ETAP I: Toszek (0,0) – Stare Pawłowice (1,6) – Słupsko (7,0) – Poniszowice (9,5 km) –
Pławniowice (15,0 km) razem: 15 km

TOSZEK (0,0 km)
W Toszku można zaopatrzyć się w potrzebny prowiant na drogę.
Morawska Droga św. Jakuba ma swój początek na Rynku w Toszku przy figurze św. Jana
Nepomucena z 1725 r. i na początkowym odcinku pokrywa się z drogą Via Regia.
Z toszeckiego Rynku spod figury św. Jana Nepomucena idziemy na dziedziniec kościoła św.
Katarzyny Aleksandryjskiej skąd schodzimy schodami do ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko
Domu Bractwa Strzeleckiego i Dolnego Dworu. Idziemy w prawo w kierunku Strzelec
Opolskich. Po prawej mijamy staw znajdujący się u podnóża wzgórza zamkowego. Po
przejściu 400 metrów, na skrzyżowaniu, za ruinami browaru skręcamy w lewo w ulicę
Boguszycką. Dochodzimy do Starych Pawłowic.
Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku
Dzisiejszy kościół zbudowano w 1456 r., po pustoszących najazdach husytów. Powstał on na
gruzach kościoła św Piotra z 1165 r. W latach 1713-15 baron Jan Dietrich von Peterwaldski
dokonał znacznej przebudowy świątyni w stylu barokowym. Od czasu, kiedy papież Klemens
XIII w 1762 r. założył przy toszeckim kościele parafialnym jedno z nielicznych w świecie
bractw poświęconych Sercu Jezusowemu – Bractwo Czcicieli Najświętszego Serca Pana
Jezusa, Toszek stał się miejscowością pielgrzymkową. Stąd też drugim wezwaniem kościoła
jest Najświętsze Serca Pana Jezusa. W poł. XVII w. kościół posiadał sześć bocznych ołtarzy i
był znanym miejscem pątniczym na Śląsku. Po I wojnie światowej odlano dla kościoła pięć
nowych dzwonów. Kościół parafialny jest budowlą barokową z kamienia łamanego, ma
piękne sklepienia, mozaiki i siedem ołtarzy. Trzynawowy, z wąskimi nawami bocznymi,
oddzielonymi od nawy środkowej pilastrami. Nad zakrystią znajduje się loża kolatorska,
wnętrze późnobarokowe z 1 ćw. XVIII w. Przy szczycie kościoła zamieszczone jest motto:
„Non est hic aliud nisi domus Dei, et porta coeli” – Nic tu nie jest innego jedno dom Boży i
brama niebieska.

Toszek
kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
(Zamkowa 1, 44-180 Toszek)
Dni powszednie: 6:45, 18:00
Niedziela i święta: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

Albergue w Toszku
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STARE PAWŁOWICE (1,6 km)
Na rozstaju dróg szlaki się rozdzielają. Droga Via Regia biegnie w prawo w ulicę Wiejską,
my natomiast skręcamy lekko w lewo w ulicę Leśną. Po lewej, przy skrzyżowaniu dróg,
zatrzymujemy się przy kaplicy św. Jana Nepomucena. Idąc dalej na wprost, po przejściu
przez tory kolejowe, dochodzimy do lasu. Po lewej stronie mijamy leśniczówkę, obok której,
po prawej stronie drogi znajdują się drewniane rzeźby niedźwiedzi. Po 600 metrach skręcamy
w prawo, a po przejściu niespełna 800 metrów wychodzimy na skraj lasu i tu skręcamy w
lewo. Po przejściu 250 m., idąc drogą polną skręcamy w prawo, a po kolejnych 100 m. w
lewo. Mijamy zabudowania gospodarcze znajdujące się z prawej strony, by za chwilę dojść
do drogi asfaltowej, w którą skręcamy w lewo. Po przejściu ok. 1,5 km dochodzimy do wsi
Słupsko.

SŁUPSKO (7,0 km)
Po ok. 500 m. dochodzimy do skrzyżowania dróg (po prawej, za ogrodzeniem znajduje się
biały betonowy krzyż) i tu skręcamy w prawo w ul. Poniszowicką.

PONISZOWICE (9,5 km)
Po 1,8 km dochodzimy do ulicy Gliwickiej w Poniszowicach, w którą skręcamy w prawo. Po
przejściu ok. 600m. dochodzimy do znajdującego się po prawej stronie kościoła św. Jana
Chrzciciela, będącego jednym z najstarszych drewnianych kościołów na Górnym Śląsku.
W pobliskim sklepie można zaopatrzyć się w artykuły spożywcze i napoje.
Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach
Kościół wzmiankowano już w 1175 r. Kościół ten, po zniszczeniu przez wichurę w 1399 r.,
odbudowano w 1404 r. Obecny pochodzi z 1499 r. W 1570 r. obok kościoła wzniesiono
wolno stojącą dzwonnicę. W 1650 r. dobudowano kaplicę boczną, ufundowaną przez
Franciszka Rogojskiego ze Słupska, zaś w 1852 r. – lożę kolatorską, ufundowaną przez
Aleksandra Zawadzkiego. Kościół był przebudowywany także w latach 1775 (dobudowanie
sobót), 1834-35 (podmurowanie kościoła), 1844 (budowa nowego lub powiększenie chóru
muzycznego), 1908 (odnowienie kościoła), 1914 (odeskowanie sobót), 1980- 82 (remont
dachu, w trakcie którego usunięto między innymi dwa słupy znajdujące się w nawie). Jest to
świątynia orientowana, usytuowana na wzgórzu. Kościół zbudowano w konstrukcji zrębowej.
Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od północy znajduje się prostokątna zakrystia z
lożą kolatorską na piętrze – fundacji Aleksandra Zawadzkiego z 1852 r. Nawa kwadratowa,
pierwotnie przedzielona dwoma ośmiobocznymi słupami, przy niej od północy przylega
kaplica, dawniej spowiedzi, przedtem św. Józefa, a obecnie Matki Bożej – ufundowana przez
Franciszka Rogojskiego ze wsi Słupsko k. Gliwic z około 1650 r. Nawę kościoła obiegają
zamknięte soboty, prezbiterium ozdabia szeroki przydaszek. Dach gontowy, nad nawą
półszczytowy jednostronny, ze szczytem zachodnim przechodzącym płynnie na soboty, nad
prezbiterium dach niższy, dwuspadowy przechodzący w trójspadowy. W dachu nad nawą
umieszczono ośmioboczną wieżyczkę na sygnaturkę. Wyposażenie kościoła barokowe i
manierystyczne. Ołtarz główny wczesnobarokowy z 1655 r., a poświęcony dwa lata później.
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Obecnie znajduje się w nim obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej, przywieziony z Częstochowy w 1850 r.
Ołtarze boczne wczesnobarokowe. Ołtarz lewy z 1653 r.
z obrazem z 1657 r. ukazującym Zmartwychwstanie
Pańskie. Ołtarz prawy z 1650 r. z obrazem św. Barbary.
Na chórze organy z 1851 r., wykonane przez
organomistrza Haasa z Baborowa, wcześniej znajdowały
się w kościele w Ujeździe. Obok kościoła masywna
wolno stojąca dzwonnica z 1570 r., konstrukcji słupowej.
Wieża posiada nadwieszoną izbicę oraz namiotowy dach
czterospadowy,
przechodzący w
ośmiospadowy.
Wewnątrz wieży zabytkowe dzwony, najstarszy „Słowo
Pańskie” z 1536 r. Pozostałe trzy dzwony wykonane w
miejsce dwóch, zarekwirowanych w 1942 r. Z kościoła
pochodzą późnogotyckie hermy śś. Małgorzaty i
Katarzyny – od 1988 r. w Muzeum Diecezjalnym w
Opolu.
Poniszowice
kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
(Parkowa 5, 44-172 Poniszowice)
Dni powszednie: 7:00 lub 18:00
Niedziela i święta: 7:00, 9:00, 11:00
Idąc nadal wzdłuż ulicy Gliwickiej, w miejscu kończącej się z prawej strony zabudowy,
skręcamy w lewo, by po przejściu ok. 250 m. skręcić w prawo. Po chwili dochodzimy do
lasu. Po 200 m. skręcamy w lewo. Idąc prawie prostą drogą wychodzimy z lasu i
dochodzimy do drogi krajowej nr 40, skręcamy w prawo, by po przejściu nieco ponad 100 m.
skręcić w lewo w ulicę prowadzącą do Pławniowic. Po pewnym czasie zbaczamy w lewo z
ulicy i idziemy alejką wzdłuż Jeziora Pławniowice. Skręcamy w prawo i wchodzimy na most
nad Kanałem Gliwickim. Idąc dalej dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Gliwicką. Pierwszy
odcinek Śląsko-Morawskiej Drogi świętego Jakuba kończymy na ulicy Gliwickiej, przed
wejściem głównym do wartego zwiedzenia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach
(15,0 km).
Zespół pałacowo-parkowy (kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pławniowicach)
Położony w pięknym parku późnobarokowy pałac wzniesiono w 1882-85. Wybudowany
został przez rodzinę hrabiowską von Ballestrem. Od początków swego istnienia aż do końca
II wojny światowej wioska należała do parafii Rudno. Od 1945 r. wieś stała się samodzielną
parafią. Parafii przydzielono skrzydło pałacu z kaplicą pałacową. Pozostałą część pałacu (2/3
obiektu) otrzymały na klasztor przybyłe ze Lwowa Siostry Benedyktynki od Wieczystej
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Siostry przebywały w pałacu do 1976 r. Od sierpnia
1946 r. do stycznia 1949 r. parafią zarządzali Ojcowie Kapucyni z prowincji krakowskiej. W
latach 1949-75 w Pławniowicach pracowali księża diecezjalni, a od sierpnia 1975 r. do
stycznia 1978 r. Ojcowie Augustianie. W styczniu 1978 r. parafię ponownie objęli księża
diecezjalni. Jako kościół parafialny służy wiernym kaplica pałacowa pw. Niepokalanego
Poczęcia N.M.P., która została konsekrowana 15 października 1885 r. Dawny Pałac
Ballestremów jest obecnie podzielony na dwie części: część parafialną z kaplicą oraz Ośrodek
Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej.
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Pławniowice
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP
(ul. Gliwicka 46, 44-171 Pławniowice)
Dni powszednie: 7.00 lub 18.00
Niedziela i święta: 8.00, 10.00
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ETAP II: Pławniowice (15) – Kleszczów (21,5) – Łany Wielkie (31) – Sośnicowice (31,5)
razem: 16,5 km

PŁAWNIOWICE (15,0 km)
Mając za plecami wejście do Zespołu Pałacowo-Parkowego
skręcamy w lewo i idziemy ulicą Gliwicką Po przejściu ok.
600 m. obok restauracji „Elefant" i przystanku
autobusowego skręcamy w prawo w ulicę Wąską. Po
przejściu tej ulicy skręcamy w lewo w ulicę Boczną.
Przechodzimy obok znajdującej się z lewej strony
restauracji „Ślonsko Sztuba". Dochodzimy znów do ulicy
Gliwickiej, którą idąc na wprost dochodzimy do przejazdu
kolejowego. Ok. 50 m. za przejazdem kierujemy się w
prawo w drogę leśną. Po ok. 250 m. przechodząc miedzy
dwoma okazałymi dębami, droga skręca w lewo.
Przechodzimy pod autostradą A4 i po ok. 100 m. skręcamy
w lewo. Idąc prawie równolegle wzdłuż autostrady
dochodzimy do małej polany, na której znajduje się
zbiornik wody p. poż. Nim wejdziemy na polankę
przejdziemy obok wiszącej na drzewie kapliczki św.
Jakuba Apostoła. Na polance znajduje się tu również wiata,
a pod nią drewniany stół z ławkami - doskonałe miejsce na krótki odpoczynek i posiłek.
Wypoczęci idziemy nadal na wprost i dochodzimy do stale zamkniętego szlabanu na
przejeździe kolejowym tuż obok stacji Taciszów. Za przejazdem zaczyna się droga asfaltowa.
Po ok. 1200 m. wychodzimy z lasu i ukazują nam się zabudowania Kleszczowa.

KLESZCZÓW (21,5 km)
Dochodzimy do kościoła, obok którego skręcamy w prawo w ul. Kozielską (w kierunku
Rudzińca). Po ok. 400 m. na rozwidleniu dróg, przy przystanku autobusowym, skręcamy w
lewo, aby po przejściu ok. 100 m. skręcić ponownie w lewo w ul. Sportową, a po kolejnych
100 m. w prawo w ul. Brzozową. Po 350 m. dochodzimy do lasu. Idziemy nadal na wprost i
po 400 m. skręcamy w lewo. Teraz idąc przez ok. 6 km. prawie na wprost przez las,
dochodzimy do jego skraju. Zaraz po wyjściu z lasu skręcamy w lewo w drogę polną, którą
dochodzimy do ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich.
Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Kleszczowie
Kościół filialny pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Kleszczowie przynależy do
parafii Św. Józefa Robotnika w Taciszowie. W 1982 roku przy XIX-wiecznej kaplicy w
Kleszczowie wybudowano kościół, który 20 listopada 1986 roku poświęcono Matce Boskiej
Różańcowej. Kościół zaprojektował architekt Wiktor Jackiewicz. Na ołtarzu głównym figura
Matki Boskiej z Dzieciątkiem a pod jej stopami napis: „Królowo Różańca Świętego módl się
za nami”.
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Kleszczów
Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
(ul. Dworcowa 1, 44-164 Kleszczów)
Dni powszednie: 18:00
Niedziela i święta: 9:00, 12:00
kościół filialny
parafii św. Józefa Robotnika w Taciszowie

ŁANY WIELKIE (31 km)
Idziemy w prawo i po przejściu krótkiego odcinka poboczem ulicy, dalej już idziemy
chodnikiem. Po drodze mijamy znajdujący się z prawej strony sklep spożywczy. Idąc cały
czas na wprost ulicą Łabędzką, dochodzimy do rynku w Sośnicowicach.

SOŚNICOWICE (31,5 km)
Z rynku skręcamy w lewo w ulicę prowadzącą w kierunku Gliwic. Jeszcze ostatnie 50 m. i po
lewej stronie znajduje się cel naszej pielgrzymki - kościół pw. św. Jakuba Apostoła w
Sośnicowicach, a obok niego schronisko dla pielgrzymów - albergue. Tu kończymy drugi
etap pielgrzymki.
Kościół pw. św. Jakuba Starszego w Sośnicowicach
Pierwszy kościół katolicki powstał w w XIII w. Drewniany kościół spalono w czasie wojen
husyckich w 1433 r. Drugi kościół drewniany istniał do pożaru miasta w 1780 r. W latach
1555-1679 znajdował się w rękach protestantów. W latach 1786-95 wzniesiono na jego
miejscu kościół murowany, jednonawowy, w stylu barokowym. Fundatorami byli hrabiowie
Scherr-Thoss-Chorinsky.
Sośnicowice
kościół pw. św. Jakuba Apostoła
(Kościelna 3, 44-153 Sośnicowice)
Dni powszednie: 6:30, 17:00
Niedziela i święta: 7:30, 9:30, 11:00, 17:00
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ETAP III: Sośnicowice (31,5) – Twaróg Mały (37,0) - Rudy Raciborskie (50,0)
razem: 18,5 km

SOŚNICOWICE (31,5 km)
Wychodząc z kościoła pw. św. Jakuba w Sośnicowicach, schodzimy po kilku stopniach na
chodnik przy ulicy Gliwickiej. Kierując się w prawo, chodnikiem dochodzimy do Rynku.
Idąc za znakami, okrążamy Rynek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
dochodząc do przeciwległej ulicy Kozielskiej. Przez przejście dla pieszych przechodzimy na
chodnik po prawej stronie ulicy. Idąc w dół ulicą Kozielską, dochodzimy do najbliższego
skrzyżowania. Tu ostrożnie przechodzimy na drugą stronę ulicy (brak przejścia dla pieszych)
i kierujemy się w lewo w ulicę Powstańców, w kierunku do Tworoga Małego. Dalej idziemy
lewą stroną ulicy, zachowując szczególną ostrożność, gdyż droga nie posiada chodnika. Idąc
na wprost ulicą Powstańców, po przejściu ok. 900 m, po minięciu znajdującego się po lewej
stronie przystanku autobusowego, skręcamy w lewo w ulicę Młyńską i zaraz w prawo. Po
przejściu ok. 200 m - drogą równoległą do ulicy Powstańców, dochodzimy do ulicy Zielonej.
Tu skręcamy w prawo i po ok. 15 m (po przejściu mostem nad rzeczką) skręcamy w lewo w
ulicę Kuźniczka. Idziemy tą ulicą do ostatnich zabudowań Sośnicowic i po przejściu
kolejnym ok. 200 m dochodzimy do rozwidlenia dróg. Tu skręcamy lekko w prawo idąc dalej
drogą asfaltową w kierunku Tworoga Małego. Po wejściu do lasu, za łukiem drogi, mijamy
znajdujący się po prawej stronie budynek mieszkalny. Po przejściu ok. 2,5 km, cały czas
drogą asfaltową, dochodzimy do miejscowości Tworóg Mały.

TWARÓG MAŁY (37,0 km)
Po minięciu pierwszych zabudowań dochodzimy do rozwidlenia drogi. My idziemy nadal
prosto, wchodząc w ulicę Wiejską, mijając znajdujący się po prawej stronie przystanek
autobusowy i drewniany krzyż. Idąc cały czas ulicą Wiejską (kierując się znakami)
przechodzimy przez wieś Tworóg Mały. Idąc przez wieś przechodzimy przez przejazd
kolejowy, a następnie mijamy znajdujące się po prawej stronie remizę OSP i znajdujący się
obok sklep spożywczy, którego nazwa jest nieco myląca - można tu ewentualnie kupić tylko
napoje. Po dojściu do ostatnich zabudowań napotykamy rozwidlenie dróg, na którym znajduje
się drewniany krzyż. Tu kończy się asfalt. Idziemy nadal na wprost najpierw obok ostatnich
zabudowań a potem drogą leśna, by po przejściu ok. 1,2 km, na rozwidleniu dróg leśnych, iść
głównym traktem lekko w lewo. Po przejściu ok. 900 m na skrzyżowaniu dróg leśnych
skręcamy w prawo, a po przejściu kolejnych 600 m w lewo. Stąd od kaplicy św. Marii
Magdaleny dzieli nas już tylko 1,1 km. Po drodze mijamy jeszcze (po prawej stronie)
drewniany znak z napisem „Do KAPLICY Św. Marii Magdaleny".

kaplica „Magdalenka” (42,0 km)
"Kaplica ta znajduje się w szczerym lesie, 5 km od Tworoga Małego, 8 km od Rud i 1 km od
Goszyc. Przypuszcza się że rokiem powstania kaplicy jest rok 1784 bo taki jest wyryty na jej
belkach. Z dawnego starego lasu zostało kilka wiekowych dębów i ona sama, ludzie nazywają
ją Magdalenką jak kogoś bliskiego. Chociaż jest obiektem w całości drewnianym z dachem
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pokrytym gontem i pomimo wielu
pożarów okolicznych lasów nigdy nie
spłonęła. Ogień zawsze podchodził
niedaleko kaplicy, ale kiedy był już bardzo
blisko kierunek wiatru się zmienił i
odwracał ogień w inną stronę. Ludzie
uważają to za cud." Tu dalej kierujmy się
żółtym pieszym szlakiem na południe aż
do miejscowości Rudy Raciborskie. Droga
prowadzi przez las, przy której postawiono
ławeczki, platformy widokowe, leśne
tablice informacyjne.

RUDY RACIBORSKIE (50 km)
Wychodząc z lasu w Rudzie przekraczamy tory kolejowe, a za 700 m most na rzece. Cały
czas podążamy razem ze znakami żółtymi szlaku pieszego. Dochodzimy do Pocysterskiego
Zespołu Klasztorno-Pałacowego – Bazylika Matki Boskiej Pokornej. Tu kończymy trzeci
odcinek pielgrzymki.
Pocysterski zespół klasztorno-pałacowy. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Wzniesiony pierwotnie w poł. XIII w., kolejny zbudowano w 1303 r., na planie krzyża
łacińskiego, trójnawowy, nakryty sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W XVII w. kościół
gruntownie przebudowano na barokowy, dobudowano zakrystię, a w latach 1723-26 kaplicę z
kryptą ku czci NMP. Powstał także obecny front z barokową wieżą. XVIII w. to także
szczytowy punkt ruchu pątniczego do obrazu MB Rudzkiej. Zniszczony przez pożar w 1945
r., podczas powojennej restauracji powrócono do gotyckiego wystroju. W 1995 r. kościół
został ogłoszony Diecezjalnym Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej, w 2009 r. otrzymał
tytuł bazyliki mniejszej. W 1998 r. kompleks przejęty został przez diecezję gliwicką, która w
części odnowionych wnętrz 10 października 2009 r. otwarła Ośrodek EdukacyjnoFormacyjny. W letnie soboty i niedziele klasztor można zwiedzać. W kruchcie pod wieżą
znajduje się cenny romański portal, w barokowej, bogato zdobionej Kaplicy Maryjnej
cudowny obraz MB Pokornej z poł. XV w., warto również zobaczyć kaplicę św. Jana
Nepomucena, kaplicę Św. Krzyża. W klasycystycznych ołtarzach bocznych obrazy z
warsztatu Willmanna, w całym kościele kilka płyt nagrobnych opatów.
Rudy Raciborskie
Bazylika Matki Boskiej Pokornej
(Cysterska 1, 47-430 Rudy Raciborskie)
Dni powszednie: 7:00, 17:30
Niedziela i święta: 7:00, 9:00, 10:30,
12:00, 16:00, 19:00 (wakacje).
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ETAP IV: Rudy Raciborskie (50,0) – Nędza (62,5) – Racibórz (71,5)
razem: 21,5 km

RUDY RACIBORSKIE (50 km)
Przy kolumnie z figurą Matki Boskiej na rozwidleniu dróg wybieramy ulicę Raciborską.
Odtąd prowadzić nas będzie czerwony szlak pieszy Husarii Polskiej. Pokonawszy ok. 600 m
skręcamy z asfaltu w aleję Lipową, zachwycając się ich zapachem zmierzamy ku leśniczówce
„Wildeck”. Tu warto zwrócić uwagę na wieżyczkę leśniczówki, która służyła niegdyś do
obserwacji przeciwpożarowej. Kierujemy się w lewo aleją Pod Napięciem (dojazd pożarowy
nr 36). Po ok. 2,5 km docieramy do drugiej leśniczówki o nazwie Krasiejów. Ten budynek to
już zupełnie inny klimat. Choć z zewnątrz jest w dużo gorszym stanie, nie odejmuje mu to
uroku. Mur pruski w połączeniu z porastającymi ściany leśniczówki pnączami nadaje jej
nieco baśniowego charakteru. Dalej prosto aleją Polaczkowa (dojazd pożarowy nr 32)
dochodzimy do miejscowości Nędza.

NĘDZA (62,5 km)
Przy kapliczce św. Huberta skręcamy w lewo i krocząc ul. Jana Pawła II docieramy do
kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej. Obieramy kierunek Ciechowice, pozostawiając za
plecami kościół. Droga wiedzie wzdłuż torów aż do rezerwatu "Łężczok". Tam dochodząc do
kolejnego stawu o nazwie "Ligotniak" czerwony szlak odbija w lewo, my idziemy prosto.
Kościół pw. MB Różańcowej z 1908 r., rozbudowany jako neobarokowy w 1929 r. Prosto
zamknięte prezbiterium, od zachodu czworoboczna, trójkondygnacyjna wieża, zwieńczona
cebulastym hełmem z krzyżem. Wewnątrz neobarokowy ołtarz główny z obrazem Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, wręczającej różaniec św. Dominikowi. W skrzydłach rzeźby św. Jana
Chrzciciela i św. Jadwigi Śląskiej. Ołtarze boczne: Serca Pana Jezusa, Krzyża Św. i św.
Józefa.

Nędza
kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej
(Jana Pawła II 27, 47-440 Nędza)
Dni powszednie: śr 8:00, pn, wt, czw, pt 18:00 , czw
16:00, sobota 18:00
Niedziela i święta: 8:00, 9:30 (w jęz. niem.), 11:00
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"Łężczok" jest Jest jednym z największych
rezerwatów przyrody w województwie
śląskim. To aż 408,9 ha, z czego ponad
połowę (245 ha) stanowi 8 stawów, reszta to
łąki i lasy. Lasy wiekowe, bo ponad połowa
drzew liczy sobie ponad 100 lat. Stawy
założyli oczywiście gospodarni "biali bracia"
czyli Cystersi z klasztoru w Rudach.
Nazwy
stawów
są
niezapomniane:
Ligotniak, Brzeziniak, Babiczak, Grabowiec,
Tatusiak, Markowiak, Salm Duży i Salm
Mały.

RACIBÓRZ (71,5 km)
Należy iść dalej prosto asfaltową alejką Rudzka aż do głównej szosy nr 919, dalej prosto
dojdziemy do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu. Mijamy Zamek Piastowski,
przy ul. Odrzańskiej 4 w kawiarni "Niebo w Mieście" można otrzymać pieczątkę do
paszportu pielgrzyma. Druga (inna) pieczątka znajduje się w punkcie informacji turystycznej
na Rynku. Swe kroki kierujemy do kościoła pw. św. Jakuba Apostoła, później do kościoła
pw. Wniebowzięcia NMP. Racibórz podany jest jako koniec czwartego etapu pielgrzymki,
miejsce noclegowe.
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu
Pierwotny drewniany z XIII w. wzniesiony poza obrębem murów miejskich, uległ pożarowi
w 1637 r. Odbudowany przez hr. Jerzego Oppersdorfa, konsekrowany w 1649 r. Obecny z lat
1856–1866 wg projektu architekta Staatza z Kolonii, stary kościół przeniesiono do Zawady
Książęcej, gdzie w 1993 r. spłonął po uderzeniu pioruna. Ołtarz główny z obrazem
przedstawiającym chrzest Chrystusa w Jordanie i trzy boczne autorstwa Adalberta Siekindera
z Monachium. Na filarach figury dwunastu apostołów. W szczytowej części bocznego ołtarza
Krzyża Świętego obraz cierpiącego Jezusa z XVII/XVIII w., jako że był zbyt przerażający dla
wiernych, w 1827 r. namalowano łagodniejszą kopię, znajdującą się w ołtarzu głównym.
Obraz jest przedmiotem kultu. Ze starego kościoła zachowała się również XVI wieczna
kropielnica. W ogrodzeniu 14 stacji drogi krzyżowej i 27 scen z życia Jezusa i Matki Bożej.
Racibórz
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
(ul. Morawska 1, 47-400 Racibórz)
Dni powszednie: 6:45; 18:00
Niedziela i święta: 7:30; 9:00; 10:30; 12:00;
14:00; 17:00
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Kościół pw. św. Jakuba. Powstał ok. 1258 r. przy klasztorze dominikanów. Zniszczony w
pożarach w 1300 r. i 1637 r. W 1810 r. skasowano klasztor dominikanów, w kościele św.
Jakuba do 1938 r. odprawiano msze w języku polskim. W 1874 r. przebudowano elewację. Po
zniszczeniach w 1945 r. odbudowany już dwa lata później. Gotycki kościół jednonawowy,
elewacja od strony rynku posiada wystrój neoromański, obok wejścia krzyż z 1874 r. i figura
św. Jana Nepomucena sprzed 1720 r. Wewnątrz klasycystyczna ambona z końca XVIII w.,
kaplica grobowa hr. von Gaschin z dekoracją stiukową z lat 1637-1655 i ołtarzem z czarnego
marmuru z 1661 r. Naprzeciwko kaplica z ołtarzem Różańca świętego z 1659 r. W nastawie
obraz Matki Bożej i rzeźby św. Dominika i św. Jacka, w środkowej kondygnacji XVIIIwieczny obraz Widzenie św. Dominika, w następnej obraz św. Józefa z Dzieciątkiem i figura
św. Antoniego, w zwieńczeniu postać Matki Bożej na półksiężycu. Cały ołtarz oplata wieniec
mający formę drzewa Jessego z przodkami NMP.
Racibórz
Kościół pw. św. Jakuba
(pl. Dominikański 1, 47-400 Racibórz)
Niedziela i święta: 9:30; 11:00
kościół filialny
parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Wg tradycji zbudowany w 1205 r., wzmiankowany w
1246 r., po pożarze w 1300 r. gruntownie przebudowany na gotycki. Od 1416 r. siedziba
kanoników raciborskich, kolegiata została wtedy bogato uposażona przez ks. Jana Żelaznego,
dobudowano kapitularz i skarbiec. W 1892 r. zbudowano obecną wieżę. Wielokrotnie
niszczony, w tym w 1945 r., odbudowany w latach 1948-59. Do dzisiaj zachowała się
trójprzęsłowa gotycka nawa ze sklepieniami gwiaździstymi i prezbiterium ze sklepieniem
krzyżowo-żebrowym, a także ostrołukowe okna z bogatymi maswerkami i laskowaniami.
Ołtarz główny z lat 1656-60 dłuta Salomona Steinhoffa, w zwieńczeniu figura św. Marcelego,
patrona Raciborza, który wg legendy uratował miasto przed najazdem Tatarów w 1290 r.
Przed ołtarzem bogate stalle kanonickie z 1654 r.
Racibórz
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
(ul. A. Mickiewicza 8, 47-400 Racibórz)
Dni powszednie: 6:30; 18:00
Niedziela i święta: 7:00; 9:00; 10:30; 12:00;
14:00; 19:00
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Etap V: Racibórz (71,5) – Studzienna (78,0) – Bojanowo (83,0) – Krzanowice (88,0)
razem: 16,5 km

RACIBÓRZ (osiedle Studzienna) (78,0 km)
Dochodzimy do Kościoła pw. Świętego Krzyża w Raciborzu na osiedlu Studzienna.
Przekraczamy tory, z głównej ulicy skręcamy w prawo przy pomniku poległych w pierwszej
wojnie światowej wkraczając na ulicę Bojanowską. Droga piaszczysta wśród pól doprowadzi
nas do Bojanowa. Mijamy krzyże i kapliczki na rozstajach dróg kierujemy się zawsze prosto.
Kościół pw. Świętego Krzyża
Studzienna należała przed zbudowaniem kościoła do parafii św. Mikołaja. Obecną świątynię
wybudowano w latach 1906-1907 i nosiła ona początkowo wezwanie św. Jana Nepomucena.
W 1918 ustanowiono tu lokację z własnym duszpasterzem. Samodzielna parafia powstała
przy kościele 1 maja 1929, a jej pierwszym proboszczem był ks. Franciszek Melzer. W 1933
obiekt został rozbudowany o nawę poprzeczną i nowe prezbiterium, ze starszej budowli
pozostały nawa środkowa i wieża. Wewnątrz mozaiki wykonane w Monachium.
Konsekrowano kościół pod obecnym wezwaniem 12 maja 1935.
Studzienna
kościół pw. Świętego Krzyża
(Bogumińska 73, 47-445 Racibórz)
Dni powszednie : 18:00 poniedziałek, środa,
piątek, sobota; 6:30 wtorek, czwartek, sobota
Niedziela i święta: 7:30, 10:00, 12:00

BOJANÓW (83,0 km)
W Bojanowie nawiedzamy kościół pw. Chrystusa Króla. Razem ze szlakiem czerwonym
rowerowym docieramy do Krzanowic.
Kościół pw. Chrystusa Króla z lat 1928-1929, zbudowany z inicjatywy proboszcza
Franciszka Janty. Kościół typu bazylikowego, w prezbiterium mozaiki w stylu bizantyjskim,
dzieło artystów z Kolonii, ołtarz główny fundacji Karoliny Moskwy, ołtarze boczne: Ducha
Świętego i Matki Bożej, poza tym obraz Matki Bożej Częstochowskiej z widokiem klasztoru
jasnogórskiego, ludowy krucyfiks z XIX w., rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z poł.
XIX w., sygnaturka z 1767 r. Wokół stacje Drogi Krzyżowej, dar parafii po poległych
żołnierzach z I wojny światowej.
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Bojanów
kościół pw. Chrystusa Króla
(Raciborska 12, 47-470 Bojanów)
Dni powszednie : 18:00
Niedziela i święta: 7:30, 9:30

KRZANOWICE (88,0 km)
Wkraczając do wsi Krzanowice ukazuje nam się kościół pw. św. Mikołaja. Na pierwszym
rozwidleniu schodzimy z ulicy Raciborskiej na ulicę Opawską, kierunek granica państwa. Na
drugim rozwidleniu, chcąc dojść do centrum i nawiedzić kościół pw. św. Wacława idziemy
prosto na ulicę Morawską. To ostatni kościół na terenie śląskim, kolejny będzie na terenie
morawskim (już w Czechach).
kościół pw. św. Mikołaja zwany „svatym Mikołaszkiem” z 1744 r., zbudowany z inicjatywy
proboszcza Krzysztofa Kani. W 1762 r. pękło sklepienie, odremontowane dopiero w 1882 r.
Ołtarz główny, prawdopodobnie przeniesiony z kościoła św. Wacława. W ołtarzach bocznych
obrazy z XVIII w.: po lewej św. Anny nauczającej Marię, po prawej św. Józefa z
Dzieciątkiem. Na ścianach stacje Drogi Krzyżowej z XVIII w. autorstwa P. Bochenka.
Klasycystyczna ambona z baldachimem zwieńczonym rzeźbą baranka. Poza tym
późnobarokowe rzeźby z XVIII w.: Chrystusa Zmartwychwstałego, św. Jadwigi, św. Floriana,
św. Elżbiety i Michała Archanioła. Brama z pilastrami jest pozostałością dawnego muru,
okalającego całą świątynię.
Krzanowice
kościół pw. św. Mikołaja
(Raciborska 36, 47-470 Krzanowice)
Dni powszednie : 17:00
Niedziela i święta: 17:00
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kościół pw. św. Wacława z lat 1914-15, usytuowany na wzgórzu, gdzie w średniowieczu
znajdował się zamek. Pierwotny z 1288 r. wielokrotnie ulegał zniszczeniu, projektantem
obecnego był Józef Seyfried z Krawarza. Orientowany, salowy, z trójprzęsłowym
zamknięciem od wschodu. Ołtarz św. Wacława, autorstwa Ferdynanda Lichty z Brna z 1805
r., pomiędzy kolumnami dwie figury z XVIII w., św. Ludmiła z lewej i św. Jadwiga z prawej.
Na ścianach prezbiterium malowidła Jana Maślanki. Polichromia z 1915 r. prof. Hansa
Martina, przy udziale Paula Hoffmanna i Franza Zacha. Na sklepieniu Apokaliptyczny
Baranek, symbole czterech Ewangelistów, sześciu sakramentów, św. Piotra, Pawła i
Andrzeja. Na kopule sceny z życia św. Wacława: otrzymanie relikwii św. Wita i Zygmunta,
nalewanie wina, śmierć w drzwiach kościoła z rąk własnego brata Bolesława (co ciekawe na
pomoc świętemu spieszy pruski żołnierz), radość z przyjęcia do nieba. W zwieńczeniu kopuły
postacie Trójcy Przenajświętszej, na filarach czterech zachodnich Ojców Kościoła: św.
Augustyn, Ambroży, Hieronim i Grzegorz Wielki. W lewej nawie bocznej ołtarze św. Anny i
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na ścianach pilastrów lewej nawy bocznej obrazy św. Judy
Tadeusza, św. Barbary, Miłosierdzia Bożego i św. Jana Chrzciciela, autorstwa Jana Maślanki.
Na sklepieniu lewej nawy bocznej obrazy apostołów: św. Bartłomieja, Filipa i Jakuba
młodszego. W prawej nawie bocznej ołtarze św. Józefa i Matki Bożej Różańcowej. Na
sklepieniu prawej nawy bocznej malowidła apostołów: św. Jana, Jakuba starszego i Tomasza.
Nad wejściem do kościoła obrazy M.B Fatimskiej, św. Augustyna ze św. Moniką. Na
ścianach pilastrów obrazy: św. Augustyna, Franciszka Salezego, Urbana, Karola Boromeusza.
Ambona rokokowa, na parapecie płaskorzeźby: Mojżesz pod krzakiem gorejącym, Chrystus
jako dobry pasterz i ofiara Noego po Potopie, nad baldachimem rzeźby Chrystusa
Zmartwychwstałego i aniołki.
Krzanowice
kościół pw. św. Wacława
(Kościelna 5, 47-470 Krzanowice)
Niedziela i święta: 7:30, 10:30

przejście graniczne Polska / Czechy (91 km)
Droga Świętego Jakuba dalej prowadzi ul. Cegielnianą do granicy Polsko/Czeskiej.
Skąd na teren Czech wchodzi w miejscowości Strahovice i przez Opawą, Ołomuńiec, Brno,
Mikulow do granicy z Austrią.
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