paweł przedstawieni są
w apostolskich szatach z księgą -atrybutem wszystkich apostołów. Św. Piotr trzyma w dłoni dwa klucze
(srebrny i złoty) symbolizujące klucze Królestwa Bożego. Towarzyszący mu św. Paweł przedstawiony
jest z mieczem nawiązującym do jego męczeńskiej śmierci. Kościół otoczony jest XVI-wiecznym
murem a przed jego wejściem odnajdziemy średniowieczny, kamienny krzyż pokutny.
Podczas dalszej wędrówki należy odwiedzić barokowy kościół św. Małgorzaty w Reńskiej Wsi. Pod
murem otaczającym kościół ciekawostką są stojące obok siebie dwa krzyże pokutne.
W gminie Skoroszyce na szlaku odnajdziemy zabytkowe kościoły. W Mroczkowej znajduje się
kościół odpustowy MB Wspomożenia Wiernych z lipową aleją, kamienną bramą i barokowymi
ﬁgurami przedstawiającymi św. Judę Tadeusza i św. Jana Nepomucena. Kolejną miejscowością na
szlaku są Skoroszyce z kościołem św. Jadwigi odbudowanym po 1945r., kamienną ﬁgurą św. Jana
Nepomucena oraz średniowiecznym krzyżem pokutnym.
Wędrując dalej Drogą św. Jakuba docieramy do Chróściny Nyskiej, gdzie w sąsiedztwie kościoła
i plebanii znajduje się kolejny krzyż pokutny. Podążając dalej spotkamy unikatowy na skalę europejską
słup graniczny dawnego księstwa nyskiego biskupów wrocławskich. Kamień graniczny znajduje się po
prawej stronie drogi polnej z Chróściny do Czarnolasu. Posiada wyrytą inskrypcję: "TMI / SCI /
IOHANIS", co jest skrótem napisu łacińskiego - "TERMINI SANCTI IOHANIS" czyli "Granice
Świętego Jana". Na lewym boku słupa widnieje symbol godności biskupiej - pastorał, a na prawym
boku - znak książęcy - ukośny krzyż, które informują, że granica ustalona została przez obie strony.
Granice w postaci granitowych słupów, ustawione zostały w okresie walki o władzę pomiędzy
książętami wrocławskimi a biskupami wrocławskimi.
Dalej szlak opuszcza Ziemię Nyską i biegnie Ziemią Brzeską. Ostatnie miejscowości na szlaku to
Pniewie, Kopice, Głębocko i Lewin Brzeski. Następnie Nyska Droga św. Jakuba dochodzi do
Skorogoszczy, gdzie łączy się z traktem Via Regia. W Skorogoszczy należy odwiedzić neoromański
kościół św. Jakuba z gotycką rzeźbą świętego przy ołtarzu głównym.
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Do dnešního dne však zůstalo jen několik smírčích křížů na svých původních
místech, řada z nich byla přesunuta do blízkosti kostelů, tak jako v obci
Prusinowice, kde tuto "stopu po zločinu ukrytou v kameni" najdeme vedle
vchodu do kostela. Samotný kostel reprezentuje dva styly, a to gotický
a novobarokní, přičemž hlavní vchod zdobí barokní portál se sochou patrona, sv.
Michala Archanděla. Kostel má bohatou barokní výzdobu s gotickými
polychromiemi z 15. století.
Niská cesta sv. Jakuba dále prochází obcí Pakosławice. Největší místní památkou
je kostel postavený v 1. polovině 13. století, spojující románský a raně gotický
styl. Do kostela zařízeného předměty z 18. a 19. století vede románsko-gotický,
kamenný portál s lomeným obloukem. Nad hlavním vchodem jsou kamenné
sochy patronů kostela: Sv Petra a Pavla. Na hlavním oltáři Sv. Petr i Pavel jsou
zobrazeni v apoštolském šatu s knihou, znakem všech apoštolů. Sv. Petr drží
v ruce dva klíče (stříbrný a zlotý), které symbolizují klíče Božího království. Sv.
Pavel, který ho doprovází, je zobrazený s mečem odkazujícím na jeho
mučednickou smrt. Kostel je obehnán zdí z 16. století a před jeho vchodem stojí
středověký kamenný smírčí kříž.
Při dalším putování je třeba navštívit barokní kostel sv. Markéty v obci Reńska
Wieś. Pod zdí kolem kostela stojí vedle sebe dva smírčí kříže.
V pokračování svatojakubské cesty najdeme v obci Skoroszyce další historické kostely. V obci
Mroczkowa stojí odpustkový kostel Panny Marie Pomocné s lipovou alejí, kamennou bránou
a barokními sochami zobrazujícími sv. Judu Tadeáše a sv. Jana Nepomuckého. Dalším zastavením na
svatojakubské cestě jsou Skoroszyce s kostelem sv. Hedviky, obnoveným po roce 1945, s kamennou
sochou sv. Jana Nepomuckého a středověkým smírčím křížem.
Putováním po cestě sv. Jakuba se dále dostaneme do obce Chróścina Nyska, kde se v sousedství
kostela a fary nachází další smírčí kříž. Po cestě dále potkáváme v Evropě unikátní hraniční kámen
bývalého Niského knížectví vratislavských biskupů. Hraniční kámen se nachází na pravé straně polní
cesty z Chróściny do Czarnolasu. Sloup má vyrytý nápis: "TMI / SCI / IOHANIS", což je zkratkou
latinského nápisu - "TERMINI SANCTI IOHANIS" tedy "Hranice Svatého Jana". Na levé straně
sloupu je zobrazen symbol biskupského úřadu - biskupská berla, na pravé straně pak knížecí znak šikmý kříž. Zobrazení oznamují, že hranice byla dojednána oběma stranami. Hranice ve formě
žulových sloupů byly postaveny v období mocenského boje mezi vratislavskými knížaty
a vratislavskými biskupy.
Poté svatojakubská cesta opouští Nisko a pokračuje do Břežska. Posledními obcemi ne cestě jsou
Pniewie, Kopice, Głębocko a Lewin Brzeski. Následně Niská cesta sv. Jakuba vstupuje obce
Skorogoszcz, kde se spojuje s cestou Via Regia. V obci Skorogoszcz je třeba navštívit novorománský
kostel sv. Jakuba s gotickou sochou svatého u hlavního oltáře.
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DROGA ŚW. JAKUBA - OPAVA-HRADEC NAD MORAVICÍ -OŁOMUNIEC
Po czeskiej stronie trasa zaczyna się oﬁcjalnie na Dolni namesti w Opawie, przy kościele
św. Wojciecha. Tutaj, od granicy z Polską, możemy dojść o przejścia Wiechowice-Vávrovice (6,5
km trasą rowerową nr 55) lub od przejścia Krzanowice-Strahovice (17 km ścieżką rowerową nr
552). Nieopodal kościoła św. Wojciecha znajduje się opawski rynek z renesansową wieżą ratuszową
tzw. Hláska, budynkiem Teatru Śląskiego i gotycką konkatedrą WNMP. Przy alei Masaryka
zachowały się pałace; Blüchera, rodziny Sobków, kościół św. Ducha i klasztor minorytów będący
niegdyś miejscem posiedzeń Sejmu Śląskiego. Od kościoła św. Wojciecha należy dojść do dworca
kolejowego, mijając po drodze Muzeum Śląskie (najstarsze muzeum w Czechach). Spod dworca
trasa prowadzi żółtym szlakiem turystycznym przez Kylešovice i następnie trasą rowerową nr
551do Hradca nad Moravici. Cały odcinek prowadzony jest wzdłuż rzeki, zacienioną trasą
poprowadzoną głównie wałem przeciwpowodziowym. Dochodząc do Hradca Droga Jakubowa
prowadzi pod mostem drogowym omijając miasteczko. Koniecznie jednak należy wejść do
centrum, tym bardziej, że już od ponad kilometra, na drugim brzegu Moravicy widać kościółek
św. Jakuba.
Hradec nad Moravicí czyli Grodziec nad Morawicą - to miasteczko na południe od Opawy. Jego
przynależność do państwa czeskiego utrwaliła się w XII wieku. W drugiej połowie XIII wieku
czeski król - Przemysł Ottokar II - w miejscu dotychczasowego grodu postawił gotycki zamek.
Odtąd dzieje miasta nierozerwalnie łączą się z historią zamku. Do 1733 właścicielami dóbr
hradeckich był śląski ród Pruskowskich, następnie niemiecki ród Neffzernów, a od 1733 książęta
Lichnovscy (do 1945). W zamku przebywał Ludwig van Beethoven, w Hradcu gościli także Niccol?
Paganini i Ferenc Liszt.
Droga Jakubowa dochodząc do Hradca nad Moravicí prowadzi dalej trasą rowerową 551. Cały
czas jest oznakowana na drogowskazach rowerowych niewielkimi naklejkami. Tutaj pielgrzymi
mogą wybrać dwa warianty dalszych wędrówek idąc dalej trasą 551 lub przez miasto kontynuują
wędrówkę od zamku czerwonym szlakiem turystycznym. Obie trasy spotykają się jeszcze przed
Žimrovicami (ok. 2 km od Hradca).
Wybranie pierwszego wariantu uniemożliwi nam zwiedzenie miasteczka ale za to będziemy
mogli zobaczyć przepiękny widok na tutejszy zamek i to jednocześnie Zamek Czerwony, Zamek
Biały i Białą Wieżę.
Wybierając drugi wariant wędrówki nie przechodzimy trasą pod mostem drogowym, tylko
właśnie przez most przechodzimy na drugi brzeg Moravicy i idąc w lewo przez osiedlowe uliczki
dochodzimy do cmentarnego kościółka św. Jakuba wzniesionego pod koniec XVI wieku. W nim
pochowani są m.in. właściciele tutejszego zamku a w kaplicy znajduje się kilka płyt nagrobnych
książąt Lichnovskich.
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Na české straně trasa začíná oﬁciálně na Dolním náměstí v Opavě, u kostela
sv. Vojtěcha. Sem se můžeme od hranice s Polskem dostat přes přechod
Wiechowice - Vávrovice (6,5 km cyklotrasa č. 55) nebo od přechodu
Krzanowice - Strahovice (17 km cyklostezka č. 552). Nedaleko kostela sv.
Vojtěcha se nachází Horní náměstí s renesanční radniční věží, tzv. Hláskou,
budovou Slezského divadla a gotickou konkatedrála Nanebevzetí Panny
Marie. Na Masarykově třídě se dochovaly Blücherův a Sobkův palác, kostel
sv. Ducha a minoritský klášter, který byl v minulosti místem, kde zasedal
Slezský sněm. Od kostela sv. Vojtěcha je třeba dojít na železniční nádraží
(Opava-Východ). Cesta vede kolem Slezského muzea (nejstarší muzeum na
území České republiky). Od nádraží vede trasa po žlutě značené turistické
stezce přes Kylešovice a následně po cyklotrase č. 551 do Hradce nad
Moravicí. Celý úsek vede podél řeky, trasa je stíněna hlavně protipovodňovou
hrází. V Hradci nad Moravicí vede svatojakubská cesta pod
silničním mostem a obchází městečko. Vyplatí se však navštívit
centrum města, o to víc, že na druhém břehu Moravice stojí kostelík
sv. Jakuba.
Hradec nad Moravicí - je městečko jižně od Opavy. Jeho
příslušnost k českým zemím byla potvrzena v 12. století. Ve druhé
polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. postavil na místě
dosavadní tvrze gotický zámek. Od té doby je historie města
nerozlučně spjata s historií zámku. Do roku 1733 byl majitelem
hradeckého panství slezský rod Pruskovských, poté německý rod
Neffzernů a od roku 1733 knížata Lichnovská (do roku 1945).
V zámku pobýval Ludwig van Beethoven, Niccol? Paganini nebo
Ferenc Liszt.
Svatojakubská cesta do Hradce nad Moravicí vede dále jako cyklotrasa 551. Po celou dobu je značena
na cyklistických značkách nevelkými nálepkami. Tady si poutníci mohou vybrat dvě varianty: buď po
trase 551, nebo přes město a pokračovat od zámku po červeně značené turistické stezce. Obě trasy se
setkávají ještě před Žimrovicemi (přibližně 2 km od Hradce).
První varianta nám znemožní prohlídku městečka, ale nabídne nám překrásný pohled na zdejší zámek
a to současně na Červený zámek, Bílý zámek a Bílou věž.
Při výběru druhé varianty nepodcházíme
trasou pod silničním mostem, ale
přecházíme přes most na druhý břeh
Moravice a po cestě vlevo se přes uličky
dostaneme ke hřbitovnímu kostelíku sv.
Jakuba, který byl postaven na konci 16.
století. Jsou v něm pochováni mimo jiné
majitelé zdejšího zámku a v kapli se
nachází několik náhrobních desek knížat
Lichnovských.
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Wracając do centrum Hradca nad Moravicí możemy zobaczyć Muzeum Miejskie, słup morowy
oraz kaplicę św. Jana Nepomucena z 1882 r. Dalej podążając niebieskim szlakiem turystycznym
dochodzimy do górnej części Hradca, gdzie wychodząc na plac przed zamkiem mamy po lewej
stronie kościół paraﬁalny p.w. św. Piotra i Pawła powstały pod koniec XVI w. Dzwony kościelne"
"Piotr" i "Paweł" są najstarszymi w powiecie opawskim. Wchodząc do środka, jeszcze w kruchcie,
mijamy renesansową tablicę epitaﬁjną książęcej rodziny Lichnowskich. W ołtarzu głównym
widzimy obraz Matki Bożej ze stojącymi po bokach ﬁgurami patronów świątyni; trzymającym
odwrócony krzyż i klucze św. Piotrem (po lewej) i trzymającym miecz św. Pawłem (po prawej).
Dalej trasa dochodzi do Zamku Hradec nad Moravicí. Zamek od 2002 r. jest narodowym zabytkiem
kultury i jako jedyny w powiecie opawskim posiada pierwotne umeblowanie. Dzięki powierzchni
130 ha jest również największym kompleksem zamkowym Województwa Morawsko-śląskiego.
Składa się z klasycystycznej rezydencji, tzw. Białego Zamku i nowogotyckiego tzw. Czerwonego
Zamku. Przed jego bramą znajduje się węzeł szlaków turystycznych, gdzie czerwonym szlakiem
ponownie schodzimy na wyznakowaną Drogę Jakubową. Chociaż Czerwony Zamek to dzisiaj
restauracja i hotel, warto zajrzeć na jego dziedziniec. Tutaj na ścianie muru obronnego znajduje się
kamienna tablica dot. legendy, jakoby w Hradcu spotkał się korowód weselny księżniczki czeskiej
księżniczki Dobrawy z korowodem polskiego księcia Mieszka i upamiętniająca spotkanie w 965 r.
Z tej samej okazji, kopie obrazów pary książęcej, z cyklu "Poczet królów Polski" Jana Matejki,
możemy zobaczyć w kościele paraﬁalnym.
Następnie szlak przechodzi obok Zamku Białego a za nim do Białej Wieży i dalej prowadzi przez
cały, malowniczy Park Zamkowy. Za nim schodzi stromym zboczem do doliny rzeki Morawicy,
gdzie łączy się z trasą rowerową 551. Od tej pory obie nitki Drogi Jakubowej idą dalej już razem.
Warto zaznaczyć, że prawie przy wszystkich zabytkach w Hradcu nad Moravicí, znajdują się tablice
z ich opisami i dokładnym tłumaczeniem na język polski.

fot. ing. Jiri Hajduk
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Zpět po stejné cestě do centra Hradce nad Moravicí si můžeme
prohlédnout městské muzeum, morový sloup a kapli sv. Jana
Nepomuckého z roku 1882. Dále se po modře značené turistické
stezce dostaneme do horní části Hradce, kde se u zámku po levé
straně tyčí farní kostel sv. Petra a Pavla, vybudovaný na konci 16.
století. Kostelní zvony "Petr" a "Pavel" jsou nejstaršími zvony na
Opavsku. Na kostelní kruchtě míjíme renesanční epitafy
knížecího rodu Lichnovských. Součástí hlavního oltáře je obraz
Matky Boží s postranními sochami patronů kostela, tedy
sv. Petrem držícím obrácený kříž a klíče (vlevo) a sv. Pavlem
držícím meč (vpravo).
Trasa dále pokračuje k Zámku Hradec nad Moravicí. Zámek je od
roku 2002 národní kulturní památkou a jako jediný na Opavsku je
zařízen původním nábytkem. Díky své rozloze 130 ha je rovněž
největším zámeckým komplexem Moravskoslezského kraje. Je
tvořen klasicistickým tzv. Bílým zámkem a novogotickým, tzv.
Červeným zámkem. Před jeho branou se nachází uzel turistických tras a po červeně značené trese se
znovu dostaneme na značenou svatojakubskou cestu. I když Červený zámek dnes slouží jako
restaurace a hotel, prohlídka jeho nádvoří se vyplatí. Na obraných hradbách se nachází kamenná tabule
připomínající, že podle pověsti se zde měl v roce 995 setkat svatební průvod české kněžny Doubravky
se svatebním průvodem knížete Měška I. Stejná historická událost je zobrazena na kopiích obrazů
z cyklu "Posloupnost polských králů", jejichž autorem je Jan Matejko a můžeme si je prohlédnout ve
farním kostele.
Trasa prochází vedle Bílého zámku a za ním k Bílé věži a dále vede celým malebným zámeckým park.
Za ním sestupuje strmým svahem do údolí řeky Moravice, kde se spojuje s cyklotrasou 551. Z tohoto
místa už pokračují obě větve svatojakubské cesty společně. Je dobré uvést, že téměř u všech památek
v Hradci nad Moravicí jsou umístěny tabule z jejich popisy a podrobným překladem do polského
jazyka.

fot. ing. Jiri Hajduk
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Podczas pobytu w Hradec nad Moravicí warto odwiedzić założoną w 1764 r. Kalwarię Śląską.
Droga od podnóża do krzyża kamiennego na wierzchołku Kalwarii prowadzi koło 13 kaplic Drogi
Krzyżowej. Coroczna procesja, we wrześniu w niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża
Świętego, ma już ponad dwustuletnią tradycję. Na uwagę zasługuje też słup morowy, który znajduje
się w ogrodzie domu nr 90 w pobliżu głównego mostu. Ma 2,8 m wysokości. Został wzniesiony po
wojnach napoleońskich na pamiątkę epidemii.
Z Hradca kierujemy się 40 km czerwonym szlakiem turystycznym do kościoła św. Jakuba
w miejscowości Dolní Guntramovice. Po drodze mijamy unikatowy zabytek techniki "Kanał
Papierniczy" w miejscowości Žimrovice, dawne uzdrowisko Jánské koupele oraz zaporę na rzece
Moravici tworzącą przepiękne górskie jezioro Krużberskie.
W miejscowości Budišov nad Budišovkou zobaczyć możemy zabytki dawnego sądownictwa;
średniowieczny krzyż pokuty i tzw. "Krzyżowy kamień". Z Dolní Guntramovic przez 20 km do
Domašova nad Bystřicí, Droga Jakubowa prowadzi po wyznakowanych trasach rowerowych
nr 6144 i 6149. Stąd 4 km niebieskim szlakiem do Hraničnych Petrovic, i dalej już zielonym
szlakiem na Svatý Kopeček koło Ołomuńca- jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych na
Morawach.
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Při pobytu v Hradci nad Moravicí stojí za návštěvu Slezská kalvárie
založená v roce 1764. Po cestě od úpatí po kamenný kříž na vrcholku
kalvárie se nachází 13 kapliček křížové cesty. Každoroční procesí
konané v zářijovou neděli po svátku Povýšení svatého kříže má už
více než dvěstěletou tradici. Pozoruhodný je rovněž morový sloup
vysoký 2,8 m, který stojí na zahradě domu č. 90 v blízkosti hlavního
mostu. Byl postaven po napoleonských válkách na paměť epidemií.
Z Hradce postupujeme 40 km červeně značenou turistickou stezkou
do kostela sv. Jakuba v Dolních Guntramovicích. Po cestě míjíme
unikátní technickou památku papírenský náhon v Žimrovicích,
bývalé lázně Jánské Koupele a přehradu na řece Moravici, tzv. Vodní
nádrž Kružberk.
V Budišově nad Budišovkou si můžeme prohlédnout památku na
někdejší soud; středověký smírčí kříž a tzv. "Křížový kámen".
Z Dolních Guntramovic vede svatojakubská cesta v délce přibližně
20 km do Domašova nad Bystřicí po označených cyklotrasách
č. 6144 a 6149. Odtud 4 km modře značenou stezkou do Hraničných
Petrovic a dále už po zeleně značené stezce na Svatý Kopeček
u Olomouce- jedno z nejdůležitějších mariánských sanktuárií na
Moravě.

DROGA ŚW. JAKUBA
Santiago de Compostela
Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym miejsce przystanku i spotkań turystówpielgrzymów podczas wędrówki wytyczonej
znakiem muszli św. Jakuba. Dla podejmujących
to wyzwanie, pomocny w turystycznym
pielgrzymowaniu będzie ten, polsko- czeski
przewodnik, który pozwoli zaplanować i
uatrakcyjnić wędrowanie drogami św. Jakuba na
terenie powiatu nyskiego i opawskiego.
Drodzy turyści, pielgrzymi więcej informacji o
Drodze św. Jakuba, atrakcjach turystycznych i
bazie noclegowo- gastronomicznej na szlaku
otrzymacie w poniżej wymienionych punktach:
Biuro Nyskiej Drogi Świętego Jakuba w Nysie
ul. Bracka 18, 48-300 Nysa
Tel. +48 77 448 46 70
www.ddf.nysa.pl
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Turistické zastavení na svatojakubské cestě místo zastavení a setkání turistů - poutníků na
cestě označené mušlí sv. Jakuba. Pro ty, kteří tuto
výzvu přijmou, bude při putování užitečný tento
česko-polský průvodce, který pomůže při
plánování a zvýšení atraktivity putování po
svatojakubských cestách na území niského a
opavského okresu.
Milí turisté a poutníci, více informací o Cestě sv.
Jakuba, turistických atrakcích a ubytovacích a
stravovacích možnostech naleznete v níže
uvedených místech:
Turistické informační centrum Hradec nad
Moravicí
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
Tel.: +420 778 700 071
www.ichradec.cz

Notatki / Poznámky
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Gmina Pakosławice
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
tel. + 48 77 435 76 14
e- mail: ug@pakoslawice.pl
www.pakoslawice.pl
Římskokatolická farnost Hradec nad Moravicí
Zámecká 3, 747 41 Hradec nad Moravicí
tel. + 420 603 563 795
e- mail: rkf.hradecnm@doo.cz
www.farnosthradec.majestat.cz

Niniejsza publikacja wydana została w ramach projektu
"Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym”
Projekt realizowany przez:
Gminę Pakosławice,
Adam Raczyński - Wójt
Partner projektu:
Římskokatolická farnost Hradec nad Moravicí
P. Mgr. Marcin Stanisław Kieras, Proboszcz
Nakład: 1000 szt.
Rok: 2018
Projekt uzyskał doﬁnansowanie za pośrednictwem Euroregionu Pradziad
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
48-200 Prudnik, Klasztorna 4
www.europradziad.pl

Projekt "Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym" jest współﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

Santiago de Compostela

Zapraszamy do Pakosławic i Hradec Nad Moravicí
Zveme Vás do Pakosławic a Hradec nad Moravicií
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY / EXEMPLÁŘ ZDARMA

