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Jakub Większy (Starszy) Apostoł
Jakub Większy (Starszy) Apostoł – jeden z 12 apo-
stołów Jezusa Chrystusa, zwany Większym w  celu 
odróżnienia od Jakuba Mniejszego (Młodszego) 
Apostoła,  był synem Zebedeusza i Salome, bratem 
Jana Ewangelisty. Według tradycji po Zesłaniu Ducha 
Świętego wybrał się do Hiszpanii w  celu głoszenia 
Dobrej Nowiny. Stał się przez to pierwszym patronem 
Hiszpanii i  Portugalii. Po zakończeniu nieudanych 
działań misyjnych w  tamtych terenach powrócił do 
Judei. Był pierwszym biskupem Jerozolimy. Jakub 
zginął jako pierwszy z dwunastu apostołów. Jak po-
daje tradycja jego szczątki znajdują się w Santiago 
de Compostela, przeniesione prawdopodobnie w VII 
wieku z  Jerozolimy, choć legendy podają również 
inne wersje przeniesienia ciała św. Jakuba.

Tradycje pielgrzymkowe
Rozpoczęcie ruchu pielgrzymkowego do grobu św. Ja-
kuba datuje się na IX wiek, kiedy to król Asturii Alfons 
II Cnotliwy wyruszył w pielgrzymkę ze stolicy swego 
kraju Oviedo, wyznaczając pierwszy szlak pielgrzym-
kowy do Santiago de Compostela. Dzisiaj szlak ten 
nazwany jest Drogą Pierwotną (Camino Primitivo). 
Liczne odwiedziny miejsca spoczynku świętego do-
prowadziły do tego, że w średniowieczu sanktuarium 
św. Jakuba należało do jednego z trzech najważniej-
szych w  chrześcijaństwie miejsc pielgrzymowania 
obok Rzymu i  Jerozolimy. Do Santiago wędrowali 

pielgrzymi z całej Europy wyznaczając wiele szla-
ków pielgrzymkowych. W wiekach późniejszych, ze 
względu na liczne wojny, również religijne, ruch piel-
grzymkowy w Europie zamarł. Dziś pielgrzymowa-
nie do miejsc świętych przeżywa prawdziwy rene-
sans a w całej Europie odtwarzane są słynne szlaki 
pielgrzymkowe, w tym te prowadzące do Santiago 
de Compostela. 
W Polsce kult św. Jakuba wprowadzili benedykty-
ni w czasach Kazimierza Odnowiciela. Już wtedy 
manifestacją uczuć religijnych stały się pielgrzym-
ki do grobu świętego a główny szlak pielgrzymko-
wy w średniowiecznej Polsce czyli tzw. Droga Kró-
lewska (Via Regia) biegła z  Krakowa przez Wro-
cław do Santiago de Compostela. Prawdopodob-
nie również Nysa znajdowała się na tym szlaku co 
potwierdzają badania archeologiczne z 2018 roku, 
podczas których w Nysie znaleziono kilka średnio-
wiecznych plakietek pielgrzymich.

Nyskie tradycje Jakubowe
Według legendy pierwszą drewnianą kaplicę po-
święconą św. Jakubowi w  okolicy Nysy postawili 
Benedyktyni z  Ołomuńca. Stanęła ona na skrzyżo-
waniu szlaków handlowych z  Krakowa na zachód 
do Pragi i Wrocławia oraz na południe do Ołomuńca. 
W miejscu drewnianej kaplicy wybudowano później 
romański kościół św. Jakuba, który został poświęco-
ny przez biskupa wrocławskiego Jarosława w 1198 
roku. Został on zastąpiony, wybudowanym w XV wie-
ku, większym gotyckim kościołem, którego średnio-
wieczną bryłę możemy podziwiać do dzisiaj. 
W  jednej z  bocznych kaplic kościoła św. Jaku-
ba, który od 2009 roku ogłoszony jest Bazyliką 
Mniejszą, znajduje się cie-
kawy obraz z byłego ołtarza 
głównego. Na obrazie tym 
przedstawiono legendar-
ną scenę ratowania Nysy 
przed wielkim pożarem 
przez wstawiennictwo św. 
Jakuba. Miało to miejsce 
podczas wojny trzydzie-
stoletniej, kiedy to wojska 
szwedzkie po splądrowaniu 
Nysy podpaliły ją. Strwoże-
ni mieszkańcy zgromadzili 
się w kościele i modlili o po-
moc do św. Jakuba. Nagle 
z  bezchmurnego nieba 
spadł ulewny deszcz, który 
ugasił płonące miasto. 

Nyska Droga św. Jakuba
Nyska Droga św. Jakuba to wytyczony i oznakowany 
żółtą muszlą na niebieskim tle w latach 2009-2010 
szlak pielgrzymkowy o długości ok. 106 km. Oficjal-
ne otwarcie szlaku nastąpiło podczas corocznego 
Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w 2010 r. 
Stanowi odcinek dojściowy do historycznego traktu 
Via Regia – jednej z głównych nici polskiej sieci dróg 
św. Jakuba.
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Szlak rozpoczyna się w Głuchołazach przy źródle św. Jakuba zwa-
nego też Studnią św. Jakuba na zboczu Góry Parkowej pomiędzy 
VII i VIII stacją drogi krzyżowej. Masyw Góry Parkowej stanowi frag-
ment Gór Opawskich leżących w Sudetach Wschodnich na pograni-
czu polsko-czeskim. Na jego zboczach ustanowiono dwa rezerwaty 
przyrody „Las Bukowy” i  „Nad Białką” gdzie spotkamy się również 
z reliktami po wydobywaniu złota. Po zejściu z góry szlak wchodzi 
do dawnego głuchołaskiego uzdrowiska i parku zdrojowego. 
W  Głuchołazach warto zobaczyć kościół św. Wawrzyńca z  baro-
kowym wystrojem wnętrza i  wczesnogotyckim portalem a  także 
pozostałości murów średniowiecznych, dawne wójtostwo oraz 
Wieżę Bramy Górnej stanowiącej 
dziś punkt widokowy. 
Z  Głuchołaz szlak biegnie, za sta-
dionem sportowym, wzdłuż rzeki 
Biała Głuchołaska mijając miejsco-
wość Bodzanów, w  której znaj-
duje się dawny klasztor pojezuicki 
należący dziś do zakonu Oblatów. 
Dalej wzdłuż rzeki udajemy się do 
Wilamowic Nyskich, które sły-
ną  z  wytwarzanych tu produktów 

lokalnych. Tutaj też znajduje się odnowiony za-
bytkowy piec do wypieku chleba. Następnie prze-
chodzimy przez kompleks leśny w  Łączkach, 
w którym znajduje się malownicze oczko wodne 
w  wyrobisku dawnej cegielni. Z  Łączek idziemy 
w kierunku Biskupowa. Jest to jedno z ważniej-
szych miejsc na szlaku. Tu bowiem znajduje się 
jeden z  czterech w  Polsce klasztorów Benedyk-
tynów. Przed wejściem na teren kościoła i klasz-
toru stoi figura św. Jana Nepomucena oraz po-
mnik Jana Pawła II wykonany przez rzeźbiarza 
Jana Badynę. Z  tego miejsca rozpościera się 
wspaniały widok na Góry Opawskie, Rychlebskie 
czy Wysokie Jesioniki z  najwyższym szczytem 
w  Sudetach Wschodnich Pradziadem (1491 m   
n.p.m.). Wędrując dalej szlakiem docieramy do 
Kamiennej Góry, która słynie z kopalni granitu. 
Tu w centrum miejscowości stoi figura patronki 
górników św. Barbary. 
Idąc w dół w stronę Kopernik szlak wprowadza 
nas na teren gminy Nysa. Przed Kopernikami 
wita nas słupek granitowy z muszlą i zaznaczoną 
odległością do miejsca spoczynku św. Jakuba 
czyli Santiago de Compostela. Takich słupków 
ustawionych w 2019 roku na terenie gminy Nysa 
spotkamy po dro-
dze jeszcze kilka. 
Same Koperniki to 
miejscowość, która 
znana jest jako ko-
lebka rodu słynnego 
astronoma Mikołaja 
Kopernika. Tu rów-
nież warty odwie-
dzenia jest kościół 
św. Mikołaja, przy 
którym stoi kolumna 
adiutanta carskiego 
Aleksandra Kołzako-
wa, który został ran-

ny w bitwie pod Budziszynem w czasach kampa-
nii napoleońskiej a zmarł w Kopernikach w 1813 
roku. W  świetlicy zobaczyć można wystawę po-
święconą Kopernikowi z  małym obserwatorium 
astronomicznym oraz spróbować wspaniałych 
„Pierników prosto z Kopernik” wypiekanych przez 
lokalne stowarzyszenie. Obok szkoły stoi pomnik 
poświęcony Mikołajowi Kopernikowi. 
Z Kopernik udajemy się do Siestrzechowic, gdzie 
w XVI wieku biskup wrocławski Andrzej Jerin wy-
budował dla swojego siostrzeńca pałac, którego 
dziedziniec przypominał wyglądem Zamek Wawel-
ski. Wewnątrz pałacu znajduje się, kiedyś piękna, 
kaplica z rzadkim zbiorem herbów rodów śląskich. 
Ołtarz z  tej kaplicy 
zdobi dziś kaplicę 
św. Jacka w  Ka-
mieniu Śląskim. 
Dziś pałac stanowi 
własność prywatną 
i  jest w  złym stanie 
technicznym. Tuż za 
pałacem mijamy fi-
gurę św. Jana Nepo-
mucena z XVIII wie-
ku. Szlak Jakubowy 
wyprowadza nas na 
wał Jeziora Nyskie-
go, które powstało 
w latach 70 tych XX 
wieku. Zbiornik pełni 
głównie funkcję retencyjną ale również rekreacyjną. 
Jest też miejscem siedliskowym dla wielu gatun-
ków ptaków, dlatego został objęty ochroną poprzez 
ustanowienie Obszaru Natura 2000 i  włączeniem 
w Nysko-Otmuchowski Obszar Chronionego Krajo-
brazu. Na wale w tym miejscu znajduje się ornitolo-
giczna ścieżka edukacyjna. Odnowionymi drogami 
na wałach docieramy do Nysy  – największego 
miasta na szlaku. 

Nyska Droga 
św. Jakuba
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Nysa to trzecie co do wielkości miasto w  woje-
wództwie opolskim. Ważny ośrodek edukacyjny 
i kulturalny, turystyczne i wypoczynkowe centrum 
Opolszczyzny. Historycznie jedno z największych 
i  najbogatszych miast śląskich, będące przez 
wieki stolicą biskupiego księstwa nyskiego. Dzię-
ki swoim władcom zyskała piękną zabudowę 
i  wiele bezcennych dziś obiektów zabytkowych. 
Zwana jest „Śląskim Rzymem”. Lokowana na pra-
wie flamandzkim na początku XIII wieku zalicza 
się do najstarszych śląskich miast. Znalazła się 
w średniowiecznej norymberskiej Kronice Świata 
Hartmanna Schedla z  roku 1493. Jej charakter 
odmienił król pruski Fryderyk II. Ze stolicy bisku-
piego księstwa stała się potężną twierdzą, która 
miała znaczący wpływ na dalszy rozwój miasta. 
Zniszczona w  znacznej części w  wyniku wojen 
śląskich, napoleońskich i  podczas II wojny świa-
towej.  Po odbudowie zniszczeń wojennych stała 
się ważnym ośrodkiem przemysłowym. Dziś jest 
dynamicznie rozwijającym się miastem.
W Nysie, schodząc z wałów jeziora przed elektrow-
nią wodną, na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy 
w lewo w ul. Jeziorną i idziemy w stronę rzeki Nysy 
Kłodzkiej, której wałem zmierzamy w kierunku cen-
trum miasta. Po dojściu do parku miejskiego skręca-
my w prawo dochodząc do jednego z wielu obiektów 
dawnej Twierdzy Nysa – tzw. Fortu Wodnego. 

 Fort Wodny  – nazywany również Fort Blockhaus. 
Wybudowany został w 1741 roku przez Austriaków, przed 
oblężeniem Pruskim. Początkowo jako prosty szaniec 
otoczony wodą stał wysunięty na przedpolu. Po zdoby-
ciu miasta przez Prusaków został przebudowany na fort 
wodny. W 1807 został zdobyty przez wojska Wirtembergii 

walczące u boku Napoleona i zniszczony. Zamieniony zo-
stał na magazyn amunicji w 1910 roku. Miał za zadanie 
bronić obwarowań oraz obniżenia, na którym znajdo-
wały się magazyny prochowe, młyny zbożowe i zakłady 
zbrojeniowe garnizonu twierdzy.

Tu skręcamy w lewo i dalej prosto jedną z głów-
nych alei parkowych dochodzimy do Placu Igna-
cego Paderewskiego. Po lewej stronie mijamy 
szpital  a przed nami pojawia się Kościół św. Pio-
tra i Pawła.

 Kościół św. Piotra i Pawła – wybudowany za 
czasów biskupa Franciszka Ludwika von Neuburga. 
Jest wspaniałym dziełem baroku. Kościół i  przyległy 
do niego klasztor należał do zakonu bożogrobców. 
Ich zadaniem było strzec grobu Bożego oraz relikwii 
krzyża świętego. Znajdujące się wewnątrz polichro-
mie iluzjonistyczne autorstwa braci Schefflerów 
oszałamiają swoim kunsztem. Kościół powstał ze spe-
cjalnych funduszy cesarskich, po podarowaniu prote-
stantom 122 kościołów na Śląsku w dobie reformacji. 
W kościele znajduje się kaplica Grobu Bożego.

Obok kościoła św. Piotra i  Pawła w  dawnym 
klasztorze znajduje się Diecezjalny Dom Forma-
cyjny, w  którym możemy znaleźć nocleg. Tutaj 
też znajduje się Biuro Nyskiej Drogi św. Jakuba, 
w  którym wydawane są certyfikaty po przejściu 
całego szlaku kończącego się w Skorogoszczy.
Idąc dalej w  kierunku Rynku przechodzimy obok 
Fontanny Trytona, jednego z symboli miasta.

 Fontanna Trytona  – powstała na początku XVIII 
wieku za czasów panowania biskupa Franciszka Ludwi-
ka von Neuburga. Wykonana jest z  marmuru sławnio-
wickiego na wzór słynnej fontanny Berniniego znajdu-
jącej się w Rzymie. Była wyznacznikiem dobrych i spo-
kojnych czasów miasta za panowania austriackiego co 
symbolizuje Tryton dmuchający w róg obfitości w obec-
ności delfinów skierowanych w cztery strony świata. Na 
fontannie herb z inskrypcją SPQN i datą 1701.

Wchodzimy na Rynek i na pierwszym planie widzi-
my jedną z najpiękniejszych kamienic w Nysie –  
renesansowy Dom Wagi Miejskiej.

 Dom Wagi Miejskiej  – renesansowa kamienica 
powstała na początku XVII wieku. Była siedzibą zarządu 
administracyjnego Księstwa Nyskiego oraz izbą miar 
i wag. Pod arkadami znajdowała się waga miejska oraz 
wzorzec łokcia. Zniszczona podczas wojen napoleoń-
skich i przez Armię Czerwoną w 1945 roku. W elewację 
wmurowana kula armatnia na pamiątkę wydarzeń 
z 1807 roku. W 1966 roku umieszczono tablicę poświęco-
ną historii ścięcia w Nysie księcia opolskiego Mikołaja II.

Przechodząc wąską ul. Sukienniczą obok wybudo-
wanego na nowo prywatnego ratusza po prawej 
stronie i monumentalnego pomnika mar-
szałka Józefa Piłsudskiego z lewej stro-
ny, dochodzimy do placu przed Bazyliką 
Mniejszą św. Jakuba i św. Agnieszki.

 Bazylika Mniejsza św. Jakuba i św. 
Agnieszki – to największa i najważniejsza 
nyska świątynia.  Pod względem kubatury 
jest jedną z  najpotężniejszych gotyckich 
świątyń w  Polsce. Jej dach o  powierzchni  
4 tys. m² zaliczany jest do najbardziej 
stromych w  Europie. Dach pokryty jest 
dachówką typu mnich i  mniszka. Kościół 
ma wszystkie cechy charakterystyczne dla 
gotyku. Jest orientowany, a  jego halowy 
układ daje efekt ogromnej przestrzeni. 

W środku symboliczne kolumny w ilości 12 po każdej 
stronie nawy głównej, na kolumnach po 12 szarych 
kamiennych opasek, natomiast między opaskami po 
12 rzędów cegieł. W  nawie głównej wisi pozłacany 
żyrandol na świece z 1598 r. Skromny gotycki tryptyk 
stanowiący dziś ołtarz główny jest pozostałością 
po 43 ołtarzach znajdujących się dawniej w  kapli-
cach bocznych kościoła. W  kościele pochowanych 
jest kilku biskupów wrocławskich i  jest to drugi co 
do wielkości zbiór nagrobków biskupich na Śląsku 
po katedrze wrocławskiej. W  kościele znajdują się 
relikwie Błogosławionej Marii Luizy Merkert, współ-
założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. 
W  2009 roku kościół otrzymał tytuł honorowy Ba-
zyliki Mniejszej od Papieża Benedykta XVI, a Prezy-
dent Polski nadał mu tytuł Pomnika Historii. Cenne 
obrazy Dürera oraz Willmana są ozdobą świątyni, 
która była odwiedzana m.in. przez króla polskiego 
Władysława IV Wazę.

Obok Bazyliki znajduje się wolnostojąca gotycka 
dzwonnica.

 Dzwonnica  – wybudowana na wzór włoskiej 
Campanilli stoi obok świątyni. Nigdy niedokończona,  
45 metrowa czterokondygnacyjna wieża, która w za-
mysłach pierwotnych autorów miała mieć  ok. 100 m  
wysokości. Wśród ośmiu dzwonów w dzwonnicy naj-
większym był Jakub, który ważył 8200 kg i był jednym 
z najpotężniejszych na Śląsku. W spalonym w wyniku 
wojny wnętrzu postanowiono stworzyć niezwykłą 
ekspozycję – Skarbiec św. Jakuba. 

 Skarbiec św. Jakuba – wyjątkowa ekspozycja 
ze szkła i stali mieszcząca się w Dzwonnicy Bazyliki 
nyskiej. Na trzech piętrach szklanej galerii prezento-
wane są doskonałe dzieła nyskich złotników. Nysa 
była na Śląsku centrum sztuki złotniczej, gdzie jesz-
cze w  XIX wieku pracowało prawie 180 złotników. 
Odbiorcami tych produktów byli biskupi wrocławscy, 

Biuro Nyskiej Drogi św. Jakuba
ul. Gierczak 2, 48-300 Nysa,

tel. 77 448 40 24, pn-nd 07.00-22.00

Panorama Nysy

Fontanna Trytona w Nysie

Kościół św. Jakuba z dzwonnicą
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kanonicy, wyższe duchowieństwo, różne bractwa. Ze 
skarbcem św. Jakuba wiąże się wyjątkowa historia 
z 2003 roku. W maju tego roku pojawiły się w Nysie 
dwa starsze niemieckie małżeństwa, które zwiedza-
ły swoje rodzinne miasto. Panowie jako mali chłopcy 
mieszkali z  rodzicami w  budynku dzisiejszej parafii, 
gdzie kiedyś urzędował szewc. Byli świadkami jak 
ich ojciec razem z  proboszczem ukrywali przed Ar-
mią Czerwoną coś w skrzyniach piwnicy tego obiek-
tu. Po wyburzeniu muru okazało się, że opowieść 
o  skrzyniach była prawdziwa. Jedyne uszkodzenia 
wyrządziła woda podczas powodzi w  1997 roku. 
Udało się odnaleźć i ocalić monstrancje, relikwiarze, 
krzyże oraz inne naczynia liturgiczne. Wśród skar-
bów znajduje się srebrne cyborium autorstwa wy-
bitnego złotnika nyskiego Martina Vogelhubda czy 
srebrne okładki do mszału z medalionem św. Jakuba 
i  św. Agnieszki z  1766 roku. Niezwykłym zabytkiem 
Skarbca jest pozłacana urna w kształcie serca zawie-
rająca prawdziwe serce biskupa Karola Habsburga.

Inne obiekty zabytkowe w centrum 
Nysy: 
 Pałac Biskupi  – powstały w  czasach austriac-

kich okazały obiekt, którego budowa trwała ponad 
100 lat a zakończył ją biskup Franciszek Ludwik von 
Neuburg w  1729 r. Jest barokową czteroskrzydło-
wą budowlą z  dziedzińcem wewnątrz. Na ścianach 
wewnętrznych dziedzińca pałacu znajdują się trzy 
osiemnastowieczne zegary słoneczne. Pałac zastą-
pił stary gotycki zamek stanowiący do tej pory re-
zydencję biskupów. Był miejscem spotkania cesarza 
austriackiego Józefa II i króla Prus Fryderyka II. Pod-
czas kampanii napoleońskiej mieszkał w nim Hiero-
nim Bonaparte.  Po sekularyzacji w  1810 r  stanowił 
siedzibę sądu. Zniszczony w 1945 r. Dziś jest siedzibą 
Muzeum Powiatowego w Nysie.

 Dwór Biskupi – znajduje się w  miejscu, w  którym 
w  XIII w. wybudowano zamek biskupi stanowiący 
pierwszą rezydencję biskupów wrocławskich w  Nysie. 
Zamek nie zachował się do dnia dzisiejszego, został ro-
zebrany w 1824 r. Pozostały tylko zabudowania gospo-
darcze. Obecny wygląd dworu to przebudowa z XVII – 
XIX wieku. W  pobliżu dworu znajdują się fragmenty 
średniowiecznych murów obronnych z  zachowanymi 
dwoma basztami.  Dziś dwór biskupi odzyskuje swój 
dawny blask przyciągając turystów i  mieszkańców 
usługami  gastronomiczno-hotelarskimi oraz organi-
zacją imprez kulturalnych.

 Dom Komendanta – pałacyk barokowy z XVIII w., 
który po zajęciu Śląska przez Prusy stał się siedzibą do-
wództwa garnizonu nyskiej twierdzy. Od 1897 roku był 
siedzibą pierwszego na terenach dzisiejszej Opolszczy-
zny muzeum. Zniszczony w 1945 roku. Obecnie siedzi-
ba Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych.

 Rynek Solny – średniowieczny plac targowy, który 
uzyskał zabudowę barokową dzięki biskupom wro-
cławskim. Karol Habsburg ściągnął do Nysy jezuitów, 
którzy mieli podnieść poziom edukacji w mieście. Dzięki 
jezuitom powstał kompleks budynków, który przetrwał 
do dnia dzisiejszego i  jest jednym z  najpiękniejszych 
miejsc w Nysie. Najstarszym obiektem jest Seminarium 
św. Anny, które było miejscem urzędowania Christopha 
Scheinera, pierwszego rektora nyskiego Carolinum. 
W czasach pruskich w seminarium znajdowała się wiel-
ka fabryka prochu. Powstał tu również pierwszy na Ślą-
sku kościół jezuicki  – dziś Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny. Dawniej bogaty kościół wzorowany 
na rzymskim „Il Gesu”, kościele macierzystym jezuitów. 
Polichromie wewnątrz wykonał Karol Dankwart, zna-
ny z wykonania polichromii w kaplicy na Jasnej Górze. 
Zniszczony podczas oblężenia francuskiego w  1807 
roku. Na elewacji cenne drewniane rzeźby przedsta-
wiające świętych jezuickich. Carolinum – Kolegium je-
zuickie, które w założeniach biskupa Karola Habsburga 
miało stać się uniwersytetem, ale przedwczesna śmierć 
biskupa spowodowała, że tak się nie stało. Ten jezuicki 
kompleks szkół kształcił znakomite postaci m.in. Micha-
ła Korybuta Wiśniowieckiego czy Jakuba Sobieskiego. Ta 
wspaniała barokowa budowla została częściowo znisz-
czona podczas oblężenia francuskiego w  1807 roku. 
Kolegium jezuickie było jedną z najważniejszych uczelni 
Śląska. Do dziś pełni funkcje edukacyjne.

 Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr św. 
Elżbiety  – założony przez pierwszą Matkę Generalną 
Zgromadzenia, którą była Maria Luiza Merkert. Klasycy-

styczny budynek, którego narożniki zdobią figury św. Mi-
chała Archanioła i św. Barbary, został zbudowany w latach 
1863-1865. W domu tym mieści się kaplica św. Rodziny 
oraz pokój pamięci błogosławionej Marii Luizy Merkert.

Po wyjściu z Bazyliki zgodnie z przebiegiem szlaku 
kierujemy się w prawo i dochodzimy do kolejnego 
symbolu miasta – Pięknej Studni.

 Piękna Studnia  – 
perła nyskiego baroku. 
Jest wspaniałym dzie-
łem nyskiego cechu 
kowalskiego. Ozdobna 
krata o  wadze 1600 kg 
stoi na cembrowinie 
wykonanej z  „marmuru 
śląskiego” ze Sławnio-
wic. Miała chronić przed 
zatruciem wody w stud-
ni. Na jej szczycie dwu-
głowy habsburski orzeł. 
Wykonana na zlecenie 
burmistrza Caspra Na-
asa przez nadzorcę ar-
senału i mennicy nyskiej Wilhelma Hellewega w 1686 r. 

Przy pięknej Studni widzimy w  oddali jedną 
z dwóch zachowanych do dzisiaj wież bramnych 
średniowiecznych murów obronnych miasta  – 
Wieżę Wrocławską. 

 Wieża Wrocławska  – powstała w czasach biskupa 
Przecława z Pogorzeli w połowie XIV wieku. Później przebu-
dowana. Zwieńczona ozdobną renesansową attyką. Ta 33 
metrowa wieża pełniła też funkcje więzienne. Po przebiciu 
przejścia dla pieszych na początku XX wieku wmurowano 
ozdobny portal z kamienicy stojącej kiedyś w Rynku.

My jednak przy studni skręcamy w lewo i docho-
dzimy do Bastionu św. Jadwigi, w którym znajduje 
się Informacja Turystyczna oraz dwie restauracje.

 Bastion św. Jadwigi – był jednym z 10 bastionów 
staroholenderskich, nowożytnych elementów fortyfi-
kacyjnych, które rozpoczęto budować w połowie XVII 
wieku. W latach 1741-1758 przebudowany przez Pru-
saków. W  XVIII wieku istniał na dziedzińcu budynek, 
prawdopodobnie magazyn sprzętu artyleryjskiego. 
Obecnie zachowane dwukondygnacyjne kamienno-

ceglane kazamaty przebudowane w  1771-1774 r.  
Podczas oblężenia w  1807 roku funkcjonowało tu 
m.in. laboratorium, w którym przygotowywano amu-
nicję. W 1870 r. w kazamatach bastionu przetrzymy-
wano ok. 500 francuskich jeńców wojennych. Od 1878 
do 1887 bastion funkcjonował jako koszary nr 9, a po 
I wojnie światowej został sprzedany w ręce prywatne. 
Przed wejściem głównym do bastionu znajdują się 
dwie płyty upamiętniające przetrzymywanych w Ny-
sie słynnych jeńców francuskich Markiza de Lafayeta 
i Charlesa de Gaulla. Dziś stanowi centrum kulturalno
-turystycznym miasta.

Przed Bastionem patrząc w lewo widzimy kolejną 
wieże bramną średniowiecznych murów obron-
nych miasta – Wieżę Ziębicką. 

 Wieża Ziębicka – powstała w tym samym czasie co 
Wieża Wrocławska jednak nie została znacząco przebu-
dowana i nie zmieniła swego gotyckiego wyglądu. W jej 
fasadę wmurowano kamiennego lwa, przywiezionego 
w czasie dawnych wypraw wojennych z Ziębic.

Za Bastionem skręcamy w lewo a potem w prawo 
w ul. Armii Krajowej gdzie mijamy komisariat poli-
cji, kilka secesyjnych kamienic i elektrownię wod-
ną na Nysie Kłodzkiej. Idziemy dalej prosto wzdłuż 
prawego brzegu rzeki do kładki dla pieszych, którą 

Ekspozycja w skarbcu św. Jakuba

Piękna Studnia w Nysie

Bastion św. Jadwigi

Punkt Informacji Turystycznej 
Bastion św. Jadwigi

ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa,
tel. 77 433 49 71, pn-nd 08.00-16.00
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Przebieg szlaku
przechodzimy na lewy brzeg do ul. Wojska Pol-
skiego, gdzie skręcamy w  prawo i  dalej idziemy 
prosto. Po lewej stronie mijamy Kościół św. Elżbie-
ty i klasztor franciszkanów. 

 Kościół św. Elżbiety Węgierskiej – monumen-
talna neoromańska świątynia wybudowana w  latach 
1902-1911 a  zaprojektowana przez franciszkanina 
Mansuetusa Fromma.  Wewnątrz interesujące stalle 
z glinianymi rzeźbami. Przed kościołem wotywna kapli-
ca św. Rocha. Kościół wchodzi w skład zespołu klasztor-
nego zakonu franciszkanów.

Idąc dalej prosto mijamy po lewej stronie nieczyn-
ne historyczne cmentarze z kościołem św. Rocha 
oraz budynki Zgromadzenia Sióstr Marii Niepoka-
lanej dochodząc do kościółka pątniczego Matki 
Boskiej Wspomożenia Wiernych. Tu również znaj-
dują się granitowe słupki informujące nas ile drogi 
pozostało jeszcze do Santiago. 

 Kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wier-
nych (Maria Hilf)  – neogotycki kościół pielgrzym-
kowy zbudowany w  latach 1886-1887 w dawnej dziel-
nicy uzdrowiskowej Rochus. Obok kościoła znajduje się 
zabytkowa droga krzyżowa i dwa okazałe buki będące 
pomnikami przyrody.

Tuż za kościołem MBWW szlak zmienił swój 
pierwotny przebieg co wymusiła budowa nowej 
obwodnicy Nysy. Wychodząc od strony kościo-
ła szlak biegnie cały czas prosto drogą polną 
pod wiaduktem obwodnicy aż do Złotogłowic, 
ostatniej na szlaku miejscowości w  gminie 
Nysa. Miejscowość ta stanowi przykład wsi fry-
derycjańskiej, rozwiniętej w wyniku kolonizacji 

niemieckiej przeprowadzonej przez Fryderyka 
II bezpośrednio po wojnach śląskich w XVIII w. 
W Złotogłowicach znajduje się kościół św. Ka-
tarzyny. Długi czas kościół ten był filią kościoła 
św. Jakuba w  Nysie, dopiero na początku XX 
wieku powstała osobna parafia. W ołtarzu głów-
nym znajduje się obraz św. Katarzyny pocho-
dzący z nyskiego klasztoru Magdalenek. Przed 
kościołem stoi figura świętego Jana Nepomu-
cena. Ze Złotogłowic idziemy drogą asfaltową 
do Prusinowic, gdzie miejscem godnym uwa-
gi jest kościół św. Michała Archanioła z unika-
towymi gotyckimi polichromiami. Przy ogro-
dzeniu kościoła znajdziemy też średniowieczny 
krzyż pokutny. Z  Prusinowic również asfaltem 
dochodzimy do Pakosławic. Tu spotkamy je-
den z  najstarszych kościołów na Opolszczyź-
nie poświęcony św. Piotrowi i Pawłowi. Zacho-
wał się częściowo romańsko-gotycki portal, 
o  ostrołukowym już wykroju, z  niezachowaną 
archiwoltą wspartą na parze kolumienek o tale-
rzowych głowicach zdobionych wałkiem. Przed 
kościołem krzyż pojednania nazywany pokut-
nym. Za kościołem znajduje się nowoutworzo-
ne miejsce wypoczynkowe dla pielgrzymów 
z  wiatą i  tablicami informacyjnymi o  szlakach 
jakubowych w  Polsce. Z  Pakosławic udajemy 
się szlakiem do Reńskiej Wsi z kościołem św. 
Małgorzaty i  dwoma krzyżami pokutnymi. Da-
lej miejscowość Mroczkowa z kościołem MB 
Wspomożenia Wiernych wzniesionym na wzgó-
rzu. Do kościoła prowadzi wielka kamienna bra-
ma z napisem „Ave Maria” oraz lipowa aleja ze 
stacjami drogi krzyżowej i  różańca. Przed ko-
ściołem stoją dwie duże figury z okresu baroku 

przedstawiające św. Judę Tadeusza i św. Jana 
Nepomucena. Fundatorem tego zabytku był 
G.A. von Lutzenkirchen. Wśród mieszkańców 
łaskami słynie miejscowy obraz Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych. Z  Mroczkowej szla-
kiem dojdziemy do Skoroszyc, gdzie znajduje 
się imponujący krzyż pokutny. Między Skoro-
szycami a Chróściną Nyską, przy polnej dro-
dze znajdziemy kolejną pamiątkę po działalno-
ści biskupów wrocławskich na tych terenach, 
a  mianowicie średniowieczny słup graniczny 
dawnego księstwa nyskiego. W  Chróścinie 
przy plebani kościoła św. Michała Archanioła 
znajduje się kolejny krzyż pokutny. Wędrujemy 
dalej przez Pniewie do Kopic, przekraczając 
granicę powiatu nyskiego i  brzeskiego. Same 
Kopice znane są z  imponującego pałacu, nie-
stety dziś pozostającego w  ruinie. W  XIX w.  
pałac zakupiony został przez Hansa Ulryka 
Schaffgotscha i  Joannę Gryzik von Schom-
berg-Godulla. Przebudowany w 1864 r. według 
projektu architekta Karla Lüdecke z Wrocławia 
oraz mistrza budowlanego Konstantego He-
idenreicha z  Kopic. Po przebudowie pałac zy-
skał charakter budowli neogotyckiej z elemen-
tami neorenesansowymi. Przy klasycystycz-
nym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego znajduje się klasycystyczne mauzoleum 
rodziny Schaffgotsch. Ciekawostką jest roman-
tyczna historia dziedziczki fortuny Karola Go-
duli, Joanny Gryzik zwanej „śląskim kopciusz-
kiem”. Z Kopic szlakiem udajemy się w stronę 
Rezerwatu Przyrody Dębina. Celem ochrony 
rezerwatu jest zachowanie fragmentu Puszczy 

Niemodlińskiej – zbiorowisk grądowych i łęgo-
wych o  cechach naturalnych nad rzeką Nysą 
Kłodzką. Szlakiem wędrujemy przez miejsco-
wości Żelazna, Głębocko, Radoszowice, 
Sarny Wielkie, Sarny Małe w  kierunku 
Lewina Brzeskiego. Szlak wprawdzie nie bie-
gnie przez centrum miasta ale warto do niego 
zajrzeć ponieważ posiada ciekawą zabudowę 
oraz kilka charakterystycznych zabytków jak 
ratusz miejski w stylu klasycystycznym, kościół 
Wniebowzięcia NMP, kościół ewangelicki, baro-
kowy pałac czy krzyż pokutny z inskrypcją mó-
wiącą o dokonanej zbrodni. Z Lewina pozostało 
już tylko kilka kilometrów do Skorogoszczy, 
gdzie przy kościele św. Jakuba Nyska Droga 
łączy się z Via Regią, jedną z głównych nici pol-
skiej sieci Camino. 

Kościół św. Katarzyny w Złotogłowicach

Średniowieczny słup graniczny dawnego księstwa nyskiego

Kościół w Mroczkowej Pałac w Kopicach

Kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych (Maria Hilf)
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