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CzęstoChowska  
droga św. Jakuba

Droga św. Jakuba (Camino de San-
tiago) to rozgałęziona sieć średnio-
wiecznych szlaków pielgrzymich 
przecinających całą Europę, prowa-
dzących do katedry w Santiago de 
Compostela w północno-zachodniej 
Hiszpanii. Tam, wedle przekazów, 
znajdują się grób i ciało Świętego 
Jakuba Starszego – jednego z dwu-
nastu apostołów Jezusa Chrystusa. 
Miał on głosić słowo Boże na Półwy-
spie Iberyjskim, następnie powrócił 
do Jerozolimy, gdzie w 44 roku po-
niósł śmierć męczeńską. Jego ciało 
zostało w cudowny sposób przenie-
sione do Hiszpanii i złożone do grobu 
w Santiago de Compostela.
Każdego roku wspomniane szlaki 
przemierzają setki tysięcy ludzi, czy 
to pojedynczo, czy w zorganizowa-
nych grupach, pieszo, rowerem lub 
konno. Wielu wyrusza z motywów ściśle duchowych, religijnych. Inni 
szukają celu w czasie drogi – w rozmowach z innymi pielgrzymami, 
w uczestnictwie we mszach św., w refleksji nad swoim życiem. Jeszcze 
inni pragną znaleźć w ten sposób spokój i oderwać się od codzienności, 
chcą po prostu być w drodze. Niektórych natomiast pociąga przygoda, 
możliwość zobaczenia pięknych krajobrazów czy zwiedzenia zabytków.
Najbardziej znanym ze szlaków św. Jakuba jest Camino Frances liczące 
780 km. Biegnie on z St. Jean-Pied-du-Port we Francji poprzez Pireneje 
do Santiago. U jego początku schodzą się – podobnie jak w dorzeczu 
wielkiej rzeki – średniowieczne szlaki prowadzące przez Francję z całej 
Europy. Załączona mapka przedstawia sieć tych dróg w Polsce. Trzy z nich 
spotykają się w Częstochowie. Są one najczęściej oznaczane stylizowaną 
muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów.
Częstochowska droga św. Jakuba – której poświęcony jest niniejszy 
przewodnik – przechodzi przez trzy diecezje i łączy dwa znane sanktuaria: 
Jasną Górę z Górą św. Anny. W połowie drogi leży pielgrzymkowe sank-
tuarium Matki Bożej w Lubecku, nieco dalej stare, pocysterskie opactwo 

Katedra w Santiago de Compostela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Santiago_de_Com-
postela#/media/File:SantCompostela01.jpg; 
autor: Georges Jansoone
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w Jemielnicy z kościołem św. Jakuba. Z Góry św. Anny można drogą 
zwaną Via Regia udać się do Niemiec lub Czech i oznakowanymi trasami 
dotrzeć do samego Santiago.
Oznakowanie częstochowskiej drogi św. Jakuba, a także wydanie ni-
niejszego przewodnika było możliwe dzięki wydatnemu zaangażowaniu 
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej, Towarzystwa Przyjaciół 
Zapomnianej Historii oraz wielu osób zafascynowanych byciem w drodze, 
wędrowaniem, pielgrzymowaniem.
Wszystkim, którzy drogą częstochowską zmierzają lub będą zmierzać 
do Santiago de Compostela, życzymy Buen Camino. Niech św. Jakub, 
patron pielgrzymów, prowadzi nas, błogosławi nam i pozwoli szczęśliwie 
dotrzeć do Jego grobu oraz wrócić do domu. Niech nam towarzyszy 
na wszystkich drogach naszego życia.

 Autorzy i Wydawcy
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pieśń pielgrzyma
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obJaśnienia:

tabelka z kilometrażem pod nazwą miejscowości:
droga do przebycia | do następnej miejscowości | przebyta droga

niektóre symbole użyte na mapach:

 
kościół; kościół zabytkowy

 
kaplica; krzyż

nocleg

gastronomia

 
bankomat, bank; poczta

sklep

 
apteka; przychodnia

 
zabytek, muzeum; pomnik

cmentarz

informacja

ciekawe miejsce

okaz przyrodniczy

szkoła

Zamieszczone mapy zostały wygenerowane i skopiowane z:

www.openstreetmap.org
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CzęstoChowa
103,1 km | 6,7 km | 0 km

Szlak rozpoczyna się przy zachodnim wyjściu z Jasnej Góry na ul. Klasz-
torną.
Wychodząc z Jasnej Góry na ul. Klasztorną (50°48′48,0″N; 019°05′38,7″E), 
skręcamy w prawo, mijamy z lewej strony Dom Pielgrzyma i parkingi. 
Po ok. 100 m, poruszając się po łuku w lewo, kierujemy się na ul. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Po lewej stronie mijamy parking samochodowy. 
Po kolejnych ok. 700 m przechodzimy na światłach przez ul. św. Jadwigi 
(50°48′50,9″N; 019°05′04,1″E) i dalej podążamy ul. ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego ok. 1,1 km do ul. Szczecińskiej (50°49′04,7″N; 019°04′13,2″E), 
która po ok. 400 m łączy się z ul. Poznańską (50°49′03,1″N; 019°03′51,8″E), 
tu skręcamy w prawo. Z ul. Poznańskiej po ok. 300 m skręcamy w lewo 
na ul. Wielkoborską (50°49′13,2″N; 019°03′48,2″E).
Wymienione wyżej ulice należą do dość spokojnych, jedynie na skrzyżowa-
niu z ul. św. Jadwigi występuje wzmożony ruch samochodowy; wszystkie 
mają pobocze z chodnikiem.
Kierując się cały czas prosto ul. Wielkoborską, po ok. 700 m mijamy skrzy-
żowanie z ul. Dobrzyńską (50°49′09,7″N; 019°03′16,0″E), a po kolejnych 
ok. 800 m skrzyżowanie z ul. Tatrzańską (50°49′04,5″N; 019°02′38,1″E). 
Tu z lewej strony znajduje się kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, 
a naprzeciwko sklep spożywczy.
Kierujemy się prosto, na zachód. Po ok. 1,8 km dochodzimy do miejsca, 
gdzie kończy się Częstochowa, ale nie ul. Wielkoborska (W przyszłości 
ma tędy przebiegać – krzyżować się – autostrada A1) (50°48′52,0″N; 
019°01′11,0″E). Droga jest nadal asfaltowa, kończy się chodnik, ale jest 
nieutwardzone pobocze, a ruch samochodowy raczej mały.
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CzęstoChowa

Istnieje kilka wersji pochodzenia nazwy miasta. W etymologii ludowej jest 
to połączenie słów „często” oraz „chować się”. Inna wersja1 źródłosłowu 
dopatruje się w imieniu Częstoch, legendarnego założyciela tej miejscowości 
wymienionego w Bulli gnieźnieńskiej z 7 lipca 1136 roku2. Pierwsza znana 
wzmianka dotycząca Częstochowy pochodzi z 1220 roku, z dokumentu 
biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Prawa miejskie miejscowości 
nadano pomiędzy 1370 a 1377 rokiem. Z końcem XIV wieku dla miasta 
ustaliła się nazwa Stara Częstochowa, a pobliską wioskę należącą do ufun-
dowanego w 1382 roku klasztoru nazwano Częstochówką. Tej osadzie – 
nazywanej też Nowa Częstochowa – nadano prawa miejskie w 1717 roku. 
Obie miejscowości formalnie połączono 19 sierpnia 1826 roku, tworząc 
miasto Częstochowa. Z początkiem lat 70-tych XIX wieku w Częstochowie 
i pobliskich miejscowościach następuje rozwój przemysłu: włókienniczego, 
maszynowego, metalurgicznego – powstaje Huta Częstochowa. W czasach 
PRL huta zostaje rozbudowana, a miasto staje się ważnym ośrodkiem 
naukowym (powstaje WSI) i kulturalnym, co przyczynia się do ekspansji 
i rozkwitu miejscowości. Przez niespełna ćwierć wieku (1975–98) Często-
chowa była stolicą województwa. Obecnie obszar miasta Częstochowa 
to 160 km2, które zamieszkuje ponad 230 tys. ludzi (dane z 2013 roku).

Wybrane atrakcje turystyczne Częstochowy:

 � zespół kamienic przy Alei Najświętszej Maryi Panny;
 � parki podjasnogórskie: Park 3 Maja i Park im. Stanisława Staszica;
 � Muzeum Częstochowskie (al. NMP 47), w tym m.in.:

 � Ratusz (al. NMP 45);
 � Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. S. Staszica;
 � Rezerwat Archeologiczny kultury łużyckiej;
 � Galeria Malarstwa i Rzeźby XIX i XX wieku (ul. Katedralna);
 � Wystawa Przemysłu i Rolnictwa (http://www.wystawa1909.pl/);

 � XVIII-wieczna zabudowa przy ul. Wieluńskiej;
 � XIX-wieczna zabudowa przy ul. 7 Kamienic;
 � rynek Starego Miasta;
 � Muzeum Produkcji Zapałek (ul. Ogrodowa 68; http://zapalki.pl/);
 � neobarokowa willa Hantkego z parkiem (ul. Łukasińskiego 68);
 � Muzeum Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (ul. Pułaskiego 100/120; 

http://tpkww.one.pl/).

Informacje zaczerpnięto z: http://www.czestochowa.pl/; http://www.muzeum-
czestochowa.pl/; https://pl.wikipedia.org/;
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Jasna góra

Dnia 9 sierpnia 1382 roku książę Wła-
dysław Opolczyk sprowadził z Budy 
mnichów z Zakonu Świętego Paw-
ła Pierwszego Pustelnika potocznie 
zwanych paulinami, dając im w po-
siadanie dawny kościół parafialny 
pw. NMP Dziewicy Wspomożyciel-
ki i przyległe włości, jednocześnie 
ustanawiając fundację klasztoru. 
Dwa lata później, 31 sierpnia, ksią-
żę daruje im Ikonę Matki Boskiej, 
obecnie znanej jako Matka Boska 
Częstochowska. W 1388 roku klasz-
tor nazwano na wzór macierzystego 
konwentu na Węgrzech: Jasna Góra 
(Clarus Mons). 24 lutego 1393 roku 
król Polski Władysław Jagiełło i kró-
lowa Jadwiga ustanawiają fundację 
królewską dla Jasnej Góry. Takie były 
początki największego sanktuarium 
maryjnego w Polsce.

Ważnymi obiektami składowymi kompleksu Jasnej Góry są:

 � Bazylika – kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Wybudowany został na początku XV wieku, 
spłonął w 1690 roku. Odbudowany w stylu późnobarokowym, na wzór 
bazyliki, z obfitym zdobieniem.

 � Kaplica Matki Bożej – powstała już za panowania króla Władysława 
Jagiełły. Oddzielona od nawy kratą gdańską z 1644 roku. W centrum 
znajduje ołtarz z Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Barokowy 
ołtarz, wykonany z hebanu i bogato zdobiony srebrem, został ufundo-
wany w latach 1645–50. W kaplicy jest 6 ołtarzy bocznych, z których 
na uwagę zasługuje ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego z 2 poł. XVII 
wieku. Ściany oratorium udekorowane są licznymi wotami.

 � Sala Rycerska – oryginalnie był to reprezentacyjny salon. Obecnie od-
bywają się tu różne spotkania i koncerty muzyczne. Salę zdobią obrazy 
przedstawiające ważne wydarzenia z dziejów klasztoru, przeróżne 
sztandary i 18 gobelinów prezentujących św. Jana Pawła II w sanktu-
ariach maryjnych świata.
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 � Arsenał – pomieszczenie wzniesione w 2 poł. XVII wieku, służyło jako 
skład broni i amunicji. Obecnie miejsce wystaw czasowych.

 � Wieża – do niedawna najwyższa w Polsce3: ma 106 m i 30 cm wyso-
kości. Na najwyższą, piątą kondygnację prowadzi 516 stopni.

 � Muzeum 600-lecia – miejsce drukarni zamkniętej z rozkazu cara Alek-
sandra II w 1864 roku. Obecnie stała wystawa zabytków z zasobów 
skarbca i działalności artystycznej jasnogórskich paulinów.

 � Plac przed Szczytem – miejsce ważnych uroczystości, zebrań i spotkań 
z pielgrzymami. Otoczony ciągiem 20 stacji tajemnic różańcowych 
odlanych w brązie.

 � Bastion św. Rocha – jeden z czterech fortów twierdzy jasnogórskiej. 
Wzniesiony w latach 1624–39 i rozbudowany pomiędzy 1678 a 1681 ro-
kiem. Współcześnie odrestaurowany.

 � Droga Krzyżowa – poprowadzona w dawnych fosach fortecy, otacza 
z trzech stron mury Sanktuarium, zbudowana w latach 1900–13.

 � Skarbiec – wzniesiony w latach 1649–53; zgromadzone są tu wota 
o różnym charakterze.

 � Golgota Jasnogórska – dzieło wotywne Jerzego Dudy Gracza złożone 
z 18 obrazów.

 � Kaplica Pamięci Narodu – jest to mauzoleum zawierające narodowe 
relikwie i pamiątki.
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obraz matki boskieJ CzęstoChowskieJ

Cudowny Wizerunek Matki Bożej 
bezspornie stanowi największy skarb 
Jasnej Góry. Bez Tej Ikony nie byłoby 
to największe sanktuarium maryj-
ne w Polsce, lecz jedynie kompleks 
wzniosłych budowli i bogaty zbiór 
pamiątek oraz dzieł sztuki, stanowią-
cych muzeum. Powodów, dla których 
tak się stało, wielu dopatruje się w le-
gendzie, która przypisuje autorstwo 
Ikony św. Łukaszowi Ewangeliście 
lub protekcji królewskiej pary: Jadwi-
gi i Władysława Jagiełłów.
Znana jest też legenda, jakoby wra-
cający do Opola z Bełżca na Rusi 
książę Władysław, przejeżdżając 
tędy, został „przymuszony” do nie-
przewidzianej przerwy w podróży. 
Jego konie zaniemogły i nie dały rady 
ciągnąć wozu z łupami ze wschodu, 
wśród których był Obraz Matki Bo-
skiej. Nie pomogły dodatkowe konie. 
Czując się bezradny w opresji, książę 
ukląkł i zaprzysiągł zbudować na wzniesieniu klasztor, w którym pozostawi 
Obraz. Gdy zakończył modły i wstał, konie bez przeszkód ruszyły dalej.
Najstarszy dokument z opisem Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej 
znajduje się w Liber beneficiorum, a jego autorem jest Jan Długosz. „Obraz 
Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej 
świata i Królowej naszej (…), wykonany dziwnym i rzadkim sposobem ma-
lowania (…), o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika 
szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”.

Msze św. i nabożeństwa:

 � odsłonięcie Cudownego Obrazu: 06:00, 14:00; zasłonięcie Cudownego 
Obrazu: 13:00;

 � w kaplicy Cudownego Obrazu:
 � godzinki ku czci NMP: 05:30;
 � msze św.: 06:00, 07:00, 07:30, 08:15 (łac.), 09:30, 11:00, 12:00, 14:00, 
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15:30, 16:45, 18:30; różaniec: 16:00;
 � Apel Jasnogórski: 21:00;

 � transmisja mszy św. codziennie o 06:00 i 18:30 w Radiu Jasna Góra 
(100,6 FM);

 � szczegółowe informacje w Jasnogórskim Centrum Informacji:
 � +48 343653888; +48 343777408; +48 343777562; +48 343777563;
 � http://www.jci.jasnagora.pl/kalendarium

Informacje zaczerpnięto z: http://www.jasnagora.pl/; http://www.jasnagora.
com/; http://www.skarbyjasnejgory.pl/; http://www.paulini.pl/; http://www.
radiojasnagora.pl/; http://www.jci.jasnagora.pl/; http://www2.almamater.
uj.edu.pl/94/04.pdf

Plan Jasnej Góry
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A – Brama Lubomirskich; B – Brama Matki Boskiej Królowej Polski;
C – Brama Matki Boskiej Bolesnej; D – Brama wałowa (Brama Jagiellońska);
E – Sala Maryjna; F – Bastion królewski (bastion Potockich);
G – Pomnik o. Augustyna Kordeckiego; H – Skarbiec;
I – Ołtarz przed Szczytami; J – Bastion św. Trójcy (bastion Szaniawskich);
K – Pomnik Jana Pawła II; L – Bastion Morsztynów; M – Brama Jana Pawła;
N – Bastion św. Barbary (bastion Lubomirskich); O – Domy Muzykantów;
P – Wieczernik; R – Wirydarz; S – Kaplica Jabłonowskich (Serca Pana Jezusa);
T – Kaplica Denhoffów (kaplica św. Pawła Pierwszego Pustelnika);
U – Wejście na wieżę; V – Kaplica św. Antoniego; W – Pokoje Królewskie;
X – Bazylika; Y – Zakrystia; Z – Kaplica MB Częstochowskiej;
a – Sala Rycerska; b – Wirydarz klasztorny; c – Refektarz i biblioteka;
d, e – Klasztor; f – Studnia; g – Muzeum 600-lecia; h – Arsenał;
i – Dziedziniec gospodarczy; j – Dziedziniec główny;
k – Pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego
źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jasnagora.png

Inne zabytki sakralne Częstochowy:

 � archikatedra częstochowska – 
Bazylika Metropolitalna Świętej 
Rodziny (50°48′32″N; 19°07′38″E; 
ul. Krakowska 15/17; http://www.
archikatedra.pl);

 � kościół św. Jakuba Apostoła 
(50°48′46″N; 19°06′47″E; ul. Ki-
lińskiego 8; http://www.swjakub.
com/);

 � kościół św. Zygmunta (50°48′42″N; 
19°07′42″E; ul. Krakowska 1; 
http://www.swietyzygmunt.pl/);

 � Cerkiew Częstochowskiej Iko-
ny Matki Bożej (50°48′30″N; 
19°06′51″E; skrzyżowanie ul. Ko-
pernika i ul. Śląskiej; http://www.
czestochowa.cerkiew.pl/);

 � Kościół Ewangelicko-Augsburski 
Wniebowstąpienia Pańskiego 
(50°48′30″N; 19°06′48″E; ul. Kopernika 25);

 � kościół św. Barbary (50°48′16″N; 19°05′40″E; ul. św. Barbary 51; http://
www.barbara.paulini.pl/);
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 � Sanktuarium św. Józefa (50°46′55″N; 19°09′07″E; ul. Okrzei 41; http://
www.swietyjozef.org.pl/);

 � kościół Najświętszego Imienia Maryi w Alei NMP (50°48′45″N; 19°06′34″E; 
al. NMP 56);

 � kościoły Pana Jezusa Konającego i Podwyższenia Krzyża Świętego 
(50°48′59″N; 19°05′41″E; ul. Sikorskiego 85; http://www.swkrzyzcze-
stochowa.web44.net/);

 � kaplica Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus (50°49′45,3″N; 
19°07′56,6″E; ul. Cmentarna 47);

 � kościół Świętych Rocha i Sebastiana (50°49′08″N; 19°05′10″E; ul. św. 
Rocha 79);

 � pałac biskupi: Kuria Metropolitalna (http://kuriaczestochowa.pl/;  
al. NMP 54).

Instytucje:

 � Komenda Miejska Policji; ul. ks. J. Popiełuszki 5; +48 343691900; dy-
żurka: +48 343691255;

 � Straż Miejska; ul. Krakowska 80 blok 3; +48 343683190;
 � Straż Pożarna; ul. gen. Wł. Sikorskiego 82/94; +48 343615521.

Infrastruktura

(Uwaga! Tylko wybrane obiekty, położone najbliżej Jasnej Góry i/lub szlaku; 
informacje zaczerpnięto z: http://www.info.czestochowa.pl/)

Noclegi:

 � Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II; ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
1/31; +48 343777564; dp@jasnagora.pl; www.jasnagora.pl;

 � Hale Noclegowe; ul. Klasztorna 1; +48 343777224 lub +48 517016332; 
tylko pokoje wieloosobowe;

 � Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Towarzystwa Chrystusowego; ul. 
Radomska 25; +48 343646270, +48 664179652; czestochowa@chry-
stusowcy.pl; http://czestochowa.chrystusowcy.pl/;

 � Dom św. Kaspra; ul. Mąkoszy 1; +48 343664836; http://www.kasper.
cpps.pl/;

 � camping; ul. Oleńki 22/30; +48 343606066; camping@mosir.pl; 5 dom-
ków kempingowych, reszta: miejsca dla namiotów;

 � pokoje gościnne „Pod Klasztorem”; ul. św. Barbary 13; +48 343247991, 
+48 662477832; nocleg@podklasztorem.pl.
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Informacje:

 � Miejskie Centrum Informacji Turystycznej; al. NMP 65; +48 343682250; 
mci@czestochowa.um.gov.pl; pn.-sob. 09:00–17:00; (50°48’42,9»N; 
19°06’29,3»E);

 � Jasnogórskie Centrum Informacji; ul. Kordeckiego 2; +48 343653888; 
jci@jasnagora.pl; (50°48’44,0”N; 19°05’48,4”E).

Infokioski:

 � Brama Matki Boskiej Królowej Polski (50°48′41,7″N; 19°05′49,2″E);
 � ul. Klasztorna (50°48′44,9″N; 19°05′34,0″E);
 � przy Jasnogórskim Centrum Informacji (50°48′44,0″N; 19°05′48,4″E);
 � Camping „Oleńka”; ul. Oleńki 22/30 (50°48′40,9″N; 19°5′31,4″E);
 � skrzyżowanie: Popiełuszki/Aleja NMP (50°48′44,6″N; 19°06′15,4″E);
 � al. NMP 64/78 (50°48′44,7″N; 19°06′23,4″E);
 � al. NMP 65, w Miejskim Centrum Informacji (50°48'42,983″N; 19°06'29,303"E);
 � ul. 7 Kamienic (50°48'37,1"N; 19°6'06,1"E);
 � Rynek Wieluński (50°48'58,1"N; 19°05'51,4"E).

Hotspoty:

 � ul. Oleńki 22/30 (50°48′40,9″N; 19°05′31,4″E) – provider: Urząd Miasta 
(umc-hotspot);

 � al. Sienkiewicza (50°48'44,0"N; 19°06'05,9"E) – provider: Urząd Miasta 
(umc-hotspot);

 � ul. Wieluńska 16 (50°48'55,5"N; 19°05'53,9"E) – provider: „na Wieluńskiej 
u Braci Kiemliczów”;

 � ul. 3 Maja 32 (50°48′52,6″N; 19°05′55,5″E) – provider: MASTEROM.

Bankomaty, banki, sklepy, serwisy:

 � al. Najświętszej Marii Panny;
 � ul. Wieluńska;
 � ul. 7 Kamienic.

Apteki całodobowe:

 � Apteka św. Łukasza; ul. Focha 4/6; +48 343241509; http://www.apte-
kacalodobowa.com/;

 � ul. Gajowa 17; +48 343412565.
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Bary, restauracje, jadłodajnie:

 � Bar-Herbaciarnia (w Domu Pielgrzyma); +48 343777288; herbaciarnia@
jasnagora.pl;

 � kilka barów, restauracji i fast foodów przy ul. Wieluńskiej – na północ 
od Jasnej Góry (większość czynna 10:00–18:00; tylko niektóre do 23:00);

 � kilka barów, restauracji i fast foodów przy ul. 7 Kamienic – na połu-
dnie od Jasnej Góry (większość czynna 10:00–18:00; tylko niektóre 
do 23:00); ul. Klasztorna.

Urzędy pocztowe:

 � ul. Kordeckiego 2; pn.-pt. 08:00–20:00, sob. 12:00–17:00, niedz. 12:00–
17:00 (01.05–30.09);

 � ul. Klasztorna; sezonowo: 01.05–30.09: pn.-niedz. 10:00–17:00;
 � ul. Popiełuszki 10/12; pn.-pt. 08:00–20:00;
 � agencja pocztowa: ul. Wielkoborska 2; pn.-pt. 09:30–16:00.

Informacje zaczerpnięto z: http://www.info.czestochowa.pl/portal/; http://
www.czewka.pl/

Kościoły:

(przy szlaku w granicach miasta Częstochowy):
 � kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła; ul. Wręczycka 128/134; +48 

343629696; http://piotripawel.czest.pl/ (50°49′17,062″N; 19°3′46,822″E); 
msze św.: w niedziele i święta: 07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00; święta 
zniesione: 07:00, 09:00, 18:00; dni powszednie: 7:00, 18:00;

 � kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; ul. 
Wielkoborska 123, +48 343628957; arekofm@o2.pl (50°49′2,711″N; 
19°2′38,255″E); msze św. w niedziele i święta: 07:30, 09:00, 11:00, 18:00; 
święta zniesione: 09:00, 18:00 (lato), 17:00 (zima); dni powszednie: 
18:00 (lato), 17:00 (zima).
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stara gorzelnia
96,4 km | 2,9 km | 6,7 km

Docieramy do miejscowości Stara Gorzelnia. Po ok. 900 m na skrzyżo-
waniu z ul. Przysieczną (50°48′46,5″N; 019°00′31,3″E) mijamy przystanek 
autobusowy i krzyż z kapliczką. Łukiem skręcamy w lewo na południe, idąc 
wciąż ul. Wielkoborską, przechodzimy przez mostek na rzeczce Gorzelanka.

kolonia ŁoJki

Po bokach drogi widać sztuczne górki – są to hałdy po byłych kopalniach 
rud żelaza: z lewej „Klod”, a z prawej „Stanisław” i „Anna” („Helena”) oraz 
nieużytki zielone. Po ok. 1,8 km dochodzimy do obrzeży osady. Za znakiem 
„koniec Koloni Łojki” skręcamy w prawo na ul. Długą – w kierunku zachod-
nim (50°49′53,5″N; 019°00′20,7″E). (Niedaleko stąd, w odległości ok. 300 
– 500 m, w przyszłości ma być również skrzyżowanie z autostradą A1).

konradów
93,5 km | 4,1 km | 9,6 km

Tuż za zakrętem zaczyna się miejscowość Konradów. Z lewej strony mi-
jamy hałdy po kopalni „św. Jerzy” i po ok. 1,4 km ul. Długa skręca w lewo, 
a my podążamy prosto, na drogę gruntową; to ul. Kopalniana (50°47′52,6″N; 
018°59′11,5″E).
Po ok. 900 m wchodzimy w zagajnik. Tu skręcamy w lewo na ul. Górniczą 
(50°47′52,3″N; 018°58′25,6″E), która jest miejscami wąska jak ścieżka. 
Wśród drzew po lewej stronie widać budynek starej cegielni oraz niepo-
kaźne zwały po kopalniach „Jerzy 1”, „Jerzy 3” i „Jerzy 2”.

blaChownia
89,4 km | 4,1 km | 13,7 km

Pokonawszy ok. 1,3 km, dochodzimy do ul. Piastów w Blachowni. Tu skrę-
camy w prawo (50°47′20,9″N; 018°57′59,3″E). Po ok. 400 m na skrzyżowa-
niu kierujemy się w lewo, na południe, na ul. Sienkiewicza (50°47′16,2″N; 
018°57′44,3″E). Po prawej stronie mijamy Jezioro Blachownia, plac Wolno-
ści z parkingiem i budkami z jedzeniem oraz pomnik św. Floriana i remizę 
OSP. Dalej przy ul. Sienkiewicza znajdują się: Urząd Stanu Cywilnego, 
Urząd Miejski, krzyż oraz kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski i św. 
Michała Archanioła. Kościół bywa zamknięty, ale zawsze w dzień jest 
otwarta piękna kaplica Wiecznej Adoracji.
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Po ok. 800 m na skrzyżowaniu (50°46′52,8″N; 018°57′43,7″E) skręca-
my w prawo na ul. ks. Mariana Kubowicza. Tą ulicą, pokonując kolejne 
400 m przez osiedle bloków, dochodzimy do ul. Sportowej (50°46′52,81” 
N; 18°57′24,24”E).
Z lewej strony są widoczne boiska i tereny sportowe, a w odległości ok. 
200 m jest Ośrodek Sportu i Rekreacji (możliwość noclegu). Po prawej 
stronie znajdują się stawy należące do kompleksu Jezioro Blachownia. 
Są tu tuż przy jeziorze ścieżki spacerowe oznaczone tablicami informa-
cyjnymi ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, ławeczki, ciekawa flora i fau-
na, rozlewiska, bagna etc. Od 1993 roku istnieje tu Obszar Chronionego 
Krajobrazu Rozlewisko Górnej Stradomki zajmujący teren o powierzchni 
ok. 100 ha.
Na skrzyżowaniu ulic ks. Mariana Kubowicza i Sportowej (50°46′52,8″N; 
18°57′24,2″E) kierujemy się na zachód, idąc dalej ul. ks. M. Kubowicza.
Po ok. 400 m, za 10. przystankiem ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, 
jest mostek na rzeczce, za którym podążamy przez las prostą i szeroką 
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drogą asfaltową, zamkniętą dla zmotoryzowanych. Są przy niej ławeczki 
dla zmęczonych.
Wędrujemy ok. 1,1 km (50°46′46,7″N; 018°56′11,6″E) i docieramy do skrzy-
żowania z drogą Wręczyca – Trzepizury (nr 492), przez którą przechodzimy 
i dalej, wciąż po nawierzchni asfaltowej, kierujemy się prosto przez las 
ul. Cisieńską.
Tu zaczynają się tereny Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, 
przez który powędrujemy kilkadziesiąt kilometrów naszym szlakiem św. 
Jakuba, przemierzając urocze tereny leśne.

Cisie
85,3 km | 4,2 km | 17,8 km

Po ok. 1,4 km skręcamy w lewo – tak jak prowadzi droga (50°46′42,1″N; 
018°55′03,5″E) – i dochodzimy do miejscowości Cisie. Poruszamy się cią-
gle ul. Cisieńską. Około 500 m dalej, na skrzyżowaniu dróg (50°46′45,2″N; 
018°54′40,6″E), znajduje się pomnik postawiony „W Hołdzie Poległym 
i Pomordowanym Mieszkańcom Wsi Cisie w latach 1939–1945”. Przy 
nim kierujemy się w prawo przez mostek na Stradomce, przechodząc 
drogą obok zabytkowego drewnianego budynku młyna z początku XX 
wieku. Jest to cały czas ul. Cisieńska. Po ok. 200 m, na skrzyżowaniu z ul. 
Myśliwską (50°46′51,8″N; 018°54′39,1″E), mijając z lewej sklep spożywczy, 
skręcamy w lewo. Przez wioskę idziemy ok. 2 km, podziwiając po drodze 
kościół pw. św. Antoniego z Padwy, drewnianą kapliczkę św. Antoniego 
i kilka starych drewnianych domów. Tuż przed końcem wioski z prawej 
strony widzimy krzyż, a nieco dalej, z lewej, leśniczówkę (50°47′15,5″N; 
018°53′06,5″E). Za wioską prowadzi nas przez las wciąż droga asfaltowa.

puszCzew
81,1 km | 1,2 km | 22,0 km

Około 1,4 km dalej jest przejazd kolejowy (50°47′41,2″N; 018°52′03,1″E). 
Za nim (ok. 600 m) nasza droga przecina się z drogą Węglowice – Herby 
(50°47′54,9″N; 018°51′29,1″E). Jesteśmy w miejscowości Puszczew (jej 
„centrum” mijamy z prawej, istnieje możliwość noclegu). Przechodzimy 
przez czasem ruchliwą drogę. Za krzyżem kierujemy się nieznacznie 
w lewo, na szeroką drogę szutrową prowadzącą przez pola.
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stara gorzelnia

Miejscowość należąca do gminy Bla-
chownia w powiecie częstochow-
skim, liczy 262 mieszkańców (dane 
z lutego 2015).
Kiedyś był tu folwark, administracyj-
nie podległy Częstochówce4. Przez 
wioskę przepływa rzeka Gorzelanka. 
Na skrzyżowaniu dróg znajdują się 
krzyż i kapliczka.

konradów

Miejscowość powstała z parcela-
cji majątku ziemskiego w Łojkach 
w 1910 roku. Obecnie należy do gmi-
ny Blachownia w powiecie często-
chowskim i posiada 444 mieszkań-
ców (stan z lutego 2015).
W Konradowie znajduje ceglana kapliczka z 1917 roku (50°48′15″N; 
18°59′19″E). Jej fundatorem był Jan Popczyk. Jest to wotum dziękczynne 
za ocalenie jego rodziny od choroby, która nawiedziła osadę.

Miejsce noclegowe:

 � Pensjonat „U Jana”; ul. Wrzosowa 2A; +48 343607831; +48 725929992; 
pensjonat_ujana@op.pl; http://www.pensjonatujana.pl (50°48′02,8″N; 
18°59′53,8″E) – ok. 250 m na północny zachód od szlaku.

Sklep spożywczy:

 � ul. Długa 23 (50°47′53,592″N; 18°59′26,776″E).

kolonia ŁoJki

Kolonia Łojki to północna część sołectwa Łojki. Wieś Łojki należy do gminy 
Blachownia w powiecie częstochowskim. Jest to najprawdopodobniej 
najstarsza część tej gminy. Liczba mieszkańców przekracza 1300 osób 
(dane z lutego 2015). Przez południową część wioski przepływa rzeka 
Stradomka. W XVI wieku w tym regionie działało kilkadziesiąt kuźnic, 
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z czego dwie w Łojkach. Rudę wydobywano wówczas odkrywkowo lub 
przy pomocy niegłębokich szybów. Do wytopu żelaza stosowano piece 
dymarskie z miechami. Wśród lokalnej społeczności dominowały zawo-
dy: dymarza, kowala, węglarza, rębacza i górnika. Napędem dla dymarek 
była siła ludzi i zwierząt, czasem wykorzystywano koła wodne na rzece 
Stradomce.
Nazwa Łojki pochodzi od właściciela kuźni Błażeja Łojka, który w 1531 roku 
otrzymał od króla Zygmunta Starego przywilej prowadzenia kuźni. Jego 
następcą był Tomasz Łojek. Kuźnica działała do 1642 roku. W XIX wieku 
był tu młyn papierniczy. W XIX i na początku XX wieku była tu kopalnia rud 
żelaza „Łojki”, a w XX wieku działały również kopalnie: „św. Jerzy” i „Klod” 
oraz „Stanisław” i „Anna”.

Przychodnia lekarska (NZOZ):

 � ul. Długa 50; +48 343271043 (50°47′42,3″N; 19°0′19,8″E); ok. 300 m 
na południe od szlaku.

Apteka:

 � ul. Długa 41; +48 343271376; codziennie: 08:00–20:00; ok. 550 m 
na południe od szlaku (50°47′35,2″N; 19°0′23,6″E).

blaChownia

Blachownia to miasto i gmina w powiecie częstochowskim nad rzeką 
Stradomką. Powierzchnia miasta wynosi 36,66 km². Liczba mieszkań-
ców to prawie 10 tys. osób (dane z 2010). Blachownia otrzymała prawa 
miejskie 16 stycznia 1967 roku.
Osada powstała najprawdopodobniej z początkiem XVII wieku, choć 
niektóre źródła podają wiek XIV. Działały tu kuźnice, w których wytapia-
no żelazo, wykorzystując występującą obficie w okolicy rudę darniową. 
Od 1807 roku działała tu manufaktura wyrobu blachy. Stąd też wywodzi 
się najprawdopodobniej obecna nazwa tej miejscowości.
Intensywny rozwój osady następuje po 1834 roku, kiedy to rozpoczęto 
budowę huty obejmującej: dwa wielkie piece, odlewnię i kuźnicę. Na po-
trzeby zakładu zostały zatopione podmokłe tereny przy rzece Stradomce, 
które dziś znamy jako Zalew Blachownia. Nadto w okolicy powstały nowe 
kopalnie rud żelaza lub rozbudowano stare. Powstała też fabryka blachy 
i naczyń blaszanych, w której zastosowano bardzo nowoczesne na ówcze-
sne czasy maszyny parowe. W 1838 roku w hucie zatrudnione były 74 oso-
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by. Szychta w hucie trwała dobę. Każdy robotnik poniżej 40. roku życia 
musiał uczyć się katechizmu, a przy tym czytać i pisać oraz znać cztery 
działania arytmetyczne. Warunkiem utrzymania się w zawodzie i w pracy 
było zdanie po trzech latach egzaminu. Przy zakładzie powstało osiedle 
fabryczne na potrzeby napływających rąk do pracy. W latach 70-tych XIX 
wieku osada i zakłady Blachownia stają się własnością wielkiego księcia 
Mikołaja Romanowa. W 1897 fabryka przechodzi w dzierżawę koncernu 
Laura und Königshütte. W 1901 zlikwidowane zostają wielkie piece. Czas 
I wojny światowej i 2 RP przynosi dalszy impas w działalności fabryki. 
Niejaki progres następuje w latach 40-tych pod okupacją niemiecką. 
Na czas II wojny światowej Blachownia urasta do miejscowości, w której 
miał siedzibę Landrat, i zostaje wcielona do rejencji opolskiej (Często-
chowa jest już w GG). W PRL fabryka w Blachowni działa nadal i stanowi 
ważniejszy element rozwoju miejscowości i napływu świeżej siły roboczej. 
Wraz z nadaniem osiedlu Blachownia praw miejskich w granicach miasta 
znalazły się również pobliskie wioski.
Atrakcją miasta jest sztuczny zalew, który tworzy sześć stawów o łącz-
nej powierzchni 56 ha. Największy staw z tego kompleksu wodnego jest 
zbiornikiem retencyjnym, ma powierzchnię 30 ha i jest nazywany Jeziorem 
Blachownia. To dość rozległe lustro wody stanowi dobre miejsce dla spor-
tów i uciech wodnych. Inne zbiorniki wykorzystywane są do hodowli ryb.
Od 1993 roku funkcjonuje tu Obszar Chronionego Krajobrazu Rozlewisko 
Górnej Stradomki o powierzchni 100 ha. Wartość i rozmaitość tutejszej 
unikatowej flory i fauny zaprezentowana została na 14 tablicach ustawio-
nych wzdłuż dwukilometrowej ścieżki dydaktycznej.

Warto zwrócić uwagę na:

 � budynek obecnego Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sienkiewicza 
(50°47′04,7″N; 18°57′40,5″E). Była to kiedyś stacja kolejowa zbudowana 
w 1903 roku. 100 lat później usunięto torowiska, a budynek zmienił swoje 
przeznaczenie. W pobliżu rosną dwa pomniki przyrody – dąb czerwony 
(obwód 303 cm) i wiąz górski (obwód 371 cm);

 � pałacyk myśliwski, który wybudowano na polecenie następcy tronu ro-
syjskiego Mikołaja Romanowa. Obecnie jest to budynek mieszkalny (ul. 
Sienkiewicza 16; 50°46′59,3″N; 18°57′45,7″E). Naprzeciw znajduje się za-
bytkowy krzyż z tablicą, na której jest data: 1879. Odlany był w ówczesnej 
hucie jako pamiątka po latach głodu i epidemii (50°46′48″N; 18°57′44″E).

 � Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego – ufundowany w 1947 roku z ini-
cjatywy byłych więźniów obozów koncentracyjnych i mieszkańców 
miejscowości Blachownia (50°46′48″N; 18°57′44″E).
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Parafia i kościół

Osada Blachownia istniała już 
od stuleci, ale długo stanowiła część 
parafii Konopiska, a najbliższy ko-
ściół5 znajdował się we wsi Trze-
pizury. Rozebrano go w 1906 roku. 
W jego zastępstwie funkcjonowała 
drewniana kaplica, wzniesiona przed 
1882 rokiem, z figurą św. Franciszka 
z Asyżu.
Pierwszą parafię w Blachowni pw. 
św. Michała Archanioła erygowa-
no 20 marca 1910 roku. Powstała 
na skutek wyłączenia z parafii św. 
Walentego w Konopiskach. Odtąd 
nabożeństwa odbywały się w drew-
nianym baraku. Pierwszym probosz-
czem był ks. Marian Kubowicz. Budo-
wę kościoła rozpoczęto w 1924 roku, 
a zakończono w 1927 roku. Jako 
że w roku rozpoczęcia budowy pa-
pież Pius XI ustanowił dzień 3 maja 
świętem Matki Bożej Królowej Polski, 
tę patronkę obrano dla świątyni. Konsekracji kościoła dokonał 4 września 
1927 roku ks. bp Teodor Kubina – pierwszy biskup częstochowski.
Znajduje się tu Kaplica Wiecznej Adoracji, dostępna codziennie.
Porządek nabożeństw: w niedziele i święta: 07:30, 09:30, 10:45, 12:00, 
18:00 (17:00 zima) oraz w sobotę: 18:00 (17:00 zima); w dni powszednie: 
07:00, 07:30, 18:00 (17:00 zima).
Ul. Henryka Sienkiewicza 14;ks. proboszcz: +48 343271651; ks. wika-
riusz: +48 343204549; http://www.parafia-blachownia.pl/ (50°46′53,64″N; 
18°57′46,54″E).

Inne parafie w Blachowni (dalej od szlaku):

 � parafia pw. św. Franciszka z Asyżu; erygowana 12 czerwca 1988 roku; 
świątynię konsekrowano 04 października 2000 roku;

 � parafia pw. Najświętszego Zbawiciela; erygowana 14 czerwca 2001 roku; 
kościół konsekrowany 26 listopada 2000 roku.
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Infrastruktura

(Wybrane informacje o obiektach leżących przy lub niedaleko szlaku)

Noclegi:

 � Dom wycieczkowy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Blachowni; ul. Sportowa 
1; +48 343270415; osir@onet.com.pl; w budynku jest Bar Gambit oferujący 
całodzienne wyżywienie; +48 606277437 (50°46′46,4″N; 18°57′20,2″E).

Apteki:

 � ul. Żeromskiego 2; pn.-pt. 08:00–20:00 (50°46′46,5″N; 18°57′32,0″E);
 � ul. Żeromskiego 8; pn.-pt. 08:00–20:00, sob. 08:00–15:00, niedz. 

10:00–14:00 (50°46′51,7″N; 18°57′32,3″E).

Bankomaty, banki:

 � ul. Żeromskiego 2 (50°46′46,5″N; 18°57′32,0″E);
 � ul. Bankowa 1 (50°46′43,9″N; 18°57′40,8″E);
 � ul. Bankowa 9 (50°46′44,1″N; 18°57′33,5″E).

Sklepy:

 � Delikatesy Jędryka; ul. ks. Kubowicza 12 (50°46′47,7″N; 18°56′24,6″E);
 � sklep spożywczy; ul. Sportowa 6 (50°46′49,9″N; 18°57′23,4″E);
 � sklep spożywczy; ul. Sportowa 1 (50°46′46,5″N; 18°57′22,1″E);
 � PSS Społem; ul. ks. Kubowicza 16, pn.-pt. 06.00–21.00; sob. 06.00–

21.00; niedz. 09:00–20:00 (50°46′53,4″N; 18°57′31,5″E);
 � sklep mięsny: ul. Żeromskiego 8 (50°46′51,7″N; 18°57′32,3″E);
 � Biedronka; ul. Miodowa 2; pn.-pt. 07:00–22:00; sob. 07:00–22:00; niedz. 

08:00–20:00 (50°46'46,2"N; 18°57'49,5"E).

Poczta:

 � ul. Żeromskiego 8 (50°46′51,7″N; 18°57′32,3″E).

Jadłodajnie:

 � Kebab; ul. Bankowa 9;
 � Bar Oaza (fast food); ul. ks. Kubowicza 7;
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 � Mini Bar (fast food); ul. Sienkiewicza 24;
 � Jokita (fast food); Miodowa 1;
 � restauracja Kmicic; ul. Leśna 14;
 � Freddo Lody i Kawa; ul. Sienkiewicza 25.

Przychodnia:

 � NZOZ „BLAMED”, ul. Sienkiewicza 4; pn.-pt. 08:00–18:00; blamed@
blamed.pl; +48 343270254.

Szpital w Blachowni:

 � im. Rudolfa Weigla przy ul. Sosnowej 16; sekretariat-blachownia@
pgmedyczna.pl; +48 343279175.

Urząd Miejski w Blachowni:

 � ul. Sienkiewicza 22; sekretariat@blachownia.pl; +48 0343270409.

Informacje zaczerpnięto z: http://www.blachownia.com.pl/; http://blachownia.
pl/; http://gminablachownia.pl/; https://pl.wikipedia.org/; http://blachownia.
republika.pl/

ŹródeŁko św. huberta

Około 1 km od szlaku, przy jednym ze źródeł rzeki Stradomki, w 2006 roku 
ufundowano kapliczkę ku czci św. Huberta, patrona leśniczych, myśliwych 
i miłośników przyrody, a pobliski zdrój obudowano i nazwano źródełkiem 
św. Huberta. Wśród wielu ludzi miejsce to cieszy się opinią szczególnego. 
Nie są znane zweryfikowane informacje na temat właściwości wody z tego 
zdroju, niemniej jest ona zdatna do picia wprost ze źródła, jak również 
można jej używać np. do parzenia herbaty.

Cisie

Wioska należąca do gminy Blachownia w powiecie częstochowskim. 
Miejscowość liczy 626 mieszkańców (stan z lutego 2015 roku).
Najstarsza znana wzmianka o tej miejscowości pochodzi z XVI wieku. 
Nazwa wioski wywodzi się od licznie rosnących na obszarze drzew ci-
sowych. We wschodniej części wioski znajduje się pomnik, na którym 
widnieje napis: „W hołdzie poległym i pomordowanym mieszkańcom wsi 
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Cisie w latach 1939–1945”. Na pomniku zostały wymienione nazwiska 
29 mieszkańców Cisia, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Fun-
datorem pomnika był Stefan Lota, który urodził się w Cisiu w 1905 roku. 
Monument odsłonięto 16 października 1977 roku.
W Cisiu nad rzeką Stradomką znajduje się zabytkowy młyn wodny 
z 1925 roku. Od 1919 roku w wiosce istnieje szkoła. Dzięki staraniom 
i wsparciu finansowemu Stefana Loty 1 września 1983 roku oddano 
do użytku nowy budynek szkoły. Obecnie szkoła jest prowadzona przez 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie.

Kościół

Pierwotnie Cisie należało do parafii w Konopiskach. Wraz z erekcją parafii 
w Blachowni w 1910 roku wioska została do niej przyłączona. W 1913 po-
stawiono w Cisu kaplicę, za której patrona obrano św. Antoniego z Padwy. 
W 1991 roku zakończono budowę kościoła, który został konsekrowany 11 
czerwca 2000 roku. Od 14 czerwca 2001 roku Cisie należy do nowo powstałej 
parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Blachowni. Msze św.: niedz. 10:00.

Sklep:

 � Sklep Wielobranżowy; ul. Cisieńska 1; pn.-sob. 06:30–20:00, niedz. 
11.00–16.00 (50°46′51,8″N; 18°54′38,0″E).

Informacje zaczerpnięto z: http://cisie.eu/
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puszCzew

Wioska należy do gminy Wręczyca 
Wielka w powiecie kłobuckim. Miej-
scowość liczy 663 mieszkańców (da-
ne z 2014 roku). Nazwa miejscowo-
ści wywodzi się od wyrazu „puszcza”.
W latach 1801–05 na tereny obec-
nego Puszczewa przybyła spora 
liczba kolonistów z Wirttembergi 
(dzisiaj: Badenia Wirttembergia), 
a nową osadę nazwano Heilmanns-
walde. W 1815 roku pojawiła się 
nazwa Kolonia Elmenswalde lub 
Puszczew. W 1820 roku osada li-
czyła 134 mieszkańców. Osadnicy 
zajmowali się karczowaniem lasu 
i „kurzeniem”, czyli produkcją węgla 
drzewnego. Kloce drewna układano 
w duży stos, okładano grubą war-
stwą ściółki leśnej, a na to dawano 
warstwę ziemi, jednocześnie pozo-
stawiając otwory z dołu i na górze 
kopca. Po podpaleniu otwory zamy-
kano i pilnowano, aby ogień się nie wydostał. Po zwęgleniu drewna kopiec 
rozkopywano (tzw. limierz) i dogaszano wodą. Nadto kolonialiści uprawiali 
pola tam, gdzie sobie kto wykarczował las. W 1830 roku, po komasacji 
wykarczowanych gruntów, wytyczono każdemu działki, „na wprost ich do-
mów”. Miejscowość pierwotnie należała do zaboru pruskiego, a po klęsce 
Napoleona do Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim. Po 1945 roku 
na terenie miejscowości działał oddział Konspiracyjnego Wojska Polskie-
go. W wyniku obławy oddziału Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
20 listopada 1946 roku pojmano tu pięciu żołnierzy KWP. Najstarszym 
obiektem we wsi jest kapliczka z XIX wieku, przy drodze do Jeziora.

Informacje zaczerpnięto z: http://reiner-kerp.de/; https://joweber.blogger.de/; 
http://www.turystyka.wreczyca-wielka.pl/; http://comenius.motivtes.u.w.inte-
riowo.pl/www/weglowice_web.htm#_Toc197749758
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Jezioro
79,9 km | 6,4 km | 23,2 km

Przemierzamy ok. 1,2 km i  docieramy do  miejscowości Jezioro 
(50°47′58,2″N; 018°50′30,2″E). Za krzyżem ukrytym w drzewach jest 
droga asfaltowa, którą skręcamy najpierw lekko w prawo i zaraz potem 
w lewo (50°47′56,3″N; 018°50′26,4″E). Tu nasza droga łączy się z tra-
sami rowerowymi: „Szlak wiaduktów” i „Leśna wędrówka”. Przy „parku” 
z okazałymi pomnikowymi drzewami, za kolejne 100 m, skręcamy znów 
w prawo (50°47′53,6″N; 018°50′27,0″E), a następnie kierujemy się prosto. 
Przy Leśniczówce Jezioro (50°47′43,0″N; 018°50′09,9″E), którą mijamy 
z prawej, kończy się droga asfaltowa, a nasz szlak podąża dalej drogą 
gruntową przez las.

lasy nad górną liswartą

Po ok. 1,3 km docieramy do wiaduktu kolejowego. Za nim kierujemy się 
drogą prosto, nie w prawo, pożarową nr 8. Szlak „Leśna wędrówka” skręca 
w prawo, ale towarzyszy nam nadal „Szlak wiaduktów” oraz dołącza trasa 
rowerowa Osobliwości Parku Krajobrazowego Lasy Nad Górną Liswartą. 
Poruszamy się przez las wygodnym traktem leśnym nazywanym Łeb-
kowska Droga. Wokół piękne lasy iglaste, liściaste i mieszane. Mnóstwo 
w nich jagód, borówek i grzybów. Około 1,5 km od wiaduktu do naszej drogi 
dochodzi z lewej strony droga pożarowa nr 9 z oznaczeniami niebieskiego 
szlaku rowerowego (Szlak Lubliniecki), który prowadzi z Herb. Podążamy 
dalej prosto przez ok. 2,3 km i dochodzimy do biegnącej prawie prosto-
padle drogi asfaltowej (50°46′28,8″N; 018°47′00,4″E). Tu bardziej z lewej 
strony jest wąska droga leśna (za zieloną barierką), którą można dojść 
do ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Cisy nad Liswartą. Natomiast nasz 
szlak prowadzi w prawo, drogą asfaltową. Dołącza do nas Liswarciański 
Szlak Rowerowy, a „gubi się” niebieski Szlak Lubliniecki.

Łebki
73,5 km | 2,2 km | 29,6 km

Jeszcze kilkanaście metrów przez las i docieramy do miejscowość Łebki, 
którą przemierzamy ok. 2,8 km. Po drodze, po lewe stronie, widzimy krzyż 
z kapliczką i kilka zabytkowych drewnianych domów.
W małym lasku za wioską po lewej, jest kapliczka postawiona w miejscu, 
gdzie na drzewie miała się ukazać małej dziewczynce Matka Boska. 
Mieszkańcy nazywają je „świętym miejscem”.
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stasiowe   
71,3 km | 1,0 km | 31,8 km

Za laskiem skręcamy w lewo (50°46′47,4″N; 018°45′04,5″E) i przez mostek 
nad strumieniem Turza, przed którym opuszcza nas Liswarciański Szlak 
Rowerowy. Przez drugi most nad rzeką Liswartą, i tak jak prowadzi droga, 
łukiem w lewo, dochodzimy do osady Stasiowe (ul. Stasiowe). Rozstajemy 
się z trasą rowerową Osobliwości Parku Krajobrazowego Lasy Nad Górną 
Liswartą. Mijamy leśniczówkę, krzyż i stadninę koni.

braszCzok   
70,3 km | 8,2 km | 32,8 km

Po ok. 1,8 km z lewej widać „prywatny” most na Liswarcie do jednego 
gospodarstwa. Tu skręcamy w prawo (50°46′18,7″N; 018°45′43,1″E) na wą-
ską drogę asfaltową, którą po ok. 400 m kierujemy się w lewo. Od prawej 
do naszej drogi dochodzi niebieski szlak im. Józefa Lompy. Jesteśmy 
w miejscowości Braszczok, przez którą wędrujemy tak, jak prowadzi dro-
ga asfaltowa. Po ok. 800 m mijamy pomnikowe drzewa – dęby i sosnę, 
dalej odnowiony budynek, w którym mieścił się kiedyś urząd celny oraz 
szkoła. Kilkanaście metrów dalej znajdują się betonowy krzyż z kapliczką 
i drogowskazy niebieskiego szlaku turystycznego im. Józefa Lompy.

las śledziona

Stąd (50°46′07,5″N; 018°45′31,6″E) droga asfaltowa wraz ze szlakiem 
niebieskim prowadzi prosto w stronę Lisowa, a my kierujemy się w prawo 
na utwardzoną drogę polną, którą po ok. 200 m skręcamy lekko w prawo 
na leśną drogę oznaczoną jako pożarowa nr 14. To urokliwy, spokojny trakt 
leśny z kilkoma wirażami, którym podążamy kilka kilometrów, miejscami 
pozbawieni zasięgu sieci GSM. Po przebyciu ok. 1,9 km na skrzyżowaniu 
w lesie (50°45′39,1″N; 018°44′35,7″E) idziemy w lewo. Pojawia się tu też 
niebieski rowerowy Szlak Lubliniecki, który zgubił się nam w Łebkach. 
Nieco dalej na drzewie wisi niepozorna kapliczka.

śródlesie i brzoza

Po ok. 1,5 km trafiamy na maleńką osadę nazywaną Śródlesie (50°45′18,8″N; 
018°43′53,5″E) – było tu niegdyś leśnictwo oraz dom dla pracowników 
leśnych, dziś jest to własność prywatna. Około 1 km dalej, po prawej, kilka 
metrów od naszej drogi, znajduje się Stanowisko Pomnikowe Różanecz-
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nika Katawbijskiego. Ponad 100-letnie różaneczniki (rododendrony), które 
kwitną na początku czerwca, zajmują powierzchnię ok. ½ ha. Natomiast 
po lewej, niedaleko od naszej drogi, znajduje się Użytek Ekologiczny Brzoza 
(50°44′59,5″N; 018°43′04,9″E) – to naprawdę piękne miejsce na odpoczynek 
„dla ciała i ducha”. Jest tutaj miniaturowa kapliczka św. Huberta.

paryŻ

Podążamy dalej prosto, aby po ok. 400 m skręcić w prawo na drogę po-
żarową nr 19. Odbija od nas w lewo niebieski Szlak Lubliniecki. Leśnym 
traktem podążamy 2 km, wraz z żółtym Szlakiem Pomników Przyrody 
i ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną Na Brzozę, aż do poprzecznej drogi 
asfaltowej – ul. Paryż (50°45′08,3″N; 018°41′27,5″E).

paweŁki
62,1 km | 4,0 km | 41,0 km

Tutaj skręcamy w lewo i jak prowadzi droga, przez most na rzeczce, po ok. 
1 km docieramy do miejscowości Pawełki na ul. Główną. Jeszcze tylko 
niespełna 0,5 km i dochodzimy do schroniska młodzieżowego „Pawełek”, 
gdzie jest możliwość odpoczynku i noclegu (50°44′49,9″N; 018°40′38,7″E). 
Obok schroniska znajduje się mały drewniany kościółek pw. Matki Bożej Fa-
timskiej o ciekawej historii, którą zaprezentowano na tablicy informacyjnej.
Ze schroniska podążamy ul. Główną ok. 130 m. Przy granitowym krzyżu 
skręcamy w prawo na ul. Dębową (50°44′49,1″N; 018°40′31,7″E), a następ-
nie po ok. 50 m w lewo na ul. Leśną (50°44′50,8″N; 018°40′30,8″E), gdzie 
przechodzimy przez mostek nad Potokiem Kochcickim i drogą asfaltową 
kierujemy się do lasu. Po ok. 600 m (50°44′44,1″N; 018°40′01,0″E), na łuku 
drogi asfaltowej skręcającej w prawo, opuszczamy wygodny trakt oraz 
towarzyszący nam żółty Szlak Pomników Przyrody i kierujemy się w lewo 
na leśną drogę gruntową, miejscami piaszczystą i trawiastą.

brzezinowe (maJChrowe)

Około 600 m dalej, na rozjeździe trzech leśnych dróg (50°44′28,4″N; 
018°39′50,5″E), na drzewie na wprost wisi krzyż z daszkiem – tu wybie-
ramy drogę w prawo. Po przebyciu ok. 1,5 km mijamy kilka gospodarstw 
– to osada Brzezinkowe (Majchrowe) (50°43′59,9″N; 018°39′14,9″E). Na ko-
lejnym skrzyżowaniu, przy którym jest krzyż, nie zmieniamy kierunku, 
idziemy polną drogą wzdłuż lasku.
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Jezioro

Miejscowość należy do  gminy 
Wręczyca Wielka w powiecie kło-
buckim. Liczy 382 mieszkańców 
(dane z 2014 roku). W 1863 roku 
w  istniejącej tu  gajówce mieścił 
się sztab powstańców. W pobliżu 
osady znajdowało się kiedyś spore 
jezioro, stąd nazwa wioski. Pozostał 
po nim niewielki zbiornik oligotro-
ficzny, otoczony grząskim terenem 
i  lasem i  nazwany Bagno w  Je-
ziorze. W 2002 roku ustanowiono 
tu rezerwat na obszarze 6,53 ha. Jest 
to kompleks torfowisk porośnięty 
tzw. kontynentalnym borem bagien-
nym, który stanowi lęgowisko dla 
wielu gatunków ptaków. Występują 
tu takie rośliny jak rosiczka okrą-
głolistna, żurawina błotna, modrzewnica, bagno zwyczajne i borówka 
bagienna. Na terenie wioski jest leśniczówka nazywana Połamaniec, przy 
której rośnie jeden z największych w Polsce orzechów czarnych – obwód 
drzewa wynosi 357 cm. Niedaleko leśniczówki znajduje się kapliczka. 
Można tu znaleźć jeszcze kilka drewnianych domów z początku XX wieku. 
W jednym z nich (nr 44) mieściła się kiedyś szkoła.

lasy nad górną liswartą

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą został utworzony w 1998 roku. 
Jest to obszar zwartego kompleksu leśnego, który stanowi otulinę niecki 
górnego biegu rzeki Liswarty. Powierzchnia parku z otuliną wynosi 50 746 
ha z czego 63% to lasy, ok. 30% użytki rolne, a pozostałe to stawy i cieki 
wodne (Liswarta, Olszynka, Turza, Potok Jeżowski). W parku dominują bory 
mieszane świeże oraz wilgotne, wśród których przeważa sosna. Wzdłuż 
cieków znajdują się bogate lasy łęgowe. Na uwagę zasługują wrzosowiska, 
wilgotne łąki oraz zespoły roślinności wodno-torfowiskowej. Występuje 
tu duża grupa rzadkich gatunków roślin (widłak wroniec, ciemiężyca 
zielona, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, mieczyk dachówkowaty, 
storczyki, rosiczka okrągłolistna). Wśród fauny szczególnie cenne są okazy 
ptaków (127 gatunków), które znajdują tu dogodne warunki gniazdowania. 
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Do tutejszej awifauny należą: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, błotniaki, bo-
cian czarny. Wśród innej zwierzyny na uwagę zasługują ssaki: popielica, 
koszatka, ryjówka aksamitna, malutka i kilka gatunków nietoperzy oraz 
12 gatunków gadów (najciekawszy to gniewosz plamisty). Park można 
zwiedzać, korzystając ze ścieżek dydaktycznych: „Na brzozę”, „Kierz-
kowskie bagna”, „Pająk”, „Cisy nad Liswartą” lub szlaków turystycznych: 
niebieskiego im. J. Lompy i żółtego Szlaku Pomników Przyrody, oraz 
szlak rowerow Osobliwości Parku Lasy Nad Górną Liswartą, jak również 
z naszej drogi św. Jakuba

Informacje zaczerpnięto z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazo-
wy_Lasy_nad_Górną_Liswartą; http://www.zpk.com.pl/index.php/component/
content/article/56

Łebki

Wioska w gminie Herby w powiecie lublinieckim. Sołectwo liczy 68 osób 
(dane z 2008 roku). Miejscowość znajduje się na terenie Parku Krajo-
brazowego Lasy nad Górną Liswartą. Wzdłuż wioski przepływa rzeka 
Turza – dopływ Liswarty. Od 1815 roku przebiegała tędy granica między 
Prusami a Królestwem Polskim w zaborze rosyjskim. Ten dukt leśny na-
zywany był Stara Granica, a obecnie 
znany jest jako Łebkowska Droga. 
Przy tej drodze znajdują się dwie 
skrzynkowe kapliczki zawieszone 
na drzewach przez Rosjan w miej-
scach, gdzie przemytnicy zastrzelili 
ich pograniczników. Nazwa „Łebki” 
pojawia się w publikacjach z 1783 
i 1827 roku, a pochodzi najprawdo-
podobniej od osiadłego tu gospoda-
rza o nazwisku Łebek. W centrum 
osady jest murowany krzyż z orłem 
i kapliczką. Przy nim raz w  roku, 
w maju, odprawiana jest msza św. 
nazywana Odpustem Łebkowskim. 
Jest też kapliczka skrzynkowa z Ob-
razem Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Pewna rodzina, w której kilkoro 
dzieci zmarło po urodzeniu, za ra-
dą Franciszki Ciemiengi z Kanusa, 
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umieściło tutaj tę kapliczkę, aby reszta dzieci uchowała się w zdrowiu. 
Od tego czasu tak się stało – urodziło się im pięcioro zdrowych dzieci. 
Na północno-zachodnim krańcu wioski, w lasku, znajduje się kapliczka 
w miejscu, w którym podobno w sierpniu 1976 roku na koronie świerka 
małej dziewczynce objawiła się Matka Boska. Ludzie nadal wierzą w po-
moc Maryi w tym miejscu i zostawiają w kapliczce karteczki z intencjami, 
a nawet całe listy z opisem swoich problemów (50°46′41″N; 18°45′23″E). 
Na północ od wioski, w lesie, jest mogiła żołnierzy Wermachtu, którzy 
uciekli z niemieckiej armii i wracali do domu, do niedalekiej miejscowości 
Olszyna. Ponieważ te tereny były już wyzwolone, żołnierze dla swojego 
bezpieczeństwa przemieszczali się tylko nocą. W tym miejscu ich zabito 
i pochowano (50°46′51″N; 18°45′04″E).

rezerwat „Cisy nad liswartą” 
i rezerwat „Cisy w ŁebkaCh”

Na południowo-wschodnim krańcu osady Łebki znajduje się ścieżka 
dydaktyczna utworzona dla osób chcących poznać uroki rezerwatu Cisy 
nad Liswartą (50°46′27,1″N; 18°47′11,8″E). Pod ścisłą ochroną znajduje 
się tu 21,16 ha. Natomiast na północy wioski Łebki jest rezerwat Cisy 
w Łebkach (50°46′59,4″N; 18°46′58,9″E), o powierzchni 21,17 ha. Oba 
rezerwaty utworzono w 1957 roku, a obecnie stanowią składową Parku 
Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Rosną tu cisy pospolite, z któ-
rych najstarsze mają ponad 200 lat. Obszary te stanowią naturalny łęg 
jesionowo-olszowy i bór bagienny. Cis pospolity był kiedyś wykorzystywany 
do wyrobu łuków. Te wiecznie zielone, duże krzewy jako pierwsze w Polsce 
zostały objęte ochroną już w 1423 roku przez Władysława Jagiełłę. Prócz 
cisów są tu inne gatunki roślin chronionych, np. liczydło górskie, starzec 
kędzierzawy i ciemiężnica zielona.

stasiowe

Osada należąca do sołectwa Zborowskie, w gminie Ciasna, w powiecie 
lublinieckim. Przez osadę przebiega Liswarciański Szlak Rowerowy (nie-
bieski). Na południowy zachód od osady w odległości ok. 1 km, w lesie, 
znajduje się wzniesienie nazywane Stasiowa Góra (265 m n.p.m.).

braszCzok

Osada w sołectwie Tanina, w gminie Herby, w powiecie lublinieckim. 
Wioskę zamieszkuje ok. 55 osób (dane z 2008 roku). Nazwa osady po-
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chodzi od nazwiska Braszczak (1830 
Braschiok). Przez osadę przebiega 
szlak turystyczny im. Józefa Lompy 
(niebieski). Przed II wojną światową 
właścicielem tutejszych lasów, pól 
i miejscowości był hrabia Ludwik von 
Ballestrem. Z jego inicjatywy wybu-
dowano tu leśniczówkę i dom dla 
pracowników leśnych, które istnieją 
do dziś. Są też budynki dawnej szko-
ły i nadgranicznej pruskiej placówki 
wojskowej – obecnie służące jako 
budynki mieszkalne. Rosną tu oka-
załe wiekowe drzewa: dęby i sosna.

uŻytek ekologiCzny 
brzoza

Zarastający obecnie, płytki sztuczny zbiornik wodny wraz z otaczającymi 
grząskimi terenami zajmuje powierzchnię 52,28 ha. Był to kiedyś staw ho-
dowlany Nowa Brzoza, założony w latach 1923–25 z inicjatywy hrabiego 
Ludwika von Ballestrema. Kiedyś były tu jeszcze drewniany „zameczek” 
myśliwski oraz drewniany kościółek pw. św. Huberta. Dom myśliwski 
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za czasów PRL wywieziono do skansenu w Chorzowie, gdzie spłonął. 
Znajdowała się w nim restauracja „Łania”. Kościółek został „zarekwiro-
wany” przez mieszkańców sołectwa Pawełki. Obecnie dla upamiętnienia 
tegoż znajduje się tu kapliczka (makieta kościółka). Atrakcją uroczyska 
są regionalnie rzadkie i ustępujące gatunki flory i fauny. Występują tu: 
grzybień biały, okrężnica bagienna, grążel żółty, salwinia pływająca. Ze 
zwierząt żyją tu: rzekotka drzewna, ropucha paskówka, kormoran czar-
ny, brodziec krwawodzioby, zimorodek i wydra. Zainteresowani znajdą 
tu stosowne tablice informacyjne.

róŻaneCznik katawbiJski

Zagajnik ponad 100-letnich rododen-
dronów zajmuje obecnie 46 arów. 
Nie jest to obiekt pochodzenia natu-
ralnego, lecz pozostałość założonej 
na potrzeby ogrodów przypałaco-
wych szkółki roślin egzotycznych 
z  początku XX wieku, powstałej 
z inicjatywy hrabiów Ballestremów. 
Najefektowniej gaj ten wygląda 
w maju i czerwcu. Aby nasycić oczy 
barwnymi kwiatami, warto wspiąć 
się na specjalnie zbudowaną w tym 
celu platformę widokową.

paryŻ

Zimą 1812 roku ewakuujące się z kampanii moskiewskiej, wycieńczone 
wojska francuskie podążały przez tereny Śląska. W tutejszej osadzie leśnej, 
składającej się z czterech gospodarstw, na nocny odpoczynek zatrzymał 
się sam Napoleon Bonaparte ze swym oddziałem. Wielu żołnierzy było 
wyczerpanych, a niektórzy ranni. Chłopi, jak mogli, ugościli przybyszów. 
W tym też czasie w okolicy (w pobliżu Kochcic) przebywał inny oddział 
napoleończyków. Ci nie mieli tyle szczęścia. Zaskoczeni przez śnieżycę, 
zagubieni, nie przetrwali nocy – zamarzli z zimna i wycieńczenia. Dziś miej-
sce to nazywane jest Kierchowek. Kiedy wojska ruszyły w dalszy odwrót, 
pewien żołnierz, który był ciężko ranny, pozostał w jednym z gospodarstw. 
Miejscowi nie byli nastawieni pozytywnie do obecności obcego. Mieszka-
jąca w tej chacie panna nie poddała się jednak presji sąsiadów, ale wzięta 
litością zajęła się kuracją poszkodowanego. Rany goiły się, niemniej trwało 
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to aż do lata. W tym czasie młodzi zdążyli się lepiej poznać i zakochali się 
w sobie. On był z Paryża, ale nie chciał już tam wracać – tu znalazł swój 
Paryż. Z czasem pobrali się i mieli dzieci. Ich syn Paul Reiner w połowie 
XIX wieku wybudował na Pawełkach młyn wodny i karczmę (rozebrana 
w 2012 roku). Wraz żoną ufundowali w 1899 roku krzyż w centrum wioski, 
który stoi do dziś.

paweŁki

Wioska położona w gminie Kochanowice w powiecie lublinieckim. Osada 
znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. 
Miejscowość liczy 214 mieszkańców (stan z 2015 roku). Na terenie so-
łectwa odkryto ślady osadnictwa z czasów kultury łużyckiej. W połowie 
XVII wieku niejaki Jędrzej Pawelkha założył tu młyn. Z końcem XIX wieku 
osada była wymieniana jako pustkowie wsi Kochcice6.

Kościół

W Pawełkach jest drewniany kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej, „zare-
kwirowany” przez mieszkańców wioski z uroczyska Brzoza w 1956 roku. 
Pierwotnym patronem tej świątyni był opiekun myśliwych św. Hubert. 
Gospodarze już dużo wcześniej nosili się z zamiarem przeniesienia kaplicy 
z lasu do wioski. Nie mając na to pozwolenia władz, na działce darowanej 
przez jednego z nich, w centrum wioski, zrobili fundamenty pod stodołę, 
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na której budowę dostali zgodę. Podobno w jedną noc kościół rozebrali, 
przewieźli i postawili w nowym miejscu, na fundamentach pod stodołę, 
które „o dziwo” idealnie pasowały. Uważając, że św. Hubert jest zbyt słabym 
patronem ich „samowoli budowlanej”, za patronkę obrali Matkę Boską 
Fatimską. Na gospodarza – właściciela „nowej stodoły” – administracja 
państwowa nałożyła dotkliwą karę pieniężną. Niemniej nikt nie poniósł 
uszczerbku na zdrowiu ani życiu, a i świątynia ostała się do dziś. Kościół 
jest odnowiony, zmieniono m.in. pokrycie dachu ze strzechy na dachówkę. 
Obecnie Pawełki należą do parafii pw. Serca Pana Jezusa w Kochcicach 
(ul. XX-lecia PRL 5; +48 343533705; kochciceparafia@gmail.pl; msze św. 
na Pawełkach: niedz. 11:30).

Noclegi:

 � Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pawełek”, ul. Główna 14; +48 
343533716; www.schronisko.kochanowice.pl; schronisko dysponuje 
60 miejscami noclegowymi i bogatym zapleczem sportowo-rekreacyj-
nym. Stanowi doskonałą bazę wypadową na wycieczki piesze i rowero-
we, a okolice są niemałą atrakcją dla wędkarzy, myśliwych i grzybiarzy. 
Mieściła się tu niegdyś szkoła. Budynek wybudowano w 1910 roku;

 � agroturystyka: „Domek pod kasztanem” i „Rybaczówka”; ul. Piaskowa 4; 
+48 601459248, +48 723434118, +48 343533648; DPawel1994@gmail.
com; GG: 4838056; www.agroturystykapawelki.pl;

 � Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Dubiel; ul. Główna 26; +48 
343533624; www.agrinpol.pl/agroturystyka_kochcice;

 � Gospodarstwo Agroturystyczne „U Roberta”; Robert Jaguś; ul. Główna 
44; +48 343564663; +48 516169534.

Sklepy, bary:

 � „Pod bocianem”; ul. Główna 8; codziennie: 07:00–20:00 (zimą do 18:00); 
w poniedziałki przerwa 11:00–14:00; na zamówienie (wskazany wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny) właścicielka może dostarczyć wybrane 
produkty, jeśli by takich nie było w sklepie; +48 785727488.

Informacje zaczerpnięto z: http://kochanowice.pl/solectwa-2/pawelki/; http://
www.schronisko.kochanowice.pl/home.html
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gliniCa
58,1 km | 1,8 km | 45,0 km

Około 1 km za lasem przekraczamy niestrzeżone przejście kolejowe (linia: 
Lubliniec – Kluczbork) (50°43′32,2″N; 018°39′02,9″E), za którym nadal po-
dążamy drogą gruntową, mijając tereny kopalni żwiru i sztuczne zbiorniki 
wodne. Po 800 m zaczyna się droga asfaltowa – to ul. Boczna w Glinicy. 
Przy niej – po pokonaniu kolejnych ok. 250 m – dostrzegamy niewielki 
kościółek pw. św. Józefa. Kontynuując ok. 400 m po prostej, dochodzimy 
do skrzyżowania z bardzo ruchliwą trasą krajową nr 11 (Katowice – Po-
znań) (50°42′51,5″N; 018°38′33,3″E). Stąd z lewej widać pozostałości młyna 
z czerwonej cegły, a z prawej budynek szkoły w Glinicy, przy którym stoi 
krzyż. Nieszeroka asfaltowa droga na wprost, na drugim brzegu szosy, 
to ul. Lubecka – tam się kierujemy. Opuszczając teren zabudowany, widzi-
my wieże kościoła w Lubecku. Po drodze – z lewej strony – napotykamy 
krzyż (50°42′37,7″N; 018°38,3″E).

lubeCko
56,3 km | 1,2 km | 46,8 km

Po ok. 1,8 km jesteśmy na skrzyżowaniu w centrum Lubecka (50°41′55,2″N; 
018°38′52,3″E). Tu skręcamy z ul. Glinickiej w prawo, na ul. Główną. Towa-
rzyszy nam zielony szlak turystyczny im. Powstań Śląskich. Z lewej strony 
mijamy pomnik Powstańców Śląskich. Około 50 m za skrzyżowaniem 
znajduje się otoczony parkanem, stary, XV-wieczny kościół (50°41′55,1″N; 
018°38′48,8″E). Jest to Diecezjalne Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej, 
które słynie z Cudownego Medalionu Matki Bożej, a od niedawna również 
z odkrytych w 2009 roku, unikatowych na skalę kraju, średniowiecznych 
fresków. Kościół jest codziennie otwarty!
Przy kościele znajduje się grób Franciszki Ciemiengi, mieszkanki przy-
siółka Kanus (to kolejna osada na naszym szlaku), zmarłej w 1935 roku 
w opinii świętości.
Idąc dalej ul. Główną, po ok. 230 m dochodzimy do murowanej kapliczki 
z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, przed którą skręcamy w pra-
wo (50°41′53,8″N; 018°38′37,1″E). Następnie wędrujemy prosto, mijając 
z prawej remizę OSP (50°41′54,3″N; 018°38′34,9″E). Drogą gruntową 
idziemy przez pola. Przy dobrej widzialności można stąd dostrzec nad 
południowo-zachodnim horyzontem wciąż jeszcze odległy cel naszej 
podróży: Górę św. Anny.
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kanus
55,1 km | 1,3 km | 48,0 km

Po przejściu ok. 1 km docieramy do przysiółka Kanus. Tuż przed skrzy-
żowaniem mijamy z prawej strony krzyż, w którego cokole we wnęce 
znajduje się figura Matki Boskiej Bolesnej. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy 
w lewo (50°42′03,7″N; 018°37′52,8″E). Przy drodze widoczne są strzałki 
wskazujące kierunek do domu, w którym żyła Franciszka Ciemienga 
(obecnie znajduje się w nim izba jej pamięci). Zygzakiem pomiędzy za-
budowaniami, ok. 300 m dalej wychodzimy na wąską, miejscami krętą, 
ale spokojną drogę asfaltową.

draliny
53,8 km | 1,3 km | 49,3 km

Wędrujemy ok. 1 km i docieramy do miejscowości Draliny, do skrzyżo-
wania ul. Kanuskiej z ul. Pawonkowską (50°41′34,1″N; 018°37′28,2″E). 
(Jeśli skręci się w prawo, po kilku metrach można dojść do XVIII-wiecznej 
kapliczki św. Jana Nepomucena). Na krzyżówce kierujemy się prosto, 
mijając z prawej kasztanowce i zabudowania dworskie, w głębi posesji 
znajduje się pałacyk z przełomu XIX i XX wieku, zrujnowany w okresie 
PRL, obecnie w odbudowie.

lisowiCe
52,5 km | 1,8 km | 50,6 km

Podążając asfaltową drogą przez pola, po ok. 700 m mijamy z lewej staw 
rybny, przy którym są ławeczki i stolik – to przystanek Lisiego Szlaku 
i miejscowość Lisowice (50°41′11,3″N; 018°37′36,4″E).
Idąc ul. Mickiewicza, po ok. 500 m przechodzimy przez przejazd kolejowy 
(linia Lubliniec – Opole) i z prawej mijamy boisko i budynek wielofunkcyjny, 
gdzie mieści się Muzeum Paleontologiczne (50°40′54,5″N; 018°37′47,4″E). 
Muzeum to prezentuje skamieniałe szczątki dinozaurów odkryte w pobli-
skich wyrobiskach gliny w Lipiu Śląskim. Naprzeciwko muzeum, przed 
zakrętem, znajduje się betonowy krzyż, a za nim budynki szkoły. Na roz-
staju dróg skręcamy w prawo, a potem w lewo. Dalej z prawej mijamy 
murowaną kaplicę pw. św. Jana Nepomucena z graffiti i Dąb Pamięci 
Jana Pawła II, kolejny przystanek Lisiego Szlaku oraz niewielką wystawę 
zabytkowego sprzętu gaśniczego.
Około 600 m od muzeum znajduje się ruchliwa droga krajowa nr 46 Lu-
bliniec – Opole (50°40′37,2″N; 018°37′54,1″E). Ostrożnie przechodzimy 
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na drugą stronę jezdni, gdzie z lewej znajduje się krzyż, a za nim sklep. 
Poruszając się ul. Dolną, po łuku w lewo, a nieco dalej ostro w prawo 
(50°40′29,5″N; 018°38′00,9″E), dochodzimy do ul. Andrzejowej.

andrzeJów
50,7 km | 3,6 km | 52,4 km

Asfaltową drogą wśród pól docieramy do  przysiółka Andrzejów 
(50°40′12,3″N; 018°37′43,1″E). To kolejne ok. 1 km szlaku. W osadzie tej 
mijamy kilka zabudowań. Kierujemy się cały czas prosto, drogą asfaltową 
przez las. Mijamy z lewej kolejny przystanek Lisiego Szlaku.
Po ok. 1 km docieramy do skrzyżowania dróg (Lubliniec – Koszwice i Li-
sowice – Solarnia), tuż przed którym skręcamy w prawo na utwardzoną, 
wygodną ścieżkę dla pieszych i rowerzystów (50°39′41,9″N; 018°37′31,7″E). 
W lesie jest kilka miejsc na odpoczynek w formie parkingów z ławkami.

kośmidry (kuŹniCe)
47,1 km | 10,5 km | 56,0 km

Ścieżką leśną idziemy ok. 2,8 km i docieramy do miejscowości Kośmidry 
(50°39′49,6″N; 018°35′09,4″E). Kończy się las, dalej poruszamy się prosto, 
niespełna 100 m ul. Lubliniecką, po czym skręcamy w lewo na ul. Stawową 
(50°39′48,9″N; 018°35′05,1″E). Tą drogą pokonując ok. 1,5 km, mijamy 
kolejno: z lewej strony nieduży staw, potem most nad rzeką Lublinicą 
(50°39′20,4″N; 018°34′44,1″E), dalej duże stawy hodowlane (Podgroblany), 
a przy nich rząd okazałych pomnikowych drzew liściastych, następnie 
po prawej zabudowania (Pod Lasem) i pola oraz dwa krzyże.
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gliniCa

Miejscowość w gminie Ciasna w powiecie lublinieckim. Pierwsza wzmian-
ka o osadzie pochodzi z 1305 roku. Nazwa wywodzi się od glinianek, 
czyli miejsca wydobycia gliny. W 1767 roku hrabina Anna Barbara von 
Gaschin – Pani na Turawie i Lublińcu – postawiła w Glinicy manufakturę 
wyrobów fajansowych. Do fabryki sprowadzono wyposażenie z królewskiej 
manufaktury porcelany w Berlinie. Na początku produkowano tu wyroby 
powszechnego użytku: talerze, miski, salaterki, filiżanki, dzbany, wazy itp. 
Z czasem zaczęto wytwarzać też tzw. przedmioty zbytku – dekoracyjne 
figurki i zabawki. W 1787 roku manufaktura w Glinicy stała się własno-
ścią rządu pruskiego. W 1840 roku roczna produkcja wynosiła ok. 35 
tys. różnorakich naczyń. W 1856 roku czasowo wstrzymano produkcję. 
Fabrykę w Glinicy zamknięto w roku 1870, chociaż później były próby 
wznowienia produkcji7.
Glinica należała do różnych możnych rodów, m.in. od 1861 roku był to ma-
jątek rycerski Oskara von Koszielsky. Z tego czasu pozostała zabudowa fol-
warczna i dworek – obecnie własność prywatna (50°43′09″N; 18°38′23″E).
W 2 poł. XIX wieku Lorenz Grzechatz wybudował tu najpierw cegielnię, 
a potem z wyprodukowanej cegły postawił młyn parowy. Cegielnia nie 
istnieje, a z młyna pozostało już niewiele. Budynek szkoły w Glinicy po-
chodzi z 1907 roku.

Kościół
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W wiosce jest kościół pw. św. Józefa. Jest to kościół filialny w parafii 
Lubecko. Poświęcono go 19 grudnia 1992 roku. O dużej integracji społecz-
ności wioski świadczy fakt, że od pierwszego spotkania w sprawie budowy 
kościoła (30 grudnia 1991) do jego konsekracji potrzebny był niespełna 
rok. Msze św.: niedz. 09:00, sob. 17:00 (niedzielna, oprócz wakacji); śr. 
08:00 (oprócz wakacji); czw. 17:00.

Sklepy:

 � ul. Asfaltowa 7 (ok. 100 m od  szlaku; wejście od  ul. Mlecznej; 
50°42′53,5″N; 18°38′30,2″E); pn.-pt. 07:00–20:00, sob. 07:00–17:00, 
niedz. 10:00–13:00;

 � ul. Asfaltowa 37 (ok. 500 m od szlaku; 50°43′5,6″N; 18°38′19,5″E); pn.-
-sob. 06:30–20:30, niedz. 09:00–18:00; +48 343512198.

Informacje zaczerpnięto z: http://glinica.pl/; http://ciasna.pl/

lubeCko

Wioska w gminie Kochanowice w powiecie lublinieckim. Liczy 818 miesz-
kańców (dane z 2015). Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1226 roku, 
kiedy to istniała tu nielegalna stacja poboru cła. Przez Górkę Lubecką w XIII 
wieku przechodził szlak handlowy, stanowiący element via magna vel via 
regna8. Nazwa miejscowości wywodzi się od nazwiska Lubiczko, najpraw-
dopodobniej założyciela i właściciela w/w placówki celnej. W wiosce jest 
pomnik dla uczczenia III Powstania Śląskiego postawiony w 15-tą rocz-
nicę, odbudowany w 25-tą rocznicę. Przy ul. Kościelnej (50°41′53,9″N; 
18°38′43,1″E) jest budynek dawnej szkoły i organistówki z przełomu 
XVIII i XIX, a przy ul. Głównej znajdują się stara szkoła (50°41′50,9″N; 
18°38′36,4″E) oraz dawny klasztor sióstr służebniczek (50°41′52,0″N; 
18°38′35,5″E) z początku XX wieku.
Pierwsza wzmianka o lubeckiej parafii pochodzi z 1362 roku. Najprawdopo-
dobniej w tym okresie powstało obecne prezbiterium kościoła parafialnego, 
co potwierdzają zachowane, odkryte w 2009 roku gotyckie freski, z których 
najstarsze eksperci wyceniają na 2 poł. XIV wieku. Wielkość malowidła 
(ok. 140 m2) oraz jego wykonanie stawia je wysoko wśród dzieł tego typu.
W nawie znajduje się chrzcielnica sprzed 1687 roku, a po bokach ołtarze 
z obrazami św. Urbana (patrona rolników) i św. Walentego (patrona cho-
rych). Z prawej strony jest ambona z XVII wieku, a z lewej na ścianie okaz 
sztuki sepulkralnej – płyta nagrobna Jana I Kochcickego z 1549 roku. 
Na fasecie wymalowane są postaci apostołów, a w centrum sufitu obraz 
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koronacji Matki Boskiej. W babińcu znajdują się krucyfiks z XVI wieku, 
kamienna kropielnica oraz dawne narzędzie tortur: kuna.

Perła polskiego gotyku9

„Freski na ścianach przedstawiają sceny z życia Pana Jezusa i Maryi: 
Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Pokłon Trzech Króli oraz rzadko spoty-
kane w ikonografii Obrzezanie Jezusa w świątyni. Kolejne sceny ukazują 
pocałunek Judasza, Chrystusa przed Annaszem i Kajfaszem, umywają-
cego ręce Piłata, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Znajdująca 
się na ścianie wschodniej scena ukrzyżowania jest fragmentem jeszcze 
wcześniejszego malowidła. (…) Towarzyszył temu niezwykły pomysł 
i kunszt oraz duża aranżacja plastyczna, niezbyt często spotykana w go-
tyku. (…) Lubeckie malowidła są wspaniałym przykładem Biblii pauperum 
dla wiernych tamtych czasów. (…)
Freski na ścianach wieńczy malowidło na sklepieniu. Na pierwszy plan 
wysuwa się postać Chrystusa w mandorli, w ikonograficznym typie Ma-
iestas Domini. Chrystus tronuje w majestacie, otaczają go lew, byk, anioł 
oraz orzeł – symbole czterech ewangelistów, a także aniołowie trzymający 
w rękach znaki męki Pańskiej. Takie odwzorowania Maiestas Domini były 
charakterystyczne dla ówczesnej sztuki sakralnej.
Nie zabrakło też stojących obok Jezusa Jego Matki Maryi i umiłowanego 
ucznia, św. Jana. Na granatowym i ciemnozielonym tle malowidła widać 
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drzewka z owocami lub kwiatami, symbolizujące zapewne ogród rajski. 
U stóp Chrystusa, w dwóch sześcioosobowych grupach, stoją apostołowie. 
Pomiędzy nimi znajduje się wyjątkowa scena o tematyce eschatologicznej: 
zmarli wychodzący z otwartych grobów podczas Sądu Ostatecznego. 
W tak plastyczny sposób przedstawiona prawda o zmartwychwstaniu ciał 
jest – najprawdopodobniej – zupełnie unikalna, jedyna w Polsce. Na łuku 
tęczowym, oddzielającym prezbiterium od nawy głównej, zachował się 
częściowo obraz ukazujący prawdopodobnie piekło”.

Tekst na podstawie: http://www.poslaniec.co/1207/art,163,Ukryty_skarb_wiary.
htm; http://gosc.pl/doc/1374479.Kilka-centymetrow-do-skarbu

Diecezjalne Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej

W centralnym miejscu prezbiterium, w ołtarzu z białego marmuru, znajduje 
się Cudowny Obraz Matki Boskiej Lubeckiej. Jest to medalion o wymiarach 
12,5 na 7,5 cm. Obrazek ten został znaleziony 300 lat temu. Od tego czasu 
miejsce to nawiedzają rzesze pielgrzymów. W 1994 roku bp Jan Wieczorek 
ogłosił kościół w Lubecku Sanktuarium Diecezji Gliwickiej.

Historia odnalezienia Obrazu Matki Boskiej Lubeckiej10

„(…) nasz kapłan z Jasnej Góry wysłany do tegoż Lubeczka na prywatną 
inkwizycyą, takie to z sobą przywiósł świadectwo, z podpisem Plebańskim, 
Pańskim y trzecim Szlacheckim, pod trzema Pieczęciami ich, w te słowa: 
(…), że R. P. 1716. między Oktawą Bożego Ciała, we wsi Lubeczku znaleziony 
iest Obrazek N. Panny, na kształt Częstochowskiego malowany z iednej 
strony, a z drugiey Zbawiciela Pana z otwartym bokiem, (…). Gdy mierzwę 
wywozić miano z Plebanii na pole y wóz nałożony już dobrze, koni para I.M.P. 
Iana Iózefa Zmieszał z Domanowic, dość dobrych, y zdolnych ruszyć, ani 
poiąć woza nie mogły. Przyprzęgano drugie konie, y dźwigano woz drągami, 
konie zacinano, żadnym iednak sposobem z mieysca postąpić nie mogły, 
a tylko upadały, y postronki coraz rwały. Niecierpliwością uwiedzieni ludzie 
złorzeczyli koniom; a rozumieiąc, że to złośliwy uczynek czyi, y tego ktoby 
był, niedobrze wspominali: dla czego wodą święconą kropieli, y Wiankami 
z Monstrancyi okadzali woz y konie, bawiąc się tak y mocując przez dwie 
godziny dobre, postaremu wszystko darmo, a konie cztery z wozem iak 
wrytym zmordowane, iak z początku stawały, y upadały, tak naostatek 
ustały całe. Domyślili się tedy na koniec zrzucać gnoy z woza nazad, y 
rozrzucać go, ieżeliby w nim nie było czego na przeszkodzie tey; i roz-
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rzucaiąc znaleźli spodem Obrazek 
ten N. Panny, widłami od nietknię-
tej Twarzy y Głowy N. Panny, tylko 
do kraiu jego zarwane y zadraśnione 
malowanie. Ze czcią tedy, y żalem 
nad taką nieczćią Obrazka w takim 
mieyscu, a z podźiwieniem wielkim 
nad tak cudownem tamowaniem 
woza, wźięto Obrazek: dopiero zno-
wu woz ładowano gnoiem, y nała-
dowano więcey, aż koni para tylko, 
zaraz y łatwo poszły z nim w pole 
na mieysce roli”.

Parafia Lubecko

Kościół parafialny pw. Wniebowzię-
cia NMP; ul. Główna 42; sanktuarium.
lubecko@op.pl; www.parafialubecko.pl; +48 343563147; msze św.: nie-
dziele i święta: 07:30, 10:30, 16:00 (oprócz wakacji); 3. niedziela miesiąca: 
17:00 – msza św. trydencka; święta zniesione: 07:00, 18:00; pn. 18:00, 
wt. 07:00, śr. 18:00, czw. 16:00, sob. 15:00 (sob. 16:30 w wakacje letnie 
– niedzielna); nieszpory w niedz. 15:15 (oprócz wakacji); wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego: sob. 14:45; 
adoracja nocna: pierwszy piątek miesiąca rozpoczęcie mszą św. 19:30, 
zakończenie mszą św. 23:15.

Sklepy:

 � „Joasia”; ul. Główna 45 (50°41′55,5″N; 18°38′48,3″E); pn.-pt. 06:00–18:00 
(zimą do 17:00); sob. 06:00–13:00; Uwaga! możliwość płacenia kartą;

 � „Źródełko”; ul. Główna 51 (50°41′56,2″N; 18°38′52,8″E); codziennie: 
08:00–22:00 (zimą do 21:00).

Restauracja:

 � „Karczma na Górce”, ul. Lipska 2 (50°41′53,4″N; 18°38′52,6″E); pn.-sob. 
13:00–19:00; niedz. 12:00–19:00; +48 508330454 (zalecany wcze-
śniejszy kontakt).
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Franciszka Ciemienga

Przy kościele w Lubecku znajduje się grób śp. Franciszki Ciemiengi, którą 
nazywano też Dziołszką lub Francką z Kanusa. Dla jednych była świętą, 
a dla innych tylko wróżką. Faktem jest (według naocznych świadków), 
że posiadała zdolność poznawania sytuacji i zjawisk niepostrzeganych 
zmysłami. Prawdą jest również, że codziennie uczęszczała do kościoła 
w Lubecku i była wielką czcicielką Matki Boskiej Lubeckiej. Za swoją 
gorliwość w wierze oraz codzienne poranne modły u stóp Matki Boskiej 
Lubeckiej pochowana została na cmentarzu przy kościele, w miejscu, gdzie 
najczęściej klęczała (ranem, zanim jeszcze otwarto kościół). Podobno 
miała powiedzieć: „ani się nie ubierajcie11, ale wchodźcie do kościoła, aby 
się pomodlić” oraz „o cokolwiek tym miejscu z wiarą będziecie prosić – 
zostaniecie wysłuchani”.

kanus

Przysiółek wsi Draliny należącej do gminy Pawonków w powiecie lublinieckim 
(ok. 20 mieszkańców). Nazwa wywodzi się od nazwiska osiadłego tu ok. 
1830 roku leśniczego. Przy drodze na Kanus znajduje się krzyż z 1910 roku, 
odnowiony w 2005 roku, w którego wnęce jest figura Matki Boskiej Bolesnej. 
Jest tu też przydrożna kapliczka z XIX wieku, odbudowana w 1995 roku.
Na Kanusie żyła Franciszka Ciemienga. Urodziła się 29 stycznia 1867 roku. 
Tu mieszkała i przyjmowała ludzi przychodzących do niej po radę. Zmarła 
2 kwietnia 1935 roku. Zachowały się oba domy, gdzie się urodziła oraz 
mieszkała.

draliny

Wioska położona w gminie Pawonków w powiecie lublinieckim. Osada liczy 
niespełna 200 mieszkańców. Najstarsza znana wzmianka o tej osadzie 
datowana jest na 1305 rok. Nazwa pochodzi od średniowiecznego słowa 
„dral” oznaczającego: szybki, krzepki. Natomiast według etymologii ludowej 
od trzech lip – Drei Linden. W Dralinach był majątek z dworem i parkiem. 
W PRL znacjonalizowany, zrujnowany i ograbiony. Pałac zbudowany został 
z końcem XIX wieku. Obecnie stanowi własność prywatną, w renowacji. 
We wsi jest kapliczka z XVIII wieku, wielokrotnie odnawiana, z figurą św. 
Jana Nepomucena (50°41′33,7″N; 18°37′18,4″E).
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lisowiCe

Wioska w gminie Pawonków w powiecie lublinieckim. Miejscowość za-
mieszkuje 951 osób (dane z 2014 roku).
Nazwa Lisowice zalicza się do nazw patronimicznych i pochodzi od osiadłego 
tu ok. 1253 roku rodu o przezwisku Lis. Wioska posiada cztery dzielnice, 
obecnie tworzące dość zwartą osadę, a kiedyś stanowiące odrębne przysiółki: 
Napłatki, Zawada, Sówkowe i Andrzejów (też: Handrystol lub Andreasthal). 
Przy ul. Mickiewicza, gdzie niegdyś znajdowała się remiza OSP, jest dzisiaj 
tzw. historyczne centrum Lisowic. Jest tu kamień z datą założenia straży 
pożarnej – 1902 rok oraz wystawa starego sprzętu gaśniczego.

Muzeum Paleontologiczne

W budynku wielofunkcyjnym znajduje się Muzeum Paleontologiczne 
założone w 2008 roku. Prezentowane są tu skamieniałości szkieletów: 
archozaura, dicynodonta, dinozauromorfa, pterozaura oraz rauizucha. 
Eksponaty te pochodzą ze znalezisk archeologicznych w pobliskiej wio-
sce Lipie Śląskie. Odkryto tam również szczątki kopalnej fauny i flory. 
Muzeum jest czynne od maja do września (wt.-pt. 16:00–19:00 i niedz. 
15:00–18:00). Od października do kwietnia wystawę można zwiedzać 
wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
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Kościół i parafia

Parafia Lisowice została erygowana 1 stycznia 1989 roku. Wcześniej należała 
do parafii Lubecko, a nabożeństwa odbywały się początkowo w centrum 
wioski przy krzyżu, a następnie w niewielkiej kaplicy ku czci św. Jana Ne-
pomucena, wzniesionej w 1902 roku. Pierwszą mszę w kaplicy odprawiono 
w 1968 roku z okazji dożynek. O budowę kościoła starano się już od lat 
70-tych minionego wieku. Ostatecznie budowę rozpoczęto z końcem lat 
80-tych, a ukończono pięć lat po erygowaniu parafii.
Parafia pw. św. Jana Nepomucena; ul. Nowa 5a (50°40′47,5″N; 18°37′57,8″E); 
www.parafialisowice.pl.tl; parafialisowice@op.pl; +48 343563356; msze św.: 
pn. 17:00, wt. 07:30, śr. 17:00, czw. 17:00, pt. 17:00, sob. 17:00 (niedzielna); 
niedziele i święta: 08:30, 10:30; nieszpory niedz. 15:00; Koronka do Miło-
sierdzia Bożego pt. 16:45; Nowenna do MB Nieustającej Pomocy śr. 16:30.

Sklep:

 � „Od i do”; ul. Lubliniecka; pn.-pt. 07:00–19:00, sob. 07:00–17:00, niedz. 
14:00–16:00.

Informacje zaczerpnięto z: http://parafialisowice.pl.tl/; http://muzeum.lisowice.
com/; http://lisowice.com/

kośmidry (kuŹniCa)

Wioska leży w gminie Pawonków w powiecie lublinieckim, w dolinie rzeki 
Lublinicy. Miejscowość zamieszkuje 723 osób (dane z grudnia 2015 roku). 
Nazwa miejscowości wywodzi się od niemieckiego wyrazu Schmiede, 
co oznacza kuźnicę. Miejscowość posiada herb, w którym również znajdują 
się atrybuty kuźni. Podobno w XIII wieku stanowiła własność cystersów 
z Jemielnicy. Jest to osada o tradycjach hutniczych. W 1743 roku był 
tu folwark, a przed rokiem 1756 powstała kuźnica, a w 1780 roku fryszer-
ka. Kośmidry należą do parafii pw. św. Katarzyny w Pawonkowie. Kościół 
w Kośmidrach jest w budowie, obecnie istnieje tylko kaplica katechetyczna 
pw. MB Częstochowskiej (ok. 1,5 km od szlaku). Msze św. w niedziele 
i święta: 09:30; pn. 09:00, cz. i pt. 16:30; filia parafii św. Katarzyny Dzie-
wicy i Męczennicy w Pawonkowie; ul. Zawadzkiego 6; +48 343534067; 
parafia1@parafiapawonkow.pl; http://parafiapawonkow.pl/

Informacje zaczerpnięto z: http://www.pawonkow.pl/kategorie/kosmidry; 
http://kosmidry.blogspot.com/; http://naszekosmidry.pl/
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droga Żędowska

Opuszczając wioskę, mamy przed sobą prosty i długi na ok. 8,5 km odcinek 
drogi leśnej z nawierzchnią żwirową. To Droga Żędowska, oznaczona jako 
droga pożarowa nr 65. Podążając tym traktem wśród lasów liściasto-igla-
stych, mijamy liczne strumyki, m.in. Rów Kokocki (Żelazna), miejsce zwane 
Pożarzysko (na pamiątkę po pożarze lasu w dniu 2 września 1983 roku, 
w którym spłonęło 92 ha lasu), Górę Kozacką, niewielkie zbiorniki wodne 
oraz Użytek Ekologiczny Dwoinka. Mniej więcej od połowy tego odcinka 
(granicy województw: śląskiego i opolskiego) towarzyszy nam niebieski 
szlak rowerowy nr 438.

ŻędowiCe
36,6 km | 7,6 km | 66,5 km

I tak docieramy do miejscowości Żędowice. Tu bez trudu odnajdujemy 
tablicę informacyjną i liczne kierunkowskazy szlaków turystycznych. 
Skręcamy w prawo i ul. Stawową po ok. 200 m trafiamy nad rozlewisko 
rzeki Mała Panew, gdzie wśród okazałych drzew znajduje się miejsce 
na odpoczynek, a za nim most na kanale, przy którym jest młyn Thiel 
(50°35′06,8″N; 018°31′14,4″E), obecnie służący jako mała elektrownia. 
Młyn można zwiedzać, a także w nim nocować.
Od młyna Thiel kierujemy się ul. Stawową do centrum Żędowic. Po przej-
ściu ok. 650 m na skrzyżowaniu z ul. Opolską kierujemy się prosto, na ul. 
Strzelecką (50°34′58,1″N; 018°30′46,7″E). To ulica wybrukowana dużą 
kostką. Około 300 m dalej za przejazdem kolejowym skręcamy w prawo 
(50°34′59,6″N; 018°30′31,4″E) na ul. ks. Wajdy, gdzie w odległości 150 m 
znajdują się kościół Matki Boskiej Bolesnej (50°35′00,1″N; 018°30′27,7″E) 
i kaplica (kiedyś kościół) Matki Boskiej Częstochowskiej, która jest otwarta 
każdego dnia! Obok kościoła jest ogród, a w nim Żędowicka Brama Wiary 
i droga krzyżowa.
Od kościoła tą samą drogą wracamy do ul. Strzeleckiej, a następnie skrę-
camy w prawo. Po drodze mijamy naprzeciw szkoły kapliczkę nazywaną 
„Dzwonek” oraz remizę OSP, a na niej figurę św. Floriana, i dalej kapliczkę 
św. Jana Nepomucena. Po przejściu ok. 450 m na rozjeździe z ul. Chro-
brego (50°34′49,1″N; 018°30′25,7″E) kierujemy się prosto. Około 400 m 
dalej, na rozstaju ul. Strzeleckiej i ul. Powstańców, stoi biały krzyż (naj-
starszy w wiosce), tu skręcamy w prawo i niezbyt uczęszczaną, asfaltową 
drogą udajemy się w kierunku Barutu i Jemielnicy. Od skrzyżowania ul. 
Strzeleckiej i ul. Powstańców towarzyszy nam czarny szlak rowerowy nr 
161, który wiedzie również do Jemielnicy, lecz niedaleko za wioską odbija 
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i omija od południa miejscowość Barut. Nasza droga biegnie początkowo 
pośród pól potem przez las. Pokonując ok. 1,5 km od centrum Żędowic, 
mijamy nadleśnictwo Mostki (50°34′13,0″N; 018°29′44,2″E). Znajduje się 
tu obszar Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Mostki.

barut
29,0 km | 3,5 km | 74,1 km

Postępując asfaltową drogą przez las i mijając przydrożne parkingi – 
miejsca wypadowe dla amatorów owoców runa leśnego – po ok. 5 km 
docieramy do miejscowości Barut. Na początku wioski mijamy z pra-
wej strony krzyż, głaz z tablicą, obok którego przygotowano miejsce 
na odpoczynek. Prostą drogą idziemy przez wieś, najpierw ul. Żędowicką, 
a następnie (50°33′14,0″N; 018°25′33,0″E) ul. Marka Prawego. Po wyjściu 
z wioski do pokonania pozostało niespełna 3 km do Jemielnicy. Prowadzi 
nas przez pola asfaltowa droga, przy której znajdują się krzyże z napisami 
w języku polskim i niemieckim.

śląski katyń
(dla chętnych) – opcja drogi dłuższa o ok. 3 km

Tuż na początku wioski Barut można skręcić w lewo na leśną drogę „66 
Barucka”. Pokonując ok. 2 km, docieramy w okolice Uroczyska Hubert, gdzie 
znajduje się Polana Śmierci, nazywana też Śląskim Katyniem (50°32′40″N; 
18°26′35″E). Aby wrócić na nasz szlak i nie powtarzać ani nie nadkładać 
drogi, należy skorzystać z wspomnianego już wyżej czarnego szlaku 
rowerowego nr 161 prowadzącego do Jemielnicy (ok. 4 km).

JemielniCa
25,5 km | 5,5 km | 77,6 km

Do Jemielnicy wchodzimy ul. Wiejską, która skręca w prawo (50°32′42,6″N; 
018°23′18,7″E) do centrum miejscowości. Na przeciw studnia z XIX wieku, 
po lewej stronie znajduje się kościół pw. Wszystkich Świętych (kiedyś pw. 
św. Jakuba Apostoła) znany już od 1285 roku, a obecnie pełniący funkcję 
kościoła cmentarnego. Po prawej stronie drogi, można obejrzeć zachowaną 
zabytkową strukturę zabudowy grzebieniowej tutejszych gospodarstw. 
Idziemy przez urokliwy rynek z figurą św. Jana Nepomucena i pomnikiem 
dla uczczenia mieszkańców wioski poległych w obu wojnach światowych. 
Dalej, po ok. 350 m, docieramy do pocysterskich włości (50°32′49,0″N; 
018°23′03,0″E), wśród których dominuje świątynia o imponującym wystroju, 
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pomimo ogromu zawirowań towarzyszących jej na przestrzeni wieków. 
Można tu zobaczyć bogato zdobione barokowe ołtarze, a na nich m.in. 
figurę św. Apostoła Jakuba Starszego – w głównym ołtarzu oraz obraz 
tegoż św. Jakuba – w jednym z ołtarzy bocznych. Początki tej budowli 
datuje się na XIII/XIV wiek. Jest to obecnie kościół parafialny pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny i apostoła św. Jakuba Starszego. 
W ogrodzie przykościelnym jest kapliczka dla upamiętnienia apokryficz-
nego pobytu św. Wojciecha w tej miejscowości. Za kościołem znajduje się 
zespół zabudowań dawnego klasztoru oraz kompleks stawów. Jemielnica 
to bardzo stara i historycznie znana miejscowość. Obecnie jest to bodajże 
największa wioska w Polsce.
Od kościoła, pokonując ul. Wiejską ok. 150 m, skręcamy w lewo na ul. Be-
ma (50°32′52,1″N; 018°22′55,8″E). (Można też pójść przez plac kościelny, 
wychodząc drugą bramą, mijając staw z lewej, skręcić w prawo i wyjść 
na ul. Cichą, a następnie w lewo na ul. Stara Kolonia). Po ok. 400 m, 
kierując się prosto przez dwa skrzyżowania, docieramy do rozwidlenia 
dróg, gdzie skręcamy lekko w lewo na ul. Nowa Kolonia (50°32′40,0″N; 
018°22′52,0″E). Następnie (ok. 350 m) mijamy skrzyżowanie z ul. 1 Maja 
(50°32′30,7″N; 018°22′41,7″E) i po ok. 650 m dochodzimy do końca drogi 
asfaltowej (50°32′15,1″N; 018°22′23,3″E). Drogą gruntową pokonujemy 
ok. 100 m i na rozdrożu (50°32′14,1″N; 018°22′20,5″E) skręcamy w prawo, 
a dalej na skraju zagajnika (50°32′10,9″N; 018°22′02,6″E) kierujemy się 
po łuku lekko w lewo.
Około 550 m od rozstaju dróg znajduje się tabliczka z nazwą traktu: 
„Umarła 89” (50°32′06,6″N; 018°21′53,8″E). Poruszając się drogą przez las 
(50°31′45,4″N; 018°21′16,7″E), po ok. 1,4 km trafiamy na kolejną tabliczkę 
z napisem „Umarła 89”. Wychodzimy z lasu.
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ŻędowiCe

Miejscowość w gminie Zawadzkie w powiecie strzeleckim. Wioska liczy 
ok. 2300 mieszkańców (dane z 2012 roku). Etymologicznie należy do nazw 
patronimicznych, tu od imienia lub nazwiska Żęda/Żędan (z XIII wieku).
Pierwsza wzmianka o osadzie Sandowitz pochodzi z 1305 roku. Z 1524 ro-
ku zachowała się wzmianka o kuźnicy w Żędowicach. Od połowy XVIII 
wieku funkcjonował tu duży jak na owe czasy zakład hutniczy zatrudnia-
jący ok. 130 pracowników. W lokalnych warsztatach wyrabiano wysokiej 
klasy noże i sierpy. Rozwijające się zakłady miały bezpośredni wpływ 
na liczbę mieszkańców, która w latach 1840–85 wzrosła z 1905 do 3468. 
W XIX wieku zakłady w pobliskim Zawadzkiem prześcignęły w rozwoju 
i nowoczesności manufaktury żędowickie, co doprowadziło do zamknięcia 
w 1886 roku wielkiego pieca, a ostatecznie w 1906 roku hutę w Żędowi-
cach sprzedano na złom.

Parafia

We wsi Żędowice znajdują się dwa kościoły. Pierwotnie wieś należała 
do parafii pw. św. Jakuba w Jemielnicy i przez jakiś czas była również 
własnością opactwa cystersów z Jemielnicy. Jemielniccy cystersi byli 
zapamiętali w bronieniu praw do swej parafii. W 1673 roku proboszcz 
z Kielczy został skazany na 8 dni karceru za odprawienie mszy św. w Żę-
dowicach „ze szkodą dla opata” w Jemielnicy. W 1831 roku decyzją bisku-
pa Żędowice zostały włączone do parafii kielczańskiej. W 1885 roku, ze 
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względu na brak pozwolenia na bu-
dowę kościoła, w trzy miesiące wy-
budowano w Żędowicach salę modli-
tewną. Tak powstałemu kościołowi 
wybrano na patronkę Matkę Boską 
Bolesną. Pierwszym księdzem rezy-
dującym przy kościele był ks. Józef 
Wajda. W 1892 roku dobudowano 
do sali wieżę i zamieszczono trzy 
dzwony: Annę, Marię i Martę12. 25 
lipca 1904 roku w  oknach starej 
szkoły miała się ukazać Matka Bo-
ska z Dzieciątkiem siedzącym na jej 
lewej ręce. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia, podczas pielgrzymki Żędo-
wiczan na Jasną Górę w czerwcu 
1907 roku, ufundowano kopię obrazu 
częstochowskiego, którą umieszczo-
no w ołtarzu głównym. W 1919 roku 
erygowano parafię Żędowice, a jej 
pierwszym proboszczem był ks. Jó-
zef Czempiel13, który po plebiscycie 
musiał opuścić Opolszczyznę. Po II 
wojnie światowej Żędowiczanie wy-
budowali nowy kościół, który poświęcono 7 czerwca 1950 roku. 23 lipca 
1974 roku ks. bp Franciszek Jop ustanowił kościół pw. Matki Boskiej 
Bolesnej w Żędowicach sanktuarium maryjnym.
Przy kościele znajduje się ogród z drogą krzyżową i Żędowicką Bramą 
Wiary, ufundowany dla uczczenia 100 lat kultu Matki Bożej Żędowickiej. 
W bramie umieszczono dzwon ze starego kościoła z 1885 roku. Do tego 
dzwonu, według przekazów ustnych, wiosną 1945 roku strzelał żołnierz 
sowiecki, o czym świadczy dziura w dzwonie.
Przechodniu, przechodząc obok tej Żędowickiej Bramy Wiary zadzwoń dzwon-
kiem i odmów Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św. o wytrwanie 
w wierze naszych przodków.

Kościół parafialny

Ul. ks. Wajdy 10; +48 774622060; http://www.parafia.zedowice.pl; msze 
św.: pn. 07:00, wt. 17:00, śr. 17:00 (z nowenną), czw. 07:00, pt. 07:00 (06:30 
adoracja i spowiedź), 17:00 (16:00) (15:00 Koronka do Miłosierdzia Boże-
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go), sob. 07:00 (06:00 godzinki), 16:00; niedziele i święta: 07:00 (niem.), 
09:00, 10:00, 15:00 – nieszpory.

Kapliczka „Dzwonek”

Naprzeciw szkoły przy ul. Strzeleckiej jest kapliczka – dzwonnica zwana 
przez mieszkańców Żędowic „Dzwonkiem”. Wybudowana w 1780 roku. Jest 
to budowla murowana na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, otynkowa-
na z wewnątrz i zewnątrz, zakończona stożkowatym, okrągłym daszkiem 
pokrytym gontem, pod którym znajduje się mały dzwonek. Kiedy nie było 
w Żędowicach kościoła, tu skupiało się życie religijne wioski, a szczególnie 
podczas kulturkampfu, kiedy w parafii w Kielczy był proboszcz rządowy.

Inne ciekawe miejsca:

 � budynek administracji huty żędowickiej z 2 poł. XIX wieku (skrzyżowa-
nie ulic Wojska Polskiego i Stawowej; 50°34'59,66"N; 18°30'55,53"E);

 � stara szkoła z 1890 roku (ul. Strzelecka 35; 50°34'53,83"N; 18°30'28,56"E);
 � zabudowania „dworu” z XIX wieku (ul. Strzelecka);
 � Skansen u Michała; właściciel: Michał Ibrom; ul. Powstańców; +48 

774616521;
 � elektrownia słoneczna o mocy ok. 700 kW.

Noclegi:

 � Młyn Thiel – nazwany tak od nazwiska właścicieli. W 1864 roku Alferd 
Thiel kupił młyn wraz z zabudowaniami gospodarczymi od spółki Miner-
wa (właścicieli huty). Dziś młyn wciąż należy do rodziny Thielów. Chociaż 
przeszedł kilka nieszczęść: powódź i pożar, to zarówno architektura 
całego obejścia, jak też wszystkie maszyny i urządzenia zostały zacho-
wane po dzień dzisiejszy w oryginalnym stanie. Młyn udostępniony jest 
dla zwiedzających i istnieje możliwość demonstracji procesu mielenia 
zboża. W 2000 roku zamontowano w nim turbinę wodną i powstała 
mała elektrownia wodna. Nocleg w młynie: ul. Stawowa 21; wskazany 
własny śpiwór!; na życzenie klienta możliwa organizacja posiłku – 
wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny: +48 774634699; +48 
883551091; office@fathiel.com; office.thiel@gmail.com; https://sites.
google.com/site/mlynzedowice/;

 � Młyn Bombelka – nazywany od nazwiska właściciela młyna: S. Bom-
belki; ul. Młyńska 1; +48 508278177; biuro@mlyn-bombelka.pl; www.
mlyn-bombelka.pl (ok.1,6 km od szlaku!).
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Sklepy:

 � sklep spożywczy; ul. ks. Wajdy 6; (50°35′0,9″N; 18°30′26,7″E); pn.-sob. 
06:30–22.00;

 � sklep spożywczy „Hermes”; ul. 30-Lecia 1 / ul. Stawowa; (50°34′58,7″N; 
18°30’48,0″E);

 � sklep spożywczy + poczta; Sklep ABC „po sąsiedzku”; ul. Opolska 48; 
(50°34′57,9″N; 18°30’48,7″E); http://www.sklepyabc.pl/;

 � spożywczy; ul. Strzelecka 15; (50°34′59,1″N; 18°30′33″E); pn.-sob. 07:00–
16:00.

Informacje zaczerpnięto z: http://www.zedowice.pl/; http://archiwum.visitopolskie.
pl/; http://www.parafia.zedowice.pl/; http://www.zawadzkie.pl/; http://zedowice.
republika.pl/; http://www.kapliczkistrzeleckie.pl/gmina-zawadzkie/zedowice

barut

Miejscowość należy do gminy Jemielnica w powiecie strzeleckim. Pierwotnie 
miejscowość nazywała się Libenhein, od nazwiska jej założyciela. Osadę 
nazywano też Wanut. Nazwa Barut została nadana wiosce w 1945 roku. 
Osadę założono w 1832 roku. Miejscowa ludność utrzymywała się począt-
kowo z pracy w lesie i na roli, a z czasem coraz więcej osób pracowało poza 
wioską w górnictwie i hutnictwie. W 1942 roku było tu tylko 4 gospodarzy 
i aż 42 chałupników.
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Kaplica

W  centrum wioski jest kaplica 
pw. Trójcy Świętej z  XIX wieku. 
W 1989 roku została rozbudowana 
i wyposażona przez mieszkańców 
wioski bez zgody władz kościelnych 
i państwowych. Ówczesny proboszcz 
nie wyraził zgody na odprawianie 
mszy św. w odnowionej budowli. 
Sprawa została rozwiązana przez 
nowego proboszcza, który przybył 
do parafii w 1992 roku. W styczniu 
1993 roku zaczął odprawiać msze 
św. niedzielne w sobotnie wieczory. 
Zalegalizował też samowolę budow-
laną i uregulował kwestię własności 
gruntu. Msze św. w tygodniu: 17:00; 
w sobotę 16:45 (niedzielna).
We wsi na skrzyżowaniu dróg znajduje się krzyż kamienny z 1896 roku.

Sklepy:

 � spożywczy; ul. Żedowicka 29 (50°33′19,1″N; 18°25′48,7″E);
 � wielobranżowy; ul. Żedowicka 9 (50°33’17,2″N; 18°25’38,7″E).

Napoje:

 � „Bar pod Dębem”; ul. Wiejska 49 (50°33′13,6″N; 18°25′35,4″E); +48 
774632149; dostępne są zawsze: napoje, kawa i herbata; możliwe 
są indywidualne posiłki tylko na wcześniejsze zamówienie – najlepiej 
telefonicznie.

Informacje zaczerpnięto z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Barut; www.turystyka.
jemielnica.pl/; http://www.jemielnica.pl/23/barut.html

śląski katyń

Około 1 km od wioski znajduje się staw i Rezerwat Przyrody Hubert (uro-
czysko Hubertus). Rezerwat utworzono w 1958 roku, ma powierzchnię 
14,48 ha. Większość drzew liczy sobie ponad 130 lat, w wielu przypadkach 
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mają one wymiary drzew pomnikowych. Nadto w poszyciu bytuje wiele 
gatunków roślin chronionych lub rzadkich.
Znajduje się tu Polana Śmierci zwana też Śląskim Katyniem. W tym 
miejscu z 25 na 26 września 1946 roku funkcjonariusze UB zamordowali 
około 140 żołnierzy NSZ z oddziału Bartka, przywiezionych ze Śląska 
Cieszyńskiego.

Informacje zaczerpnięto z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyro-
dy_Hubert

JemielniCa

Wieś gminna w powiecie strzeleckim. Miejscowość liczy ponad 3,5 tys. 
mieszkańców (prawdopodobnie największa wioska w Polsce). Nazwa 
Jemielnica pochodzi od starosłowiańskich słów: „jemiel” oznaczającego 
jemiołę i „mielnica”, czyli młyn. Nazwa niemiecka Himmelwitz14 pojawia 
się w połowie XVII wieku i w luźnym tłumaczeniu oznacza: „kawał nieba”. 
Tradycją cystersów było nazewnictwo nawiązujące do nieba.
Istnieje legenda, jakoby przez Jemielnicę podróżował św. Wojciech. Przy 
osadzie, w gaju na wzgórzu była świątynia pogańska, w której składano 
ofiary i czczono bożka Tyrrusa. Biskup Wojciech miał wyrzucić posąg 
do stawu, ludność pouczył o Ewangelii i ochrzcił, a świątynię poświęcił 
ku czci Wszystkich Świętych. I powędrował dalej.
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Pierwsza znana pisemna wzmianka wskazująca na istnienie Jemielnicy 
(Gemelnice – Villa Nova) pochodzi z 29 listopada 1225 roku. Co do zało-
życieli wioski nie ma zgodności: przeplatają się informacje o tubylczych 
Słowianach i kolonistach z Frankonii. Pomiędzy rokiem 1255 a 1289 
w Jemielnicy ustanowiono opactwo cystersów, którzy przybyli tu z Rud. 
Pierwsze uposażenie mnichów pochodziło od okolicznego rycerstwa. 
W 1307 roku z fundacji księcia opolskiego Bolka I wybudowano klasztor. 
W 1361 roku w konwencie żyło ok. 20 mnichów. Klasztor posiadał od kilku 
do kilkunastu wsi, młyny, stawy, pasieki i karczmy. Miał prawo sądzenia 
swoich poddanych oraz ich więzienia. Jemielnicę kilkakrotnie nawiedzały 
klęski, zarówno żywiołowe, jak też spowodowane przez ludzi. W 1617 roku, 
miał miejsce pożar, który strawił połowę wsi, klasztor, bibliotekę, kościół 
klasztorny i dwa młyny. W 1627 roku klasztor i wioskę złupili Szwedzi pod 
pretekstem poszukiwań domniemanych skarbów ukrytych w grobach opa-
tów. W 1733 roku spalił się klasztor, kościół klasztorny, 22 gospodarstwa 
chłopskie i dach kościoła parafialnego. W wyniku sekularyzacji władze 
państwa pruskiego przejęły dobra jemielnickich cystersów. 24 listopada 
1810 roku ostatni opat konwentu, Eugeniusz, zanotował: „(…) o godzinie 
czwartej po południu umarł klasztor”. W 1833 roku klasztor przekazano 
na własność diecezji.

Zabytki sakralne

Pocysterski kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Jakuba, a także św. Józefa. Jest to trzynawowa bazylika, której 
początki sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Część wschodnia z prezbiterium 
jest typowo gotycka, a część zachodnia z wieżą i chórem muzycznym 
stanowi element późnobarokowy. Wyposażenie kościoła parafialnego 
przedstawia się bardzo bogato. W całości zostało wykonane w drzewie 
lipowym. Ołtarz główny, poświęcony 12 października 1734 roku, ma 16 m 
wysokości i 10 m szerokości. W centrum znajduje się obraz Wniebowzięcia 
NMP, a po bokach, w dwu kondygnacjach, figury świętych. Na pierwszym 
poziomie są to: św. Jakub Starszy, św. Jadwiga Śląska, św. Bernard i św. 
niezidentyfikowany (niektóre źródła podają: św. Benedykt). Wyżej: gloria 
z wyobrażeniem Trójcy Świętej, św. Floriana i św. Stanisława Biskupa. 
W zwieńczeniu Archanioł Michał w towarzystwie innych aniołów. W obroto-
wym tabernakulum jest krucyfiks, a nad nim figura św. Józefa i adorujących 
aniołów. W kościele jest 11 ołtarzy bocznych pochodzących z 1740 roku. 
Najbliżej prezbiterium, z prawej strony ołtarz z obrazem ukazującym wi-
zję św. Bernarda, a po lewej ołtarz z obrazem przedstawiającym śmierć 
św. Bernarda i figurami apostołów św. Piotra i św. Pawła. W kolejnych 
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ołtarzach w nawie głównej znajdziemy obraz św. Jadwigi oraz figury św. 
Łucji i św. Otylii, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz figury św. Tekli 
i św. Doroty, obraz św. Jakuba Starszego oraz figury św. Andrzeja i św. 
Judy Tadeusza, obraz św. Jana Nepomucena rozdającego jałmużnę 
oraz figury św. Karola Boromeusza i św. Jana Nepomucena, obraz św. 
Wincentego oraz figury św. Kazimierza Królewicza i św. Wacława, obraz 
Anioła Stróża oraz figury Archaniołów Gabriela i Rafała, obraz św. Seba-
stiana oraz figury św. Rocha i św. Augustyna, obraz św. Floriana na tle 
klasztoru w Jemielnicy oraz figury św. Urbana i św. Mikołaja, obraz św. 
Antoniego, oraz figury św. Franciszka z Asyżu i św. Franciszka Salezego. 
Na uwagę zasługuje ambona z 1769 roku. W kaplicy św. Józefa są trzy 
ołtarze: główny z obrazem Świętej Rodziny, tabernakulum z płaskorzeźbą 
Chrystusa w Emaus, a po bokach figury św. Jana Ewangelisty i św. Jana 
Chrzciciela. Boczne ołtarze: św. Barbary i ołtarz Grupy Ukrzyżowania. 
Sklepienie zdobi polichromia. Pod kaplicą znajduje się krypta, w której 
chowano mnichów. Zniszczona i zrabowana przez czerwonoarmistów 
w 1945 roku. Udostępniana zwiedzającym tylko 1 maja, w święto Bractwa 
św. Józefa. W absydzie południowej znajduje się ołtarz późnobarokowy 
z obrazem Matki Boskiej z 1781 roku.
Klasztor, obecnie plebania, z 1733 roku.
Kościół cmentarny pw. Wszystkich Świętych. Pierwszym jego patronem 
był św. Jakub Starszy. Kościół, pierwotnie drewniany, był prawdopodobnie 
wybudowany w 2 poł. XII wieku. Budowla murowana w stylu gotyckim 
powstała w XIV wieku. W 1477 roku w dniu św. Franciszka ponownie 
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konsekrowany ku czci Wszystkich 
Świętych. Kilkakrotnie niszczony 
i  odbudowywany. Od  1812 roku 
funkcjonuje jako kościół cmentar-
ny, obecnie nazywany kościołem 
pogrzebowym. Parokrotnie remon-
towany. Jest to budynek jednonawo-
wy, z murami z bloków wapiennych, 
o wystroju renesansowym (stalle, 
ambona) i barokowym (stiuki, ołta-
rze), z dodatkami gotyckimi. W pre-
zbiterium i na  tęczy znajdują się 
gotyckie freski z XV wieku, odkryte 
w 1934 roku, odsłonięte w 1938–45, 
a odrestaurowane z początkiem XXI 
wieku.

Parafia

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia 
NMP; ul. Wiejska 63; ks. proboszcz: 
+48 774632316 / +48 504203148; 
ks. wikariusz 1: +48 775432552; ks. 
wikariusz 2: +48 774048546; biuro: 

+48 774625131; e-mail: pichen@post.pl
Msze św.: pn.-pt. 06:30, 18:00 (lato:18:30), sob. 06:30, 18:00 (niedzielna), 
niedziele i święta: 06:30 (niem.), 08:00, 09:30, 11:00; nieszpory: 15:00.
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP można zwiedzać w każdą 
niedzielę w okresie letnim – od 15 czerwca do 31 sierpnia w godz. 12:00–
14:30. Ponadto pół godziny przed każdą mszą św. kościół jest otwarty. 
Grupy zorganizowane mają możliwość zwiedzenia kościoła w innym 
dogodnym terminie, po wcześniejszej rezerwacji w Punkcie Informacji 
Turystycznej.

Inne zabytki:

 � mogiła powstańców śląskich na cmentarzu;
 � pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej, ufundowany przez 

„Kriegerverein” w 1932 roku, zniszczony w 1946 roku, odbudowany 
w 1992 roku;

 � pomnik na zbiorowej mogile 500 napoleończyków zmarłych na epidemię 
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biegunki. Ufundowany w 1921 roku podczas plebiscytu przez francu-
skich strzelców alpejskich stacjonujących tu jako wojska rozjemcze;

 � kompleks stawów pocysterskich. Po cystersach pozostało 10 stawów, 
w których hodowali ryby, głównie karpia. Tego ostatniego wprowadzili 
na nasze stoły wigilijne. Spacerując wokół stawów ścieżką przyrodni-
czo-dydaktyczną, można zobaczyć wiele chronionych i rzadkich gatun-
ków zwierząt. W stawach żyje piskorz, a w szuwarach żuraw, błotniak 
stawowy, perkoz rdzawoszyi, zimorodek i bąk. Na straży stawów stoi 
tajemniczy wiklinowy cysters w łódce;

 � zabudowa folwarczna, były młyn, browar i spichlerz. Spichlerz jest obec-
nie odrestaurowany i udostępniany do zwiedzania, powstaje w nim izba 
regionalna. Informacje o możliwości zwiedzenia dostępne w Punkcie 
Informacji Turystycznej;

 � zabudowa grzebieniowa – XVIII-wieczny układ osady. Domy budowane 
parami, frontem do drogi – większy dla gospodarzy i mniejszy „na wycug” 
dla rodziców. Za tymi budynkami zabudowa gospodarcza, a dalej pola;

 � na rynku studnia z XIX wieku z tabliczką „Punkt czerpania wody” oraz 
pomnik św. Jana Nepomucena z 1756 roku – wykuty w kamieniu. 
Na cokole kartusz z herbem cystersów. W bocznych polach napis 
„MORS” odnoszący się do klasztoru matki Morimond lub, jak kto woli, 
oznaczający śmierć.

Legendy

Poniższe legendy spisał Pan Piotr Michalik i zostały skopiowane w ca-
łości ze strony: http://www.turystyka.jemielnica.pl/2660/legendy.html. 
Jak radzi autor:
„O miejscowych legendach najlepiej się słucha, stojąc w punkcie wido-
kowym z werandą przy stawie kościelnym. Z tego miejsca roztacza się 
widok na staw, zabudowania kompleksu pocysterskiego i kościół pw. 
Wszystkich Świętych. Gdy w noc świętojańską ktoś znajdzie się w tym 
miejscu, uklęknie i przyłoży ucho do ziemi, ma szansę usłyszeć bijące 
dzwony, których przecudne dźwięki będą dochodziły z głębiny stawu. 
Osoba, która usłyszy dźwięk dzwonów, powinna już tylko wypowiedzieć 
swoje skryte życzenie i czekać na jego spełnienie.
Innym razem można usłyszeć o tajemniczych tunelach, które łączyły klasz-
tor z wieżą zamkową w Toszku. Tam, w podziemiach wieży, znajdowało 
się swego rodzaju oczko wodne, po którym pływała złota kaczka. Do niej 
to przed wiekami udawali się mnisi z Jemielnicy, aby ukoić stroskane 
serca. Złota kaczka słynęła przecież z dobroci i szczodrobliwości. Być 
może złoto widoczne w wystroju kościoła parafialnego ma coś wspólnego 
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z legendą o tunelach i złotej kaczce. Według relacji jednego z nieżyjących 
już mieszkańców Jemielnicy, w dawnych czasach do tych tuneli weszli 
górnicy. Wędrowali nimi do chwili, gdy zgasły im świece, które oświetlały 
drogę. Zdenerwowani, po omacku próbowali odnaleźć drogę powrotną. 
Wreszcie jeden z górników natrafił na trumnę, z której «wyskoczył» szkielet 
człowieka. Wystraszeni nieszczęśnicy po jakimś czasie wybiegli z wielkim 
krzykiem z tuneli. Uciekali przez kościół, plac kościelny i ulicami Jemiel-
nicy do Gąsiorowic i przez Bokowe dobiegli do Osieka, gdzie ostatecznie 
padli ze zmęczenia.
Czasami można też posłuchać opowieści o duchu mnicha, który krąży 
nocą po budynku klasztornym. Może się też zdarzyć, że na mostku między 
stawami uda się komuś spotkać utopca, na którego w dawnych czasach 
natrafiła jedna z jemielnickich panien, gdy szła na zabawę do pocysterskiej 
karczmy, znajdującej się w sąsiedztwie kościoła pw. Wszystkich Świętych. 
Utopiec, w osobie pięknego młodzieńca, tak ją zauroczył, że poszła za nim 
i niewiele brakowało, aby utonęła w głębinach stawu”.

Informacja turystyczna:

 � Punkt Informacji Turystycznej; ul. Wiejska 63, +48 775561086; tury-
styka@jemielnica.pl; w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia czynny 
także w niedziele w godz. 12:00–16:00.

Infrastruktura:

 � kantor; w budynku sklepu IGA II; ul. Korfantego 1; wt.-pt. 09:00–18:00; 
sob. 09:00–14:00;

 � Poczta Polska; ul. Wojciecha Korfantego 8; tel. +48 774632310; pn.-śr. 
08:00–15:00; czw.-pt. 09:00–16:00;

 � Bank Spółdzielczy; ul. Strzelecka 50b; +48 774638668; pn.-pt. 07:45–
15:00.

Służba zdrowia:

 � „MED JEM”; ul. Nowa Kolonia 14; pn.-pt. 08:00–18:00; +48 774638393, 
+48 882919202.

Apteki:

 � Ewa; ul. Nowa Kolonia 14/5; pn.-pt. 08:00–18:00, sob. 8:00–13:00;
 � Cztery Pory Roku; ul. Stara Kolonia 16; pn.-pt. 08:00–18:00.
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Sklepy spożywcze:

 � Groszek; ul. św. Wojciecha 3; pn.-sob. 7:00–20:00; niedz. 09:00–19:00;
 � Iga II; ul. Korfantego 1; pn.-pt. 06:00–20:00; sob. 06:00–18:00; niedz. 

08:00–16:00;
 � Aldik; ul. Wspólna 8;
 � Artykuły Mięsne; ul. Korfantego 1; pn.-pt. 6:30–17:00; sob. 06:30–13:00;
 � Artykuły Mięsne; ul. Nowa Kolonia; wt.-pt. 7:00–17:00; sob. 07:00–14:00;
 � Ciastkarnia Paweł;  ul. św. Wojciecha; pn.-pt. 07:00–15:00; sob. 07:00–

13:00; niedz. 14:00–18:00;
 � Piekarnia-Cukiernia Effka;  ul. św. Wojciecha; pn.-pt. 15:00–19:00; sob. 

07:00–13:00;
 � Wyroby Piekarniczo-Cukiernicze Zimmermann ;   ul. św. Wojciecha; pn.-

-pt. 06:30–16:00; sob. 07:00–13:00.

Jadłodajnie:

 � Restauracja Bawarska, ul. św. Wojciecha 3; +48 694360128; wt.-sob. 
13:00–22:00; niedz. 12:00–22:00;

 � Pizzeria Pallermo; ul. Tulipanowa 3; +48 502642981; wt.-czw. 16:00–
22:00; pt.-sob. 16:00–23:00; niedz. 15:00–22:00;

 � Restauracja Eka-An der Ecke; Kuchnia śląska; ul. Strzelecka 60; +48 
774632351; wt.-niedz. 12:00–20:00.

Noclegi:

 � Agro Greupner; ul. Wiejska 77, +48 774632370; rezerwacja@agroje-
mielnica.pl; www.agrojemielnica.pl.

Informacje zaczerpnięto z: http://www.turystyka.jemielnica.pl/; http://www.
jemielnica.pl/; http://www.jemielnica.opole.opoka.org.pl/; http://e-jemielnica.
ovh.org/

Marek z Jemielnicy

Zwany też Markiem Prawym, urodził się w 1747 roku, był kowalem. 
W 1794 roku opat cystersów, aby przeciwdziałać rabunkowym wyrębom 
lasów należących do klasztoru, wprowadził ograniczenia w wyrębie, ze-
zwalając lokalnym chłopom na pozyskiwanie tylko drewna gorszego 
jakościowo, a nadto w mniejszych ilościach. To wywołało niezadowolenie 
i szemranie gawiedzi. Kowal Marek raczył wypowiedzieć swoje zdanie 
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publicznie, nadto wygrażając, że „o ile wieś nie otrzyma lepszego drew-
na, to będzie w naszej wsi tak samo się działo jak we Francji, lepszego 
drzewa sobie sami chociażby siłą weźmiemy”. Tym naraził się nie tylko 
klasztorowi, ale też władzom państwowym, gdyż Prusy jak gros państw 
Europy ze zgrozą spoglądały na szalejącą wówczas rewolucję we Francji. 
Nadto jakiś „uczciwy” obywatel raczył donieść wieści o krnąbrnym chłopie 
aż do ministra Śląska. Marek został pojmany przez wojsko, przewieziony 
do Opola, tam osądzony i skazany na karę chłosty na „ścieżce zdrowia”, 
którą wykonano na rynku miasta 17 marca 1794 roku. Jak u większości 
osób, które musiały przebiec pod szpalerem pałek, a Marek musiał to zrobić 
aż sześć razy, kara skończyła się ciężkimi obrażeniami. Stłuczonego chłopa 
opatrzył wojskowy felczer i przewieziono go dwa dni później do rodzinnej 
wioski, aby tam miejscowym wieśniakom pokazać, jakie są skutki nazbyt 
jawnego wypowiadania własnych opinii. Nie wiemy, kiedy zmarł.
Władze PRL, w poszukiwaniu bohaterów i korzeni socjalistycznych w lo-
kalnej historii tych ziem, wygrzebały z mroków historii Marka Prawego 
jako dzielnego i oświeconego chłopa, który miał odwagę wejść w konflikt 
z kościelnym ciemnogrodem oraz został uciemiężony przez germańsko-
-kapitalistyczną władzę. Po 150 latach kowal Marek z Jemielnicy doczekał 
się swoich ulic w kilku miejscowościach, a nawet został patronem szkoły. 
Uhonorowano go również kilkoma wierszami. Czy był bohaterem? Był 
krnąbrnym kowalem, który zapewne nie wiedział, że przez kilka nieko-
niecznie przemyślanych słów trafi pod kije i na karty historii.

Informacje zaczerpnięto z: http://www.strzelecopolski.pl/artykul/bohater-
-czy-pechowiec
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dziewkowiCe
20,0 km | 3,3 km | 83,1 km

Z  prawej mijamy cmentarz, na  którym jest krzyż z  Chrystusem 
Zmartwychwstałym. Nawierzchnia drogi zmienia się na asfaltową 
(50°31′35,2″N; 018°21′00,6″E). Po ok. 600 m mijamy biały betonowy krzyż 
i kierujemy się tak, jak prowadzi droga (50°31′18,2″N; 018°20′47,1″E).
Do Dziewkowic wchodzimy ul. Jemielnicką. Pokonując ok. 800 m krętej 
drogi, mijamy z prawej skrzyżowanie z ul. Krótką, następnie z ul. Strze-
lecką i ul. Małą (50°30′53,9″N; 018°20′42,5″E), od którego po ok. 70 m 
docieramy do kolejnego rozstaju dróg (50°30′51,5″N; 018°20′44,9″E). 
W tym miejscu jest przystanek PKS i krzyż. Dołącza do nas też zielony 
szlak rowerowy nr 151, który będzie nam towarzyszyć aż do placu 
targowego w Strzelcach Opolskich. Skręcamy w prawo na ul. Józefa 
Lompy i po ok. 350 m znów w prawo w ul. Kościelną (50°30′44,5″N; 
018°20′33,9″E). Tą drogą po ok. 200 m docieramy do kościoła pw. św. 
Joachima i św. Anny (50°30′45,9″N; 018°20′26,2″E). Przed kościołem 
jest figura Chrystusa Króla. W kościele znajdują się ciekawe stacje 
drogi krzyżowej i figury świętych, m.in. św. Joachima i św. Anny z małą  
Maryją.
Od kościoła kierujemy się po łuku w lewo do ul. Ogrodowej (50°30′43,2″N; 
018°20′23,3″E), którą docieramy do ul. Korfantego (50°30′40,2″N; 
018°20′20,7″E) gdzie skręcamy znów w lewo. Mijamy kapliczkę, budy-
nek OSP i skwerek Na Lipę. Po ok. 170 m na skrzyżowaniu wchodzimy 
na ul. Miarki (50°30′37,7″N; 018°20′22,7″E) i zgodnie z zielonym szlakiem 
rowerowym podążamy prosto ok. 500 m. Za przejazdem kolejowym 
(50°30′24,3″N; 018°20′24,6″E) skręcamy w prawo na drogę gruntową, 
to ul. Leśna. Postępujemy wzdłuż torów kolejowych kolejne 500 m.

strzelCe opolskie
16,7 km | 4,4 km | 86,4 km

Za wiaduktem (50°30′31,5″N; 018°20′00,5″E) droga zmienia nazwę na ul. 
Zielona. Niespełna 100 m dalej znajdują się ogródki działkowe w Strzelcach 
Opolskich (50°30′31,9″N; 018°19′47,6″E), wzdłuż których wędrujemy ok. 
800 m. Kierujemy się ul. Budowlanych, przy której z lewej strony znaj-
duje się zbiornik wodny Łowisko Spałek oraz ławeczki dla zmęczonych 
(50°30′37,1″N; 018°19′03,5″E). Mijamy skrzyżowanie z ul. Stawową i ul. 
Dworcową (50°30′40,1″N; 018°18′48,3″E) i docieramy do placu targo-
wego, przed którym skręcamy w lewo na ul. Moniuszki (50°30′40,1″N; 
018°18′39,4″E).



Przewodnik   |   C z ę s to C h o w s k a  D r o g a  ś w.  Ja k u b a 79

Tu opuszczamy szlak zielony, a wkraczamy na szlaki rowerowe czarny nr 
161 i czerwony nr 158. Ulicą Moniuszki, pomiędzy blokami, poruszamy się 
ok. 400 m aż do ul. Krakowskiej (50°30′29,1″N; 018°18′31,2″E). To ruchliwa 
trasa krajowa nr 94. Za przejściem dla pieszych skręcamy w prawo. Po ok. 
30 m tuż za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących (50°30′28,9″N; 
018°18′29,5″E), ale przed blokami, skręcamy w lewo na ul. Rychla, mijając 
z lewej boisko szkolne, a z prawej blokowisko, i kierując się wcześniej 
wspomnianymi szlakami czarnym i czerwonym, wchodzimy do parku 
(50°30′26,4″N; 018°18′26,8″E).
Osoby, które pragną w Strzelcach Opolskich cokolwiek załatwić, zobaczyć, 
zwiedzić lub tu się zatrzymać np. na posiłek lub nocleg, powinny podążyć 
dalej ul. Krakowską w kierunku centrum miasta.
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Na krętych alejkach parkowych dołącza do nas pieszy szlak żółty im. kpt. 
Roberta Oszka (50°30′24,3″N; 018°18′24,5″E). Mijamy wzniesienie „trzech 
ławek” – niegdyś tzw. Góra Świątyni usypana z ziemi wybieranej przy budowie 
parkowych stawów. Przez park, od ul. Krakowskiej do ul. Celnej, czyli naszego 
wyjścia z parku (50°29′47,1″N; 018°18′10,1″E), pokonujemy ok. 1,5 km.
Dalej kontynuujemy wędrówkę wygodną drogą gruntową wśród pól, przy 
której rosną imponujące drzewa: dęby, lipy, klony i inne.

wieŻa isChl

Około 1,1 km dalej drzewa gęstnieją i wchodzimy w las, w którym z lewej 
strony mijamy wieżę widokową Ischl – obecnie nieudostępnioną dla 
turystów (50°29′16,1″N; 018°17′55,1″E). Niespełna 100 m za nią szlak 
rowerowy czarny skręca w lewo (50°29′09,4″N; 018°17′51,6″E), a nam 
towarzyszą nadal szlaki czerwony rowerowy i żółty pieszy.

księŻy las
12,3 km | 4,9 km | 90,8 km

Kolejne 1,3 km podążamy cały czas ścieżką wśród drzew. Docieramy 
do przysiółka Księży Las. Skręcamy najpierw w prawo (50°28′28,3″N; 
18°17′18,2″E), następnie w lewo – uwaga na drzewo na środku drogi! 
(50°28′24,2″N; 018°17′09,8″E). Nieco dalej mijajmy z lewej strony siedzibę 
przedsiębiorstwa Agrocentrum, która mieści się w dawnym folwarku. 
W pięknie odrestaurowanej gorzelni, prócz administracji, w wydzielonym 
pomieszczeniu mieści się kaplica, służąca mieszkańcom osiedla. Na tym 
odcinku kończy się nieco zdezelowana droga asfaltowa. Pokonując ok. 
750 m drogą gruntową, za przydrożnym krzyżem z lewej rozstajemy się ze 
szlakiem żółtym i skręcamy wraz z czerwonym szlakiem w prawo do lasu 
(50°28′09,2″N; 018°16′54,3″E). Po niespełna 300 m na przeszkodzie staje 
nam bardzo ruchliwa droga nr 426 (Strzelce Opolskie – Zalesie Śląskie) 
(50°28′09,5″N; 018°16′39,3″E).

dolna
7,4 km | 5,2 km | 95,7 km

Po przedostaniu się na drugą stronę szosy wchodzimy na kamienistą 
i trawiastą drogę, do lasu nazwanego „Winnicą”. Po przejściu ok. 350 m 
na rozstaju dróg (50°28′06,9″N; 018°16′16,5″E) skręcamy w prawo. Dalej, idąc 
cały czas prosto niełatwą leśną drogą, po ok. 850 m docieramy do skraju 
lasu (50°20′15,5″N; 018°15′42,2″E) i skręcamy w lewo. Kierując się wzdłuż 



Przewodnik   |   C z ę s to C h o w s k a  D r o g a  ś w.  Ja k u b a 81



C z ę s to C h o w s k a  D r o g a  ś w.  Ja k u b a   |   Przewodnik82

pasa drzew i krzewów, wśród pól, pokonujemy ok. 700 m. Tu opuszcza nas 
szlak rowerowy czerwony, ale pojawia się i towarzyszy nam szlak rowerowy 
zielony nr 170, którym skręcamy w prawo (50°27′54,1″N; 018°15′30,0″E). 
Za zakrętem, na wprost widać wieżę kościoła w Dolnej.
Pokonując ok. 1,1 km wyraźnie polną drogą, z zapachem roli zmiennym 
w porach roku, docieramy do rubieży Dolnej (50°28′06,4″N; 018°14′26,1″E). 
Widzimy cmentarz z lewej i zygzakiem wchodzimy na ul. Wiejską, przy której 
po ok. 450 m z prawej strony znajduje się kościół pw. śś. Piotra i Pawła 
z przełomu XIII i XIV wieku. Wcześniej było tu podobno miejsce dawnego 
kultu pogańskiego. Tuż za kościołem jest przedszkole, a nieco dalej kapliczka 
z figurą św. Jana Nepomucena. Dolna to urokliwa wioska – zbudowana 
prawie w całości z kamienia, tak jak kościół. Na każdym domu jest krzyż. 
Przechodzimy przez skrzyżowanie dróg ul. Wiejskiej i ul. Strzeleckiej, przy 
którym są pamiątkowy głaz i przystanek PKS, a następnie kierujemy się 
prosto. Od krzyżówki towarzyszy nam wraz ze szlakiem zielonym szlak 
rowerowy czarny nr 156, który będzie z nami aż do Poręby.
Po ok. 450 m na rozstaju dróg (50°28′20,2″N; 018°13′47,0″E), tj. ul. Wiejskiej, 
ul. bp. Franciszka Cedzicha i ul. Krótkiej, skręcamy w lewo. Pokonujemy 
jeszcze 500 m i opuszczamy wioskę. Tu kończy się nawierzchnia asfaltowa 
i opuszcza nas szlak rowerowy zielony nr 170 (50°28′11,1″N; 018°13′28,5″E).
Drogą gruntową, trochę uciążliwą, bo wysypaną grubymi kamieniami, pokonu-
jemy wśród pól ok. 600 m i skręcamy w prawo (50°27′55,7″N; 018°13′18,5″E) 
na drogę asfaltową, aby przejść pod autostradą A4. Po ok. 600 m skręcamy 
w lewo na pierwszą za autostradą polną drogę (50°27′47,3″N; 018°13′52,5″E).

poręba
2,2 km | 2,2 km | 100,9 km

Po pokonaniu trzech górek i ok. 2,5 km jesteśmy w najwyższym miejscu 
w Porębie (50°27′03,2″N; 018°11′48,4″E). Tu po raz kolejny rozchodzą się 
szlaki: dołączają do nas żółty szlak rowerowy im. Zamków i Pałaców Do-
rzecza Osobłogi (nr 16) oraz szlak turystyczny czerwony im. III Powstania 
Śląskiego. Bardzo krótko, bo niespełna 100 m, podąża z nami też szlak żółty, 
z którym wędrowaliśmy wcześniej od Strzelec Opolskich do Księżego Lasu.
Spragnieni pięknych widoków na Annaberg i Śląską Szwajcarię mogą pójść 
prosto kilka metrów dalej – niestety będzie trzeba wrócić. Ci, którzy prefe-
rują wędrówkę tylko szlakiem, powinni skierować się od razu w prawo, ale 
uważnie, bo droga prowadzi slalomem i baaaaardzo ostro z górki! Na odcinku 
ok. 550 m tracimy na wysokości prawie 50 m! Docieramy do przecznicy 
i skręcamy w lewo. Po ok. 300 m mijamy z lewej klasztor i dom opieki sióstr 
służebniczek oraz kaplicę kalwaryjską (kościół) pw. Wniebowzięcia NMP, 
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przy której skręcamy w prawo na „dróżki kalwaryjskie”. Ta ich część zwana 
jest też Aleją Jana Pawła II. Opuszcza nas szlak rowerowy czarny nr 156, 
ale zostają z nami szlak rowerowy żółty i turystyczny czerwony.

góra św. anny
0 km | 0 km | 103,1 km

Pnąc się – miejscami dość ostro – w górę i mijając kolejne kapliczki, 
pokonujemy ok. 2,3 km w poziomie i ponad 100 m w górę! Docieramy 
na Górę św. Anny.
Przez Bramę Papieską wchodzimy na  Plac Rajski (50°27′22,6″N; 
018°10′08,7″E). Jesteśmy przy Bazylice, u stóp św. Anny Samotrzeciej.
Tu nasz szlak łączy się z szlakiem Via Regia, którym – jeśli skierujemy 
się na zachód – możemy dojść do Santiago de Compostela w Galicji 
w Hiszpanii, do którego pozostało niespełna 3500 km.
Buen Camino!
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dziewkowiCe

Miejscowość należąca do gminy 
Strzelce Opolskie. Wieś zamieszkana 
przez 1433 osób (dane z 2014). Na 
temat pochodzenia nazwy miejsco-
wości jest kilka wersji. Jedna z nich 
mówi, że pierwotna nazwa osady 
brzmiała Szewcowice (Schuhma-
cherdorf), czyli wieś wytwórców bu-
tów, z czasem fonetycznie zmieniona 
na Schewkowitz. Z 1441 roku pocho-
dzi zapis o osadzie Dziwkowicz, która 
etymologicznie jako nazwa osobo-
wa pochodzi od „dziewa, dziewka”. 
Johann Knie w książce z 1830 roku 
podaje polską nazwę Dziewkowi-
ce oraz jej odpowiednik niemiecki: 
Dziewkowitz. W III Rzeszy wioska 
nosiła nazwę Frauenfeld. Według legendy opowiadanej wśród mieszkań-
ców wioski nazwa Dziewkowice wzięła się od faktu sprowadzenia z Galicji 
w XVIII wieku do pracy w folwarku grupy dziewcząt.
Najstarsza dokumenty wzmiankują tę osadę już w XIV wieku. Była to po-
siadłość rycerska, a później książęca. Z dokumentu z 1485 roku wiadomo, 
że wioska należała do parafii cystersów w Jemielnicy.

Kościół i parafia

Kościół pw. św. Joachima i św. Anny został wybudowany w latach 1972–76. 
Parafię erygowano 13 czerwca 1980 roku.
Parafia w Dziewkowicach; ul. Plac Klasztorny 10; +48 774621225 lub +48 
693342113; nwons@tlen.pl; msze św. niedziele i święta: 08:00 i 10:00; pn. 
17:30, wt. i śr. 06:30; czw. 17:00, pt. 17:30; sob. 17:30 (niem.).

Warto zwrócić uwagę na:

 � kaplicę pw. św. Maksymiliana;
 � zespół zabudowań przy ul. Strzeleckiej;
 � spichrz dworski z XVIII/XIX wieku, niedaleko kościoła przy Placu Klasz-

tornym;
 � izbę tradycji w budynku szkoły;
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 � dawne wyrobiska kamienia wapiennego w okolicy wioski, a także szcze-
liny krasowe.

Sklep:

 � sklep spożywczo-przemysłowy; ul. Lompy, pn.-sob. 06:00–20:00; niedz. 
11:00–18:00; (50°30′51,0″N; 18°20′44,2″E).

Informacje zaczerpnięto z: http://www.strzelceopolskie.pl/; http://www.
dziewkowice.pl/

strzelCe opolskie

Miasto powiatowe. Liczba mieszkańców 18 373 (stan z 2015 roku). Nazwa 
miasta należy do nazw służebnych i pochodzi od strzelców książęcych, 
tutaj osiadłych, którzy na tym terenie urządzali łowy dla swojego pana. 
W najstarszych dokumentach pisano: Strzelecz, Strzelicz i Strzelitz Polo-
nico. W 1581 roku pojawia się nazwa GroβStrehlitz. Johann Knie podaje 
podwójną nazwę miasta: Gross Strehlit oraz Wielki Strzelec. Od 1945 roku 
funkcjonuje nazwa Strzelce Opolskie. Dla upamiętnienia genezy nazwy 
miasta w 1929 roku na rynku przed ratuszem postawiono pomnik strzelca.
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Strzelce Opolskie pierwotnie były osadą targową, wzmiankowaną już 
w XIII wieku. Brak jednoznacznych danych, kiedy miejscowość otrzymała 
prawa miejskie. Przyjmuje się, że było to za rządów Władysława I, a roz-
budową osady zajął się jego syn Bolesław I, który wybudował tu zamek. 
W 1327 roku miasto było otoczone murem z dwiema bramami: Opolską 
i Krakowską. Prowadził tędy starożytny szlak bursztynowy i solny oraz 
szlak hanzeatycki (z Kijowa do Hamburga). Struktura miasta pozostawała 
prawie niezmieniona aż do początku XIX wieku, kiedy to w celu rozbudowy 
dróg przerwano mury. Nadto w 1826 i 1827 roku w wyniku pożarów ponad 
100 rodzin zostało pozbawionych swych domostw i całkowicie spłonął ra-
tusz. W 2 poł. XIX wieku nastąpiła odbudowa miasta (1846 – odbudowano 
m.in. ratusz) oraz silnie rozwinął się przemysł wapienniczy i maszynowy.

Zabytki

 � Zespół zamkowy. Nie wiemy obecnie, czy najstarsza zachowana 
wzmianka o zamku (castrum strolecense) z 1303 roku dotyczy nowej 
budowli czy powstałej z wcześniejszej. Dokument wydany 20 lat póź-
niej donosi o umocnieniu – wybudowaniu obwarowań – istniejącego 
tu osiedla przez księcia Alberta, „Pana Strzelec” (nos Albertus dei gratia 
dux Junior Opoliensis et dominus Strelicensis). Upadek Piastów Śląskich 
i nowa jurysdykcja Hohenzollernów ujemnie wpłynęły na stan i rozwój 
warowni i miasta. Zmiany nastąpiły w latach 1562–96, kiedy to do-
konano renowacji i zmieniono charakter siedziby wielmożów. Dalsze 
informacje o rozwoju zespołu zamkowego pochodzą z połowy XIX wieku. 
Wybudowano nową wieżę zamkową oraz czworaki dworskie. W tym 
też czasie na skutek gruntownych przebudów zaniknęły wcześniejsze 
cechy stylowe zamku. Budowla była z kamienia i cegły, otynkowana, 
miała dwa skrzydła. W centrum znajdował się dziedziniec. W takim 
stanie budynek dotrwał do 1945 roku, kiedy to zaprzyjaźnione wojska 
związku sowieckiego spaliły miasto i zniszczyły całkowicie zamek. 
Po dawnej świetności pozostały zabytkowe ruiny, m.in. późnoklasycy-
styczna brama wjazdowa, w której w niszach znajdują się barokowe 
kamienne posągi św. Jana Nepomucena i św. Floriana.

 � Ratusz. Najprawdopodobniej istniał już w XV wieku. Urbarze miejskie 
z 1581 roku i zapiski z XVII wieku (donoszące o strawieniu budynku przez 
pożar oraz odbudowie wraz ze stacją dla dyliżansów) potwierdzają istnie-
nie tegoż w centralnym miejscu rynku. Pożary nękające miasto w latach 
20-tych XIX wieku unicestwiły ten element miasta. Nowy ratusz, który 
przetrwał do dziś, wzniesiono w 1846 roku. Jest dziś jednym z piękniej-
szych zabytków w mieście. Z wieży można podziwiać panoramę miasta.
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 � Park w Strzelcach Opolskich jest zachcianką rezydującego tu w XIX 
wielu hrabiego A.M. Renarda, który wysłał nadwornego ogrodnika 
na rekonesans krajobrazowy do stolicy wyspiarzy. Badania w Londy-
nie zaowocowały powstaniem w 1832 roku najpierw „małego parku”, 
a z czasem „dużego parku”. Posadzono tu ok. 10 tys. drzew i krzewów. 
Drzewa sprowadzono z odległych miejsc. Tworzenie całości trwało 
ponad 25 lat. Te kompleksy zieleni odgradza dziś ul. Parkowa. Obszar 
parku to 62 ha. W parku są m.in. dwa wzniesienia, zbudowane z ma-
teriału wydobytego z powstałych na bagnach wraz z parkiem kanałów 
i stawów. Jedno z nich nosi nazwę Kaśka, a drugie, bliżej zamku zwane 
jest Baśka. Obie nazwy zostały nadane współcześnie. Na wzgórzu 
Kaśka, pierwotna nazywanym Templeberg, znajdował się posąg Ceres, 
rzymskiej bogini wegetacji i urodzajów. Figura wraz z postumentem 
mierzyła ok. 4 metrów, przedstawiała niewiastę z rogiem obfitości i sier-
pem. Pomnik został zniszczony w 1945 roku, a ostatecznie rozebrany 
w latach 60-tych minionego wieku. Można spotkać się z opinią, że na tej 
górce była kiedyś dawna pogańska świątynia. Stąd pojawiająca się też 
nazwa: Góra Świątyni. Obecnie Kaśka jest bardziej znana jako wznie-
sienie „trzech ławek”. Druga górka, Baśka, zwana jest też „kasztanową 
górą”. Ciekawostką są dziury w jej strukturze, które – jeśli się bliżej 
przyjrzeć – okazują się… murowanymi podziemiami! Górka ta została 
usypana w czasie rozbudowy strzeleckiego zamku, którą rozpoczęto 
ok. 1832 roku. Powstałe w kopcu podziemia pełniły wówczas funkcję 
chłodni na potrzeby zamku.
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Warto zwrócić uwagę na:

 � grób lotników z kampanii wrześniowej 1939 roku na cmentarzu;
 � groby rosyjskich żołnierzy z 1918 roku na cmentarzu;
 � nieczynny cmentarz poewangelicki, ul. Marka Prawego;
 � kapliczkę przydrożną, ul. Ujazdowska 27;
 � domy z XIX wieku, ul. Karola Lange, pl. Przyjaźni i ul. Zamkowej;
 � budynek więzienia z 1885 roku, ul. Karola Miarki 1;
 � zakład karny z 1893 roku, ul. Świerczewskiego 3;
 � kamienicę z 1875, ul. Parafialna 1;
 � plebanię z XVIII wieku, obecnie dom mieszkalny, ul. Parafialna 2;
 � zagrodę z XIX wieku (dawna bażantarnia), ul. Parkowa 11;
 � dawny browar z 1890 roku (obecnie hotel), ul. Kościuszki 4.

Parafia i kościół

Parafia i kościół pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich istniały już w XII 
wieku. Z Żywota Świętej Salomei dowiadujemy się o dwóch zakonnikach 
podążających do Strzelec w 1271 roku celem wygłoszenia kazania odpu-
stowego w dniu św. Wawrzyńca. Z 1290 roku pochodzi nota o pierwszym 
proboszczu tej parafii, który jest też notariuszem księcia Bolesława I. Doku-
menty z 1687 roku donoszą o znacznych zniszczeniach kościoła podczas 
wojny 30-letniej. Kolejne lata przynoszą rozmaite zmiany w wyglądzie 
i uposażeniu świątyni. W latach 1904–07 ma miejsce rozbudowa kościoła, 
tak znaczna, że wiele źródeł podaje informację o budowie nowej świątyni. 
Z poprzedniego kościoła zachowały się do dzisiaj jedynie ołtarz główny 
z 1712 roku oraz ołtarze boczne i częściowo ambona. „Nowy” kościół był 
mniej skromny i dawał „rozkosz oczom”. Świątyni nadano neobarokowy 
wygląd. Znaczące renowacje przeprowadzono z początkiem XXI wieku 
i zakończono przed 3 czerwca 2007 roku, kiedy to obchodzono 100-lecie 
konsekracji świątyni. Na placu kościelnym, na wschód od kościoła pw. 
św. Wawrzyńca, znajduje się dawna baszta obronna z XV wieku, którą 
z końcem XVII wieku przekształcono na potrzeby kampanili. Podsta-
wa budowli jest na planie prostokąta, z kamienia. Wyższe kondygnacje 
zbudowano z cegły, w kształcie nieregularnego ośmioboku. Dzwonnica 
jest otynkowana, zwieńczona namiotowym dachem, pokrytym łupkiem. 
W zasięgu cienia budowli można oglądać pozostałości murów warowni.
W kościele pw. św. Wawrzyńca warto zwrócić uwagę na:
 � ołtarz główny z 1712 roku, w centrum obraz Matki Bożej Śnieżnej 

z Dzieciątkiem, powyżej obraz św. Wawrzyńca, po bokach rzeźby św. 
Jerzego, św. Floriana, Michała Archanioła i dwóch nieznanych niewiast;
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 � lewy ołtarz boczny, u szczytu znajduje się rzeźba Chrystusa Salwa-
tora, a niżej rzeźby św. Wawrzyńca i nieznanego świętego oraz obraz 
prezentujący Michała Archanioła;

 � prawy ołtarz boczny, u szczytu rzeźba Chrystusa błogosławiące-
go, rzeźby aniołów i obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem, malowany 
na desce;

 � ambona z 1 poł. XVIII wieku, baldachim w kształcie latarni, z rzeźbą 
Matki Bożej Wniebowziętej w asyście czterech ewangelistów;

 � na ołtarzu obok ambony jako wotum Obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej zakupiony w 1946 roku;

 � ołtarze boczne: Serca Jezusowego i ołtarz różańcowy, oba z 1926 roku 
z obrazami św. Boromeusza i św. Józefa;

 � nad portalem głównym relikwia dobrego pasterza, a po bokach figury 
apostołów;

 � siedem obrazów sufitowych, przedstawiających: Zwiastowanie, Naro-
dziny Chrystusa, nauczanie Jezusa w świątyni, uzdrawianie chorych, 
Chrystusa jako przyjaciela dzieci, Ostatnią Wieczerzę oraz Wniebo-
wstąpienie;

 � witraże w oknach chóru przedstawiają: św. Jana Nepomucena i św. 
Jerzego;

 � witraże w oknach nawy krzyżowej przedstawiają Niepokalaną i św. Klarę;
 � warte uwagi: organy i stacje drogi krzyżowej;
 � na wieży dzwony wykonane 3 grudnia 1922 roku: Jan, Maria i Barbara.
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Kościół św. Barbary

Kościół cmentarny, datowany na 1505 rok. Święta Barbara była dość po-
pularna w średniowieczu, jako orędowniczka w godzinie śmierci. W swej 
historii świątynia notuje gorsze i lepsze okresy, zależnie od mecenatu. 
Obecna budowla zwieńczona jest wieżyczką z barokową sygnaturką 
z 1727 roku, latarnią i baniastym hełmem. Dach jest pokryty gontem. 
Nawa zbudowana jest na planie kwadratu, do którego od wschodu przy-
lega prezbiterium. Typowym elementem dla średniowiecznych budowli 
jest umieszczony nad główną belką drewniany krucyfiks. Ambona dato-
wana jest na XVII wiek. Na strychu zdeponowane są fragmenty ołtarza 
z XVII wieku. W centrum prezbiterium znajduje się ołtarz z malowidłem 
prezentującym św. Barbarę.

Poewangelicki kościół pw. Bożego Ciała

Jego podwaliny pochodzą z 1825 roku. Pierwotnie była to niewielka sala, 
która z czasem rozrosła się tak, że powstał dom modlitw, który zwień-
czono wieżą w 1888 roku. Styl budowli bliżej nieokreślony. Nad wejściem 
napis: Venite – Adoremus. W 1982 roku odkupiony od kościoła ewange-
licko-augsburskiego przez parafię pw. św. Wawrzyńca, wyremontowany, 
został poświęcony 6 czerwca 1985 roku. Obecnie w kościele codziennie 
jest wystawiony Najświętszy Sakrament (dni powszednie: 06:30–17:15; 
niedziele i święta: 07:00–16:45).

Informacje parafialne

Parafia pw. św. Wawrzyńca; ul. Kołłątaja 9, +48 774612442; www.parafia-
-strzelce.pl; parafia@parafia-strzelce.pl; msze św.: dni powszednie: 06:30, 
07:00, 18:00; niedziela: 06:45 (niem.), 07:45, 09:00 (młodzieżowa), 09:00 
(w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15:00 (chrzcielna 
w pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00; sakrament pokuty: w dni powszednie: 
pół godziny przed mszą św.; w soboty: 17:00; w niedziele i uroczystości: 
06:45, 07:45 i 11:30.

Urzędy:

 � Urząd Miejski; pl. Myśliwca 1; +48 774049382;
 � Policja (Komenda Powiatowa); ul. Piłsudskiego 3; +48 7721903;
 � Straż Pożarna (Komenda Powiatowa); ul. Zakładowa 1; +48774049900;
 � Poczta Polska; ul. Marka Prawego 18; +48 774621685.
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Informacja turystyczna:

 � PTTK; Rynek 4; +48 774613731 (50°30′′′38,4″N; 18°17′59,6″E).

Infrastruktura

(Uwaga! wymieniono tylko wybrane placówki, leżące w pobliżu szlaku; 
są też inne, najwięcej w okolicy rynku)

Noclegi:

 � Gospodarstwo Agroturystyczne „Julia″; ul. Wawrzyńca Świerzego 86; 
+48 774614497; ok. 0,7 km od szlaku – pomiędzy Dziewkowicami 
i Strzelcami Opolskimi (50°30′12,4″N; 18°19′48,3″E);

 � pokoje: „Beata”; ul. Kozielska 35; +48 774613171; +48 604775484; ok. 
1,1 km od szlaku (50°30′15,336″N; 18°17′39,053″E);

 � pokoje: „Józef”; ul. Kozielska 53; +48 774613627; +48 510265004; ok. 
1,5 km od szlaku (50°30′4,536″N; 18°17′31,941″E);

 � są jeszcze inne, ale drogie!

Restauracje, kawiarnie, bary:

 � „Rybaczówka”; ul. Budowlanych 1; +48 774619393; (50°30′39,4″N; 
18°18′58,8″E);

 � bar „Śląski”; ul. Plac Targowy 3 (50°30′33,5″N; 18°18′25,8″E);
 � „Krakus”; bar, restauracja: 11:00–18:00; pizzeria: pn.-czw.13:00–21:00; 

pt.-sob.13:00–22:00; niedz. 13:00–21:00; ul. Krakowska 33; +48 
774621595; darmowe wi-fi dla klientów (50°30′32,0″N; 18°18′22,4″E).

Bankomaty, banki:

 � bankomat Planet Cash; ul. Stawowa 2 (przy Biedronce; 50°30′27,4″N; 
18°18′48,9″E); 24 h;

 � ING Bank Śląski; ul. Krakowska 30 (50°30′29,9″N; 18°18′25,8″E); +48 
801222222; pn.-pt. 09:00–17:00; bankomat 24 h;

 � Agencja PKO BP; ul. Krakowska 18 (50°30′31,2″N; 18°18′17,9″E).

Poczta:

 � ul. Marka Prawego 18; pn.-pt. 08:00–18:30; +48 774621830; 
(50°30′37,8″N; 18°18′20,0″E).
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Sklepy:

 � Biedronka; ul. Stawowa 2 (50°30′27,4″N; 18°18′48,9″E);
 � Lewiatan; ul. Krakowska 8; pn.-sob. 07:00–20:00, niedz. 14:00–20:00;
 � Żabka; ul. Krakowska 35; pn.-niedz. 06:00–23:00;
 � Lidl; ul. Ujazdowska 2a; pn.-sob. 08:00–21:00; niedz. 10:00–18:00;
 � inne, najwięcej przy rynku.

Apteki:

 � apteka „Pro-Pharma”; ul. Moniuszki 16; +48 728309383;
 � apteka „Alga”; ul. Marka Prawego 9; +48 774402820–2; pn.-pt. 08:00–

19:00; sob. 08:00–13:00;
 � apteka „Flos”; ul. B. Chrobrego; +48 774638839; pn.-pt. 08:30–18:00; 

sob. 09:00–13:00;
 � apteka „Dbam o Zdrowie”; ul. Marka Prawego 7; +48 774618900, +48 

774613876; pn.-pt.08:30–18:30; sob. 09:00–13:00.

Zdrowie:

 � MED-PIAST s.c.; NZOZ; Osiedle Piastów Śląskich 20; Poradnia Ogólna: 
pn.-pt. 08:00–18:00; rejestracja: +48 774630180;

 � Panaceum; NZOZ; ul. Jordanowska 6; Poradnia Ogólna: +48 774402003.

Informacje zaczerpnięto z: http://www.strzelceopolskie.pl/; http://www.para-
fia-strzelce.pl/; http://historian.bloog.pl/; http://www.kapliczkistrzeleckie.pl/

wieŻa isChl

Prototypem dla fundatora Andreasa von Renarda była wieża Ischlturm 
w pobliżu miejscowości Ischl w Austrii. Stąd też nazwa tutejszego obiektu. 
Jest to budowla czterokondygnacyjna, w stylu neogotyckim, wzniesiona 
w 1842 roku. Był to prezent hrabiego dla żony Eufemii, jednocześnie upa-
miętniający jego siostrę Margarethe von Kolovart, fundatorkę oryginału 
na alpejskiej hali. W pierwotnym zamyśle miało być to miejsce zadumań, 
a z czasem stało się punktem widokowym oraz łowieckim. Był tam taras 
widokowy z balustradą, a w zwieńczeniu wieżyczka, która istnieje do 
dziś. Okoliczna ludność nazywa ją też „mysią wieżą”. Można też usłyszeć 
opowieści, jakoby ze strzeleckiego zamku do wieży był poprowadzony 
podziemny tunel. Obecnie wieża stanowi własność Nadleśnictwa Strzelce  
Opolskie.
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Informacje zaczerpnięto z: http://historian.bloog.pl/id,337582328,title,Strzelecka-
wieza-Ischl-mysia-wieza,index.html

księŻy las

Przysiółek należący do sołectwa Olszowa, w gminie Ujazd w powiecie 
strzeleckim. Etymologicznie nazwa dzierżawna określająca stosunki 
własnościowe, w tym przypadku nazwa określa własność kościelną. 
Pierwotnie: Chenchilaes (1302), Krzesles (1366), Xionslas (1766). Hrabia 
Filip Colonna wybudował tu w 1795 roku folwark i nazwał go Księżym 
Lasem. Mieszczą się tu dawna gorzelnia i browar z przełomu wieku XIX 
i XX. Obecnie nieczynne. Folwark został odrestaurowany z końcem XX 
wieku z przeznaczeniem na hotel (inwestycja upadła). Obecnie właścicie-
lem tego obiektu jest przedsiębiorstwo Agrocentrum.

Kaplica

W dawnym browarze jedno z pomieszczeń zostało udostępnione miesz-
kańcom osady jako kaplica. Jest to filia parafii pw. św. Wawrzyńca w Strzel-
cach Opolskich; msze św. w niedziele o 09:00; w pozostałe dni chętni 
do nawiedzenia kaplicy proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
z kościelnym, panem Adamem Poradą (+48 781113302).
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dolna

Wioska w gminie Leśnica w powie-
cie strzeleckim. Liczy ok. 230 miesz-
kańców (dane z 2015 roku). Ety-
mologicznie nazwa wywodzi się 
od ukształtowania terenu – tu ob-
niżenia – i przez wieki prawie się 
nie zmieniała (Dolno, Dolne, Dolny, 
również Duolna lub Dulin), aż do tzw. 
chrztu administracyjnego w 1936 ro-
ku, kiedy wioskę nazwano Nieder-
kirch. Od 1945 roku w użyciu jest 
obecna nazwa. Najstarsza wzmian-
ka o osadzie pochodzi z 1302 roku 
i mówi o obowiązku płacenia dzie-
sięciny na rzecz klasztoru cystersów 
z Jemielnicy. Parafia w Dolnej pw. 
śś. Piotra i Pawła, jako niezależna 
jednostka administracyjna, jest wzmiankowana już w 1335 roku. W XVIII 
wieku, pomimo posiadania przez wieś kościoła i szkoły, na mieszkańców 
wioski nałożono obowiązek pracy przy budowie klasztoru na Górze św. 
Anny. Mimo lokalizacji w obniżeniu terenu wioska borykała się z brakiem 
wody. W 1811 roku wydrążono w wapiennym podłożu nową studnię, 
która do dziś zaopatruje lokalną ludność w wodę. Od połowy XIX wieku 
wioska posiada swój herb (pieczęć), na którym widnieje kościół, a po obu 
stronach krzyże pasyjne. Większość ludności była dwujęzyczna. Podczas 
II wojny światowej w Dolnej była filia obozu jenieckiego w Łambinowicach 
(zlikwidowana w 1943 roku). Obecnie w tym miejscu stoi krzyż przydrożny. 
Na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła powstańców śląskich.

Kościół i parafia

Kościół w Dolnej częściowo pochodzi z XV wieku, był kilkakrotnie prze-
budowywany i rozbudowany. Prwadopodobnie wzniesiony w miejscu 
dawnego kultu pogańskiego. Budynek świątyni wyróżnia się budulcem 
– jest cały z kamienia wapiennego. Wewnątrz są: drewniany chór (prze-
budowany w 1840 roku) i organy z sześcioma manuałami, w prezbi-
terium ołtarz z obrazem Ostatniej Wieczerzy, dwa ołtarze boczne św. 
Józefa i św. Anny, nadto obrazy śś. Piotra i Pawła oraz NMP. Wieża ko-
ścioła została zbudowana w 1838/39 roku, jest na niej zegar z 1841 roku. 
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Przy kościele znajdują się kamienny krzyż z tablicami upamiętniającymi 
poległych w I i II wojnie światowej oraz groby miejscowych probosz-
czów. Budynki plebani i farskie pochodzą z końca lat 20-tych XIX wieku. 
Parafia w Dolnej; ul. Wiejska 24; +48 4615088; msze św.: niedziele: 07:30 
(niem.), 10:30; nieszpory: 15:00; pn.-pt. 18:00 (nabożeństwa, np. różaniec 
lub majowe: 17:30).

Kapliczka

Przeniesiona i odrestaurowana w 2008 roku. Jest w kształcie sześcianu, 
sklepiona kolebkowo, na szczycie ma metalowy krzyż, wewnątrz znajduje 
się figura św. Jana Nepomucena.

Biskup Franciszek Cedzich SVD

Urodził się 25 września 1911 roku w Dolnej. Pochodził z wielodzietnej 
rodziny, miał dwie siostry i sześciu braci. Studia teologiczne odbył u wer-
bistów w domu misyjnym św. Gabriela w Mödling koło Wiednia i tam 
przyjął święcenia kapłańskie 19 sierpnia 1937 roku. 29 kwietnia 1938 roku 
otrzymał skierowanie do pracy na misję i wyjechał do Argentyny. Najpierw 
był w Buenos Aires, a następnie w Encarnacion w Paragwaju. W 1940 roku 
został mianowany proboszczem w Carmen del Parana. Jego parafia miała 
powierzchnię ok. 30 tys. km2. 23 czerwca 1968 roku został konsekrowany 
biskupem nowo utworzonej diecezji w Alto Parana oraz tytularnym bisku-
pem Capo della Foresta. Zmarł nagle 22 grudnia 1971 roku.

Sklep:

 � ul. Wiejska; pn.-pt. 06:30–12:00 i 14:00–16:00; sob. 07:00–12:00; 
(50°28′20,3″N; 18°13′46,7″E).

Informacje zaczerpnięto z: http://dolna.com.pl/

poręba

Miejscowość należy do gminy Leśnica w powiecie strzeleckim. Nazwa 
wywodzi się od miejsca wyrębu lasu. Najstarsza wzmianka o osadzie po-
chodzi z 1485 roku (Poramba), kiedy to była własnością rodu rycerskiego 
Strela, który ufundował pierwszy kościół na Górze św. Anny. W latach 
1936–45 wioskę ochrzczono Mariengrund. Miejscowość ma nietypową 
dla wsi opolskiej zabudowę łańcuchową, co wynika z jej położenia. Jest 
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ulokowana w wąskiej i malowniczej dolinie z okazałym drzewostanem.
Ze względu na urokliwy krajobraz, niektórzy nazywają te okolice Śląską 
Szwajcarią. W jej centrum znajduje się jedna z większych kaplic kalwa-
ryjskich, zwana też kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
a tuż obok jest Dom Opieki im. bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzony 
przez zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

Dom Opieki im. E. Bojanowskiego

Dom Opieki im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej dla osób niepełnosprawnych 
i przewlekle chorych; ul. Wiejska 28; +48 774615345; domopiekiporeba@
gmail.com.

Klasztor i kaplica

Klasztor Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Po-
czętej (służebniczki śląskie). Jest to pierwszy klasztor sióstr służebniczek 
na Śląsku. Dom i ogród zakupione były staraniem wikariusza z Leśnicy ks. 
Walentego Rimla. Pierwsze zakonnice przybyły tu 11 sierpnia 1866 roku 
z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Założyciel zgromadzenia Edmund 
Bojanowski odwiedził to miejsce trzykrotnie. W 1954 roku klasztor został 
zabrany przez władze PRL. W 1991 roku nastąpiła rewindykacja obiektu. 
W klasztorze jest 13 sióstr (dane z 2014 roku).
W niedziele o godz. 09:30 w kaplicy klasztornej odprawiane są msze św. 
dla mieszkańców wioski.
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Informacje zaczerpnięto z: http://www.sluzebniczki.pl/przewodnik,wpis,41.
html; http://www.siostry-maryi.pl/konferencja/256-edmund-bojanowski-jako-
-wychowawca.html

góra św. anny

Nazwą tą określa się zarówno wzgórze, jak też miejscowość leżącą na jego 
szczycie i zboczu. Miejscowość leży w gminie Leśnica w powiecie strze-
leckim. Liczba mieszkańców 464 (dane z 2009 roku).
Wzgórze na przestrzeni wieków miało wiele nazw. Pierwotnie nazywano 
je Chełm lub Góra Chełmska, ale też pisano monte Heim. Jedna z legend 
głosi, że św. Michał na szczycie góry położył swój hełm. Inna, że nazwa 
pochodzi od starosłowiańskiego słowa „chełm” oznaczającego wzniesienie. 
W dawnych wiekach miała zastosowanie też nazwa Georgenberg, czyli 
Góra św. Jerzego, a nawet Góra św. Jakuba. Już w 1599 roku pojawia 
się zapis Mons Divae Annae (Góra św. Anny). Nazwa ta z czasem ustala 
się na stałe przy patronce tego miejsca i niezależnie od języka znaczy 
to samo: Sankt Annaberg, Świyntô Ana, Anaberg, Góra św. Anny.

Pierwsze wzmianki o osadzie pocho-
dzą z XVII wieku. Dokumenty z XIX 
wieku wymieniają tę miejscowość 
jako miejsce targowe i ośrodek rze-
mieślnictwa. W XVII wieku powstają 
tu kamieniołomy, w których wydoby-
wany jest nefelinit i wapienie. Wydo-
bycie intensyfikuje się w XIX wieku. 
Obecnie kamieniołomy stanowią 
rezerwat.

Kościół

Pierwszy kościół na szczycie wznie-
siono ku czci św. Jerzego w 1480 ro-
ku. Sto lat później przywieziono 
tu  figurę św. Anny Samotrzeciej. 
Dzięki mecenatowi hrabiego Ga-
szyny w miejscu starego kościoła 
w latach 1671–73 zbudowano nowy 
kościół, który w późniejszym okresie 
rozbudowywano. Przy nim z czasem 
powstał dziedziniec z krużgankami 
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(Rajski Plac) oraz dobudowano sygnaturkę. Rosnący ruch pielgrzymko-
wy stał się powodem rozbudowy zarówno kościoła, jak też okalającej 
go infrastruktury. W 1868 roku zostaje dobudowana wieża zegarowa, 
a w 1897 roku kościół wyposażono w nowe – istniejące do dziś – ołtarze.
Wystrój kościoła jest barokowy. Wiele malowideł przedstawia sceny z życia 
św. Anny. Znajduje się tu sześć bocznych ołtarzy: z prawej: św. Antoniego, 
św. Piotra z Alkantary i Matki Bożej, z lewej: św. Józefa, św. Jadwigi Śląskiej 
i ołtarz stygmatyzacji św. Franciszka. Z lewej strony prezbiterium jest ka-
plica upamiętniająca 500-lecie sanktuarium, w której znajduje się odlany 
z brązu ołtarz poświęcony Matce Boskiej Częstochowskiej. Na samej górze 
widnieją symbole Trójcy Świętej, a poniżej Maryi Bogarodzicy. Nadto wi-
doczne są miniaturki kościołów: bazyliki na Jasnej Górze, bazyliki św. Piotra 
w Rzymie, kościoła św. Anny w Jerozolimie, kościoła franciszkańskiego 
w Opolu, kościoła św. Anny w Oleśnie oraz kościoła na Górze św. Anny. 
Są tu rzeźby przedstawiające św. Jana Pawła II, fundatorów: Melchiora 
Ferdynanda Gaszyny i Jerzego Adama Gaszyny oraz scena przekazania 
franciszkanom kluczy do kościoła św. Anny. Nadto przedstawiono św. 
Jana Dunsa Szkota. Znajduje się tu zejście do podziemi, gdzie pocho-
wani są możni XVIII i XIX stulecia. 
W oknach witraże przedstawiają św. 
Jacka Odrowąża i św. Maksymiliana 
Marię Kolbego. Obecny wystrój ba-
zylika otrzymała w latach 1957–62. 
W 1949 roku odbył się tu zjazd kapła-
nów pod przewodnictwem Prymasa 
Polski Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego. Tytuł bazyliki mniejszej ko-
ściół annogórski otrzymał 20 czerw-
ca 1980 roku. W 1983 roku Górę św. 
Anny nawiedził papież Jan Paweł II.

Święta Anna Samotrzecia

Nie posiadamy dziś wiedzy, skąd 
pochodzi posążek św. Anny Samo-
trzeciej. Figura ta jest co najmniej 
współczesna kościołowi, a może 
starsza. Znawcy datują ją na XV 
wiek. Pojawiają się różne wersje 
proweniencji tej statuetki. Według 
jednej z nich był to prezent Kochcic-
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kich z Ujazdowa, według innej została odnaleziona w polu przez orzącego 
chłopa. Rzeźba ma 66 cm wysokości, jest wykonana z drzewa lipowego, 
raczej prymitywna. Święta Anna na lewej ręce trzyma córkę, a na prawej 
wnuka. W górnej części figury są ślady jakby zamknięcia otworu oraz 
lakowa pieczęć Prowincji Najświętszej Maryi Anielskiej w Małopolsce. 
Według przekazów apokryficznych oraz na podstawie starych pergami-
nów domniema się, że w posążku zamknięte są relikwie św. Anny. Kiedy 
franciszkanie byli zmuszeni do opuszczenia klasztoru przez Niemców 
w 1940 roku, jeden z mnichów w nocy zakradł się do świątyni i podmienił 
figurkę, wstawiając na miejsce oryginału kopię. Dzięki temu fortelowi dziś 
w bazylice możemy nadal oglądać tę właściwą św. Annę Samotrzecią.

Sanktuarium

Jest to jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych Górnego Śląska. 
Już dokument z 1599 roku donosi o szczególnej czci i licznych cyklicz-
nych pielgrzymkach na Górę św. Anny. Obecnie pielgrzymują tu rzesze 
ludzi indywidualnie i grupowo. Pielgrzymi przybywają na uroczystości 
stosownie do kalendarza liturgicznego (np. uroczystość Podwyższenia 
Krzyża Świętego), ale też spotykają się u stóp św. Anny z innych względów 
(np. pielgrzymki hodowców gołębi, motocyklistów itp.). Dla Ślązaków jest 
to święta góra, a do jej Patronki odnoszą się z wielką tkliwością. Pielgrzy-
mując do św. Anki, do Babki Chrystusa, w ufnej modlitwie krzepią serca 
i doznają pociechy w swych troskach jak u rodzonej babci. Dekretem 
z 26 sierpnia 2015 roku papież Franciszek ustanowił to miejsce „Między-
narodowym Sanktuarium świętej Anny Matki Najświętszej Maryi Panny 
w Górze Świętej Anny”.

Kalwaria

Na początku XVIII wieku na stokach wzgórza postawiono 33 kaplice, 
tworząc kalwarię. Obecnie na kalwarii są 3 kościoły i 37 kaplic. Chcący 
przejść kalwarię mają do pokonania ok. 6 km w malowniczym krajobra-
zie, ale też czasem w trudnym terenie. W 1897 roku wykupiono pobliski 
kamieniołom, a na jego miejscu w latach 1912/13 uformowano plac 
modlitewny i wzniesiono grotę na wzór Lourdes oraz 14 mniejszych grot, 
zawierających stacje Męki Pańskiej. W latach 1928–38 wybudowano 
tu Dom Pielgrzyma.
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Franciszkanie z Zakonu Braci Mniejszych

Przybyli na Górę św. Anny w 1655 roku, ewakuując się przed potopem 
szwedzkim, ze zgliszczy klasztorów w Krakowie i Lwowie. 30 zakonników, 
którzy tu osiedli, zbudowało – decyzją aktu fundacyjnego z 16 czerwca 
1657 roku – wpierw drewniany klasztor, z czasem murowany (1730–49), 
który później był rozbudowany (1905). Zakonnicy trzykrotnie zmuszeni 
byli opuścić swą siedzibę: w wyniku sekularyzacji w 1810 roku – na 50 
lat, podczas kulturkampfu w 1875 roku – na 11 lat i 13 listopada 1940 ro-
ku – na 5 lat. Osiedli w klasztorze Niemcy zdewastowali nie tylko jego 
wyposażenie, w tym cenną bibliotekę i zbiory muzeum, ale również wy-
strój architektoniczny. Po II wojnie światowej franciszkanie ciężką pracą 
przywrócili temu miejscu dawną świetność.

Parafia

Ul. Klasztorna 6; +48 774630900;
msze św. i nabożeństwa:
 � niedziele i święta: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:30 (niem.), 17:00; 

nabożeństwo: 14:00;
 � dni powszednie: w czasie letnim: 06:30, w czasie zimowym: 07:00;
 � od 1 maja do 31 października msza św. dla pielgrzymów: 11:00;
 � w każdy wtorek koronka do św. Anny o 06:00 i msza św. za żyjących 

i zmarłych dobrodziejów bazyliki, kalwarii i klasztoru;
 � w drugą niedzielę miesiąca o 14:00 nabożeństwo do św. Anny;
 � od maja do października każdego 13. dnia miesiąca nabożeństwo 

fatimskie i procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej o 18:00;
 � okazja do spowiedzi pół godz. przed mszą św. oraz po zgłoszeniu 

na furcie;
 � transmisja mszy św. z annogórskiej bazyliki: 10:00 w Radiu Doxa w trze-

cią niedzielę miesiąca (Opole: 107,9 FM; Kędzierzyn Koźle 89,6 FM).

Noclegi:

 � Dom Pielgrzyma; al. Jana Pawła II 7; +48 774625301; www.dompiel-
grzyma.pl

 � Schronisko młodzieżowe; ul. Szkolna 1; +48 774615473;
 � Pensjonat i restauracja „Anna”; ul. Leśnicka 7; +48 774615412; www.

pensjonatanna.pl;
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Jadłodajnie:

 � Restauracja Dom Pielgrzyma; al. Jana Pawła II 2; +48 774625301; 
www.swanna.pl;

 � szereg restauracji, barów i fast foodów przy rynku i w okolicy; w nie-
których możliwość płatności kartą.

Sklepy:

 � spożywczy „Dana”; ul. Rynek 5; +48 774613759; w sklepie punkt agencji 
pocztowej;

 � różnorakie sklepiki i stragany przy ul. Szkolnej i ul. Klasztornej.

Punkt informacji turystycznej:

 � Rynek 8; +48 774026558; poza sezonem: +48 774615391; punkt czynny 
od kwietnia do października: wt.-pt. 08:00–16:00; sob.-niedz. 10:00–
14:00; turystyka@lesnica.pl.

Pomnik i amfiteatr

W miejscu, gdzie jest dziś amfiteatr, był kamieniołom. Amfiteatr powstał 
w latach 30-tych XX wieku, liczy 7 tys. miejsc siedzących i kilka tysięcy 
miejsc stojących. Zarówno pod rządami Niemiec, jak i PRL było to miejsce 
ideologicznych masowych imprez, także antagonistycznych do ceremonii 
religijnych.
Na krawędzi urwiska ponad amfiteatrem z końcem lat 30-tych powstało 
mauzoleum w kształcie monumentalnej rotundy. Jednak najwyraźniej 
nazistowska ideologia nie sprawdziła się w budownictwie, gdyż nastą-
piło osuwanie się skarpy. Z planami renowacyjnymi nie zdążono przed 
końcem wojny. Jesienią 1945 roku żołnierze sowieccy wysadzili budowlę, 
a z czasem pozostały materiał wywieziono, przeznaczając go na odbudowę 
Warszawy. Nowa władza dla odmiany zapragnęła dzieła uwzględniającego 
historię walk o polskość Śląska i tak powstał w 1955 roku kontrowersyjny 
pomnik Czynu Powstańczego.

Geopark

Geologiczny rezerwat przyrody Góra św. Anny został utworzony na tere-
nie dawnego kamieniołomu bazaltu w 1971 roku. W 2010 roku nadano 
mu status Geoparku Krajowego ze względu na wyjątkową i bogatą bu-
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dowę geologiczną. Można tu zobaczyć efekty działalności wulkanicznej, 
krasowej i lodowcowej. Obejmuje powierzchnię ponad 2,5 ha. Znajduje 
się na miejscu wulkanu sprzed 27 mln lat. Obszar geoparku mieści się 
w całości na terenie parku krajobrazowego i zajmuje ponad połowę jego 
powierzchni. Jest tu ścieżka łącząca najciekawsze miejsca przyrodniczo-
-geologiczne zwane geostanowiskami. Można je zwiedzać w dowolnej 
kolejności, nie przestrzegając wyznaczonej numeracji, i bez przewodnika.

Park Krajobrazowy Góra św. Anny

Góra św. Anny o wysokości 404 m n.p.m. znajduje się w samym centrum 
Parku Krajobrazowego Góra św. Anny utworzonego w 1988 roku w celu 
ochrony wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Na terenie 
Parku Krajobrazowego znajdują się cztery rezerwaty przyrody, utworzone 
w celu ochrony drzewostanów bukowych, bogatej fauny i flory. Uroku kra-
jobrazowi nadają aleje drzew czereśniowych. Jest tu ścieżka dydaktyczna 
„Wokół Góry św. Anny”.

Informacje zaczerpnięto z: http://www.swanna.pl/; http://www.gsa.lesnica.pl/; 
http://www.swanna.com.pl/; http://www.franciszkanie.com/index.php/klasz-
tory/8-klasztory/48-gora-sw-anny-sanktuarium; http://geopark-goraswanny.
pl/5/aktualnosci.html; http://goraswanny.pl/; http://www.goraswanny.info.pl/
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Przypisy:

1. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 1, s. 853, oraz t. 15, 
cz. 1, s. 377.

2. Bulla Ex commisso nobis a Deo, wydana w Pizie przez papieża 
Innocentego II.

3. Obecnie najwyższa wieża jest w sanktuarium Maryjnym w Li-
cheniu – 141 m

4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 2, s. 729, i t. 1, s. 859.
5. Informacja w „Gońcu Częstochowskim” nr 19 z dn. 25.01.1916 r. 

Kościół był trójnawowy z sześcioma dużymi oknami w nawie bocz-
nej, w prezbiterium znajdowały się trzy okna mniejsze zrobione 
z kolorowych szybek, w bocznej nawie stała lipowa figurka św. 
Franciszka z Asyżu. Kościół miał 12 m długości i 6 m szerokości. 
Obok kościoła stała kiedyś pustelnia.

6. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 7, s. 901
7. Dominika Wit, Fabryka fajansu w Glinicy, w: Glinica. Zarys dziejów, 

wyd. Rada Sołecka w Glinicy 2007
8. Dokument Biskupa Wawrzyńca z 1226 roku w Archiwum Archidie-

cezjalnym we Wrocławiu; sygn.: NN11; patrz też: http://lubecko.
eu/historia/ oraz http://home.teleos-web.de/pwollny/Geschichte/
Olesno/Olesno00009/Olesno00009_1/olesno00009_1.html#3

9. Ks. Adrian Pietrzyk; Ukryty skarb wiary, „Posłaniec Serca Jezuso-
wego”, z lipca 2012.

10. Ambrosius Nieszporkowitz, Odrobiny ze stołu królewskiego, czyli 
historya łaski i cuda Obrazu częstochowskiego i jego ważniejszych 
kopii…., Częstochowa 1733 (w Bibliotece UJ, sygn.: 375835 I, 
390120 I, 391118 I).

11. W sensie: specjalnie, świątecznie.
12. Dzwony skonfiskowano w1943 roku na potrzeby armii niemieckiej.
13. Aresztowany 13 kwietnia 1940. Był w Dachau i Mauthausen-

-Gusen. Prawdopodobnie zginął w tzw. transporcie inwalidów 
4 maja 1942 roku. Beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku wśród 
108 męczenników z okresu II wojny światowej.

14. Od 14 listopada 2008 roku obowiązuje podwójne nazewnictwo 
polsko-niemieckie.
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Verlauf des Jakobswegs

CzęstoChowa (tsChenstoChau) – lubetzko (lubeCko) – 
himmelwitz (JemielniCa) – góra św. anny (st. annaberg)

Der Jakobspilgerweg Tschenstochau – St. Annaberg ist sowohl als Fuss- 
oder Radweg geeignet. Meistens verläuft er auf schmalen Land- oder 
Waldwegen, nur von Zeit zur Zeit auf den weniger befahrenen Straßen. Der 
weg verläuft durch drei Diözesen (Tschenstochau, Gleiwitz und Oppeln) 
und zwei Woiwodschaften: Schlesien und Oppeln.

1. etappe: CzęstoChowa (tsChenstoChau) – blaChownia

Wir fangen neben dem Parkplatz an dem Marienheiligtum Jasna Gora 
bewegen uns entlang der Kard. Wyszyński-Straße und fahren bzw. gehen 
bis zur Szczecińska-Straße, die nach ca. 400m mit der Poznańska-Strasse 
zusammenkommt. In diese Straße biegen wir rechts ein und kommen zu 
der Wieloborska-Straße. Sie führt uns an Wegkreuzen und an der Mariä-
Empfängnis-Kirche vorbei. Nach 5 Kilometern verlassen wir Czestochowa, 
die Wielkoborska-Straße ist aber noch nicht zu Ende.
Dann fahren bzw. gehen wir durch den Ort Stara Gorzelnia – wir folgen 
dem Asphaltweg, der zwar keinen Bürgersteig hat, aber ruhig ist.
Nach 2 Kilometern kommen wir zu einer Straßenkreuzung. Hier befindet 
sich die Bushaltestelle Stara Gorzelnia und ein Wegkreuz mit einem Bild-
stock. Wir biegen links ab – folgen der Wielkoborska-Straße – und fahren 
den Asphaltweg aufwärts.
Auf beiden Seiten des Weges ziehen sich ca. 2 km lang künstliche Hügel. 
Es sind die Halden der ehemaligen Eisengruben „Anna" und „Stanisław". 
Ringsherum sieht man grünes Ödland.
Nachdem wir Kolonia Łojki verlassen haben, biegen wir in Richtung Kon-
radów ab und folgen ca. 2,5 km der asphaltierten Długa-Straße.
Wir fahren den Feldweg – Kopalniana-Straße – in Richtung Wald. Am 
Wald biegen wir links ab (weiter Feldweg) und fahren an einem alten 
Ziegeleigebäude vorbei.
Der Górnicza-Straße folgend kommen wir nach Blachownia. Hier führt 
die Piastów-Straße bis zum Blachownia-See. In Blachownia gibt einige 
Übernachtungsmöglichkeiten.

2. etappe: blaChownia-pawelki

Wir folgen zunächst der Sienkiewicz-Straße entlang dem See, dann über 
den Wolności-Platz mit der Skulptur des Heiligen Florian und fahren 
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vorbei am Rathaus, an einem Wegkreuz und an der Kirche St. Michael. Die 
Kirche ist meistens geschlossen, dafür ist aber die wunderschöne Kapelle 
des Allerheiligsten Sakraments geöffnet.
Weiter geht es über die Ks. Kubowicz-Straße, dort biegen wir rechts ab, 
fahren erst durch ein Wohngebiet, dann entlang der Sportowa-Straße, linker 
Hand die Sportanlagen, rechter Hand der See und Informationsschilder über 
den Naturlehrpfad. Man kann auch einige Dutzend Meter vorher vom Weg 
nach rechts abweichen und am See auf einem Spazierpfad wandern – hier 
findet man Bänke, Angler, kleinere Teiche auf der linken Seite, Schwäne, 
Überschwemmungsgebiete, Sümpfe usw.
Seit 1993 gibt es hier das ungefähr 100 ha große Naturschutzgebiet Rozle-
wisko Górnej Stradomki.
Sind die Informationsschilder zu Ende, fahren wir über eine kleine Brücke 
und weiter durch den Wald. Der breite Weg ist für den Autoverkehr gesperrt. 
Nebenan stehen Bänke, wo sich müde Reisende erholen können. Die Fahrt 
durch Blachownia ist ca. 3 Kilometer lang.
Wir kommen an einen asphaltierten Querweg, der nach Wręczyca führt. Hier 
fängt der Landschaftspark Lasy nad górną Liswartą an.
Wir fahren den Asphaltweg (Cisiańska-Straße) geradeaus durch den Wald. 
Nach 1,5 km gelangen wir nach Cisie, wo sich an einer Wegkreuzung ein 
Denkmal zur Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkrieges befindet.
Wir folgen der Cisiańska-Straße und finden ein altes Holzgebäude – die 
ehemalige Mühle, dazu die St.-Antonius-Kirche, einen Holzbildstock sowie 
einige alte hölzerne Häuser.
Der Ort Cisie liegt hinter uns und wir fahren weiter den Asphaltweg durch den 
Wald, etwa 2,5 Kilometer, bis zur Wegkreuzung in Puszczew. Hier steht ein 
Wegkreuz, bei dem ein Schotterweg anfängt.
Weiter fahren wir ca. 1,5 km durch die Felder bis zum Ort Jezioro und an 
einem Wegkreuz, das versteckt zwischen Bäumen steht, biegen wir zuerst 
rechts in einen Asphaltweg und dann gleich links ab.
Der schmale, asphaltierte Weg führt ca. 1 km bis zum Forsthaus in Jezioro. 
Dann fahren wir einen Waldweg, der unter einer alten Bahnbrücke entlang führt.
Hinter der Brücke folgen wir dem sogenannten Lebkischer-Weg (Łebkowska 
Droga; linkerseits Feuerwehrzufahrt Nr. 8). Das ist eine bequeme Strecke durch 
den Wald. Wie auf dem ganzen auf dieser Seite vorgeschlagenen Jakobsweg 
gibt es auch hier wunderschöne Nadel-, Laub und Mischwälder mit vielen 
Heidelbeeren, Preiselbeeren und Pilzen.
Nach etwa 4,5 km kommen wir zu einer asphaltierten Querstraße. Auf der 
linken Seite führt ein schmaler Weg hinter der grünen Absperrung zu einem 
Naturlehrpfad im Naturschutzgebiet Cisy nad Liswartą (Eiben an der Liswarta).
Wir biegen nach rechts ab und gelangen an den Ort Łebki. Hier gibt es 
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ein Wegkreuz mit einem Bildstock und einige alte Häuser aus Holz. Hinter 
dem Dorf befindet sich in einem Gehölz linkerseits eine „heilige Stelle” – 
eine Kapelle errichtet genau an dem Ort, wo einem Mädchen die Jungfrau 
Maria auf einem Baum erschienen ist.
Hinter dem Gehölz fahren wir nach links, überqueren eine kleine Brücke 
über den Kanal, dann eine zweite Brücke über die Liswarta und folgen 
dem Weg (Stasiowe-Straße). Wie in jedem Ort, durch den wir fahren, steht 
auch hier ein Wegkreuz.
Linker Hand befindet sich eine andere Brücke über die Liswarta, wir bie-
gen aber rechts in einen schmalen Asphaltweg ein, der nach Braszczok 
führt. Dann kommen wir zu einer Kreuzung, wo die blaue Wegweiser des 
Jozef-Lompa-Touristenweges zu sehen sind. Hier befinden sich die alten 
Gebäude des Zollamtes, der Schule, Baumdenkmäler und ein Wegkreuz 
aus Beton mit einem Bildstock.
Wir biegen rechts in einen Feldweg und dann einen Waldweg ein (Feuer-
wehrzufahrt Nr. 14).
Die Strecke durch den Wald ist zauberhaft und ruhig. Nach 3,5 km kommen 
wir zur kleinen Waldsiedlung „Śródlesie”, die früher Forsthaus und Heim 
für Waldarbeiter war und heute Privateigentum ist.
Ca 1 Kilometer weiter auf der rechten Seite gibt es ein Naturdenkmal – 
über 100 Jahre alte Rhododendron-Einheit, die Anfang Juni prächtig blüht. 
Die Stätte ist ca. 0,5 ha groß.
Auf der linken Seite des Weges befindet sich die ökologische Nutzfläche 
Brzoza – eine schöne Erholungsstelle. Dann, nach ca. 800 Meter, biegen 
wir rechts in die Feuerwehrzufahrt Nr. 19 ein, folgen dem Waldweg 2 km 
und kommen dann zu einem asphaltierten Querweg, die Paryż-Straße. Hier 
biegen wir links ab und gelangen zum Ort Pawełki, wo es eine Jugend-
herberge mit Übernachtungsmöglichkeit gibt. Von Brzoza nach Pawełki 
führen uns die gelbe Wegweiser des Naturdenkmäler-Pfads.
Sehenswert in Pawełki ist die kleine, hübsche Holzkirche der Gottesmut-
ter von Fatima gewidmet. Über die interessante Geschichte der Kirche 
informiert eine große Tafel.
Pawełki ist von Blachownia ca. 27 Kilometer entfernt.

3. etappe: paweŁki-ŻędowiCe

In Pawełki biegen wir am Wegkreuz rechts in die Dębowa-Straße und 
dann in die Leśna-Straße ein. Beide Wege sind asphaltiert. In der Kurve 
fahren wir links in einen Waldweg mit Gras, Sand und Spurrillen. Wir folgen 
dem Weg bis zu einer Kreuzung, wo an einem Baum ein Kreuz mit einem 
kleinen Dach hängt. Von hier aus fahren wir nach rechts, verlassen nach 
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2,5 km den Wald und stoßen auf einige Bauernhöfe – das ist der Ortsteil 
Brzezinkowe. Am Weg steht ein Wegkreuz. Der steinige Feldweg führt uns 
geradeaus entlang eines kleinen Waldes.
Wir überqueren einen unbeschrankten Bahnübergang (Eisenbahnlinie Lu-
bliniec–Kluczbork). Ein paar Hundert Meter weiter sehen wir rechterseits 
eine Kiesgrube, linkerseits befinden sich Wasserbecken.
Wir kommen zum Ort Glinica. Die Boczna-Straße führt uns zur schlichten 
St. Joseph Kirche und dann zur befahrenen Bundesstraße Nr. 11 (Kato-
wice–Poznań), die wir überqueren. Daher sind auf der linken Seite die 
Ruinen einer Mühle aus rotem Ziegel und auf der rechten Seite die Schule 
von Glinica zu sehen.
Wir fahren die Lubecka-Straße entlang in Richtung Lubecko. Der schmale 
Asphaltweg führt durch Felder und an einem Wegkreuz vorbei. Von der 
Erhebung in Glinica (sog. Górka Glinicka) erblicken wir die Türme der 
Gottesmutter-von-Lubecko – Kirche. Dort wurde im Jahr 2009 ein einzig-
artiges Deckengemälde aus dem XV. Jahrhundert entdeckt, und bereits 
im Jahre 1226 gab es hier eine Zollstelle.
Bis nach Lubecko führt uns die Glinicka-Straße, dann biegen wir in die 
Główna-Straße ein. Hier steht ein Denkmal zur Erinnerung an die schle-
sischen Aufständischen; danach kommen wir zu der Ortskirche Kirche, 
bei der sich das Grab von Franciszka Ciemięga befindet. Sie verstarb im 
Jahre 1935 und ist fuer eine „Dienerin Gottes„gehalten.
Wir fahren 200 Meter weiter und biegen rechts ab, vorbei an einem gemau-
erten Bildstock mit der Figur der Gottesmutter Maria. Nach 1 Kilometer 
kommen wir auf einem Aschenweg nach Kanus, wo wir links abbiegen. 
Unterwegs begleiten uns Wegweiser, die den Weg zum Haus der bereits 
erwähnten Franciszka Ciemięga ausweisen (heutzutage gibt es in dem 
Haus ein Zimmer zu ihrem Andenken).
Weiter führt uns wieder ein ruhiger Asphaltweg auf etwa 1,5 km durch 
schöne Felder.
Vor uns liegt die Ortschaft Draliny. Wir überqueren eine Kreuzung, von hier 
sieht man auf der rechten Seite die Kapelle des Johannes von Nepomuk 
(50 Meter entfernt). Wir folgen dem Wegweiser zum Paläontologischen 
Museum in Richtung Lisowice; rechter Hand haben wir ein kleines verfal-
lendes Schloss mit einem Park aus dem XIX. Jahrhundert.
Dann fahren wir an einem Teich und der Haltestelle des „Fuchswander-
weges" vorbei und gelangen Ort Lisowice. Wir überqueren den Bahnüber-
gang (Bahnlinie Lubliniec–Opole) und auf der rechten Seite sehen wir ein 
Mehrzweckgebäude (Freiwillige Feuerwehr, Kulturhaus, Sportklub usw.), in 
dem sich auch das Paläontologische Museum befindet – nicht weit von 
hier wurden fossile Überreste eines Dinosauriers ausgegraben.
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Wir fahren am Museum vorbei nach rechts und kommen zu der gemauer-
ten Kapelle des Johannes von Nepomuk mit einem Graffiti von Johannes 
Paul II. und einer Eiche für den früheren Papst in der Nähe der Halte-
stelle des Fuchswanderweges. Dann überqueren wir die Bundesstraße 
Częstochowa–Opole und bei einem Wegkreuz finden wir die Dolna-Straße, 
die uns zum Ortsteil Andrzejowe führt. Hier folgen wir der Malinowa-Straße 
und fahren dann rechts in einen Feldweg in Richtung Kośmidry–Kuźnice, 
der später zu einem Waldweg wird. Nun fahren wir einen Kiesweg entlang 
(Stawowa-Straße) durch den Wald in Richtung Żędowice–Feuerwehrzu-
fahrt Nr. 65. Unterwegs sehen wir einige Wasserbecken, große Baumdenk-
mäler, Mischwälder, zahlreiche Bäche, sog. Pożarzysko, die Anhöhe Góra 
Kozacka und die ökologische Nutzfläche Dwoinka. Der Weg führt uns ca. 
8,5 Kilometer durch den Wald.
In Żędowice – an der Stelle, wo sich die Informationsschilder und Weg-
weiser befinden – fahren wir rechts in die Stawowa-Straße in Richtung 
Jemielnica. Wir überqueren die Brücke über Mała Panew und finden 
einen schönen Ort zur Erholung zwischen dem Fluss, dem Kanal und 
der Mühle Thiell. Die Mühle ist für Besucher geöffnet und bietet auch 
Übernachtungsmöglichkeiten.
Von dem letzten Übernachtungsort Pawełki sind wir jetzt 26 km entfernt.

4. etappe: ŻędowiCe – góra św. anny (st. annaberg)

Von Żędowice geht es auf der Stawowa-Straße los. Dann fahren wir die 
gepflasterte Strzelecka-Straße entlang, wo am Wegesrand einige Bildstö-
cke stehen. Wir biegen nach rechts ab und finden an der Wajda-Straße 
die Schmerzensmutterkirche mit einer Kapelle der Gottesmutter von 
Częstochowa und dem sog. Tor des Glaubens in Żędowice.
Am Ende der Strzelecka-Straße steht ein weißes Wegkreuz, an dem wir 
nach rechts abbiegen und den wenig befahrenen Weg in Richtung Je-
mielnica entlang fahren. Zuerst führt der Weg durch Felder, dann durch 
einen Kiefern- und Fichtenwald. Wir fahren am Forstamt Mostki vorbei, 
auf der rechten Seite erstreckt sich das Natur- und Landschaftsschutz-
gebiet Mostki.
Nach ca. 7 Kilometer verlassen wir den Wald und gelangen an den Ort 
Barut, rechter Hand befinden sich ein Kreuz, ein Stein mit einer Tafel und 
ein zur Erholung geeigneter Platz.
Nicht weit von hier – etwa 2 Kilometer nach links durch den Wald – gibt 
es die Lichtung des Todes, die auch Schlesisches Katyń genannt wird. 
Hier finden wir auch ein kleines Schloss, in dem sich heutzutage eine 
Abteilung der psychiatrischen Klinik von Toszek befindet.
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Von der Erholungsstelle fahren wir durch Barut nach Jemielnica (ca. 3 
Kilometer). An der Straße stehen Wegkreuze mit polnischer und deutscher 
Aufschrift.
Alternativ zum Asphaltweg von Żędowice nach Jemielnica gibt es den 
schwarz markierten Radweg Nr. 161. Der Weg führt südlich am Ort Barut 
vorbei, verläuft aber in der Nähe des Naturschutzgebietes Hubert, zu dem 
auch die Lichtung des Todes gehört.
Jemielnica ist ein sehr alter und historisch bekannter Ort: hier gibt es die 
Allerheiligen-Friedhofskirche aus dem Jahre 1285 (früher Jakobuskirche), 
die ehemalige Zisterzienserabtei- und jetzige Pfarrkirche Maria Himmel-
fahrt aus dem 18./19. Jahrhundert, einen alten Brunnen aus dem 19. 
Jahrhundert, einen kleinen Markt mit einer historischen Kammbebauung, 
eine Statue des Johannes von Nepomuk und ein Denkmal zur Ehren der 
Kriegsopfer, einen Sockel zur Erinnerung an den Heiligen Adalbert von 
Prag, der hier vorbeigefahren war, und einen Teich.
In der Maria-Himmelfahrt-Kirche gibt es 14 reich verzierte Barockaltäre zu 
sehen. In dem Hauptaltar befindet sich eine Statue von Jakobs dem Älteren.
Wir sind ca. 13 Kilometer von Żędowice entfernt. Jetzt kann man entweder 
in Jemielnica ein Nachtquartier finden oder weiter nach Góra Św. Anny 
fahren, wo es auch Übernachtungsmöglichkeiten gibt.
Von Jemielnica aus folgen wir der Cicha-Straße in südwestliche Richtung. 
Nach ca. 220 Meter biegen wir links in die Nowa Kolonia- Straße ein und 
fahren bis zum Ende des Ortes.
Wir fahren über einen Wirtschaftsweg in den Wald hinein. Am Ende des 
Waldes fahren wir am Friedhof vorbei, wo der Asphaltweg anfängt. Die 
Straße ist ruhig und wenig befahren. Unterwegs sehen wir einige Weg-
kreuze und Bildstöcke.
Die Jemielnicka-Straße führt uns nach Dziewkowice. An der Kreuzung 
steht ein Wegkreuz, an dem wir scharf nach rechts in die Strzelecka-Straße 
abbiegen und an den ehemaligen Klostergebäuden vorbei weiterfahren.
In Dziewkowice gibt es eine neue Pfarrkirche St. Joachim und Anna.
Die Dziewkowicka-Straße führt uns bis nach Strzelce Opolskie. An der 
Kreuzung mit der Marek-Prawy-Straße biegen wir links auf die Straße 
DW 426 ab.
Wir fahren fast bis in die Stadtmitte von Strzelce Opolskie. An der Kreuzung 
mit der Krakowska-Straße (Bundesstraße Nr. 94) wechseln wir an der Ampel 
die Straßenseite. Durch den Park von der Krakowskastraße kommen wir 
zu einer Eichen–Lindenallee, die uns bis nach Księży Las begleitet. Nach 
ca. 1 km überquerren wir die Strasse Strzelce Opolskie–Zalesie Śl. und 
kommen zum Dorf Dolna, dessen mittelalterliche Kirche von weitem zu 
sehen ist. Von hier aus sieht man bereits das Klostergebäude und die Klos-
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terkirche St. Annaberg. Von Dolna zum Annaberg führt die grün markierte 
Fahrradroute Nr. 170. Man kann aber einen einen kürzeren Weg wählen.
Mitten durch die Felder fahren wir einen ziemlich holprigen Asphaltweg 
unter der A4-Überführung hindurch. Dieses Gelände gehört schon zum 
Landschaftspark Góra sw. Anny.
Der nächste Ort heißt Poreba. Es gibt ein paar Kurven, wir folgen weiter 
dem Asphaltweg hinunter und kommen zu einer Kalvarienkapelle – die 
Mariä-Himmelfahrt-Kirche. Hier biegen wir rechts in den Kalvarienweg ein. 
Bis zum Ziel bleiben nur noch 1,7 Kilometer. Zuerst steil bergauf, dann 
etwas sanfter, aber immer noch aufwärts. Der Pfad ist breit, stellenweise 
steinig, am Ende asphaltiert. Hohe Bäume werfen einen angenehmen 
Schatten; wir fahren in Richtung Nordwest. Diese Strecke ist als Fahr-
radroute Nr. 16 gelb markiert.
Wir gehen an weiteren Kapellen des Kalvarienweges (Mutter der Barm-
herzigkeit, Königin der Engel, Königin der Patriarchen, Abschied von der 
Mutter, Mariä Aufnahme in den Himmel, Krönung Marias) und an einem 
Papstaltar vorbei. Dann kommen wir zu einer Gabelung: links liegt das 
Pilgerhaus, rechts der Ort Annaberg (Góra św. Anny) und geradeaus (steil 
bergauf) die Basilika St. Anna. den Platz vor der Basilika und sehen einen 
Wegweiser des Oppelner Jakobsweges.
Wir sind vor der Anna selbdritt!
Die Strecke zwischen Żędowice und Góra św. Anny ist ca. 36 Kilometer lang.
 
 <http://www.szlak2013.republika.pl/>

 Übersetzung: Małgorzata Mnich
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szlak przebiega przez gminy:

patronat medialny nad przewodnikiem obJęli:

Częstochowa Blachownia Wręczyca Wielka Herby

Ciasna Kochanowice Pawonków Zawadzkie

Jemielnica Strzelce Opolskie LeśnicaUjazd


