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Euroregion Silesia to polsko-czeska kraina obfitu-
jąca w obiekty zabytkowe, które stanowią wspól-
ne dziedzictwo kultury pogranicza. W czasie  
wędrówki po Euroregionie Silesia odnajdziemy 
architekturę od gotyku aż po neogotyk. Zachę-
cam do podążania transgranicznymi śladami 
neogotyku. Wydany przewodnik niech będzie 
zachętą i podpowiedzią, co w tym zakątku Opol-
szczyzny i po drugiej stronie granicy można od-
naleźć.

Życząc wszystkim wielu pięknych przeżyć ducho-
wych i turystycznych zapraszam do Głubczyc  
i Bilovca.

Ksiądz Proboszcz Michał Ślęczek

Słowo wstępne 



Zabytki gotyckie opolskiej diecezji: 

1 	 Głubczyce	Kościół	pw.	Narodzenia	Najświętszej	Maryi	
Panny	(gotycki	kościół)

2 	 Góra	św.	Anny,	Sanktuarium	św.	Anny	Samotrzeciej	
(neogotycki	interier)

3 	 Kałków	–	Kościół	pw.	Narodzenia	Najświętszej	Maryi	
Panny	(śląska	architekura	gotycka)

4 	 Lasowice	Wielkie	–	Kościół	pw.	Wszystkich	Świętych	
(oltarz	neogotycki)	

5 	 Nysa	–	Kościół	św.	Jakuba	i	Agnieszki	

6 	 Nysa	–	Kościół	pw.	Matki	Bożej	Wspomożenia	
Wiernych	(neogotycki	kościół)

7 	 Olesno	–	Kościół	pw.	św.	Anny	„Oleska	róża	zaklęta	 
w	drewnie“	(rzeźba	gotycka)

8 	 Opole	–	Kościół	katedralny	Świętego	Krzyża	w	Opolu

9 	 Paczkow	–	Kościół	św.	Jana	Ewangelisty

10 	 Raciborz	–	Kościół	św.	Tomasza	Becketa
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Wspólny projekt realizowany  
w latach 2017 i 2018

Partnerzy	wspólnie	podjęli	decyzję	o	stworzeniu	nowego	
produktu	 turystycznego	 pod	 nazwą	 „Transgranicznymi	
śladami	neo-gotyku”.	Wspólny	projekt	zwraca	uwagę	na	
najbardziej	cenne	zabytki	obydwu	partnerów	i	dostarcza	
o	 wiedzy	 o	 stylu	 architektonicznym	 gotyku	 i	 neogotyku	
w	sakralnych	wnętrzach.

Oferta	produktu	skierowana	jest	do	mieszkańców	pograni-
cza	czesko-polskiego	na	terenie	Euroregionu	Silesia.	Łącz-
ne	koszty	projektu	wynosiły	90,7	tysięcy	euro	(40,9	tys.	euro:	
koszty	 partnera	 polskiego;	 49,8	 tys.	 euro:	 koszty	 partnera	
czeskiego).	Współfinansowanie	UE	wynosiło:	66,2	%	z	kosz-
tów	 kwalifikowanych.	 Partner	 polski	 w	 ramach	 projektu	
wyremontował	ołtarz	Chrystusa	z	Gorejącym	Sercem	w	ko-
ściele	pw.	Narodzenia	Najświętszej	Maryi	Panny	w	Głubczy-
cach.	Czeski	partner	w	ramach	jednego	ze	swoich	działań	
dokonał	remontu	organów	w	kościele	pw.	św.	Mikołaja	w	Bi-
lowcu.	Celem	głównym	wspólnej	inicjatywy	było	stworze-
nie	nowego	produktu	turystycznego	na	pograniczu	czesko-
-polskim.	To	partnerom	udało	się	nie	tylko	dzięki	 realizacji	
swoich	projektów,	ale	także	dzięki	połączeniu	kilku	miejsc,	
na	których	znajdują	się	zabytki	gotyckie	i	neogotyckie.

Ołtarz	Chrystusa	z	Gorejącym	Sercem-	kościół	w	Głubczycach
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promienie	 światła	 przedostające	 się	 do	 wnętrza	 upięk-
szały	 przestrzeń	 duchową.	 W	 górnych	 częściach	 gotyc-
kich	 okien	 spotykamy	 kamienną	 lub	 ceglaną	 plecionkę	
–	maswerk	 (dekoracyjny,	 geometryczny	wzór	 architekto-
niczny).	Okna	ściany	szczytowej	nawy	głównej,	często	nad	
portalami,	 mają	 kształt	 rozet	 (okrągłe	 okno	 wypełnione	
witrażem	i	ornamentem	maswerkowym).

We	wnętrzu	gotyckim	całość	wrażeń	dopełnia	dekoracja	
rzeźbiarska	pokrywająca	kapitele	kolumn	i	filarów,	zworni-
ki	(klucze)	w	miejscu	przecięcia	się	żeber.	Z	okresu	gotyku	
w	niektórych	kościołach	odnajdziemy	polichromie	ścien-
ne,	 które	 wyrażały	 treści	 religijne,	 przedstawiając	 opo-
wieści	biblijne	czy	dzieje	świętych.	Typowa	dla	gotyku	jest	
bogata	dekoracja	architektoniczna	i	rzeźbiarska,	z	licznymi	
elementami	dekoracyjnymi	(pinakle,	kwiaton,	wimperga,	
żabka,	ornament,	wieloliście).	

Kolejnym	elementem	 są	portale.	 Są	 one	wejściem	 i	wyj-
ściem	ze	świątyni,	oddzielają	strefę	sacrum	od	profanum,	
a	sensu	ich	powstania	należy	szukać	w	biblijnej	symbolice	
drzwi.	Gotycki	portal	stanowi	ostrołukowa	archiwolta	z	kil-
koma	rzędami	 łuków	cofających	się	w	głąb	ściany.	Pod-
parcie	 łuków	uformowane	może	być	w	 kształcie	 filarów,	
kolumn	 lub	 pilastrów.	 Często	 portale	 posiadają	 wimper-
gę	–	dekoracyjne	trójkątne	zwieńczenie	portalu	zdobione	
maswerkiem,	żabkami	lub	kwiatonem.	Wśród	ornamentów	
rzeźbiarskich	pojawiają	 się	motywy	 roślinne	np.	winorośl,	
bluszcz,	 liść	koniczyny,	dębu,	które	przeplatają	się	z	wize-
runkami	innych	zwierząt.

Neogotyk

Popularność	i	wielkość	stylu	gotyku	sprawiła,	że	był	on	na-
śladowany	w	kolejnych	epokach.	

Z	takim	procesem	mamy	do	czynienia	w	przypadku	neo-
gotyku.	To	styl	powstały	około	połowy	XVIII	wieku	w	Anglii	
i	 trwający	do	początku	XX	wieku.	Charakterystyczną	ce-
chą	stylu	jest	wykorzystanie	czerwonej	cegły	jako	główne-
go	materiału	budowlanego.	Neogotyckie	budowle	sakral-
ne	posiadają	typowe	dla	gotyku	wysokie	okna	ozdobione	
witrażami,	które	podkreślają	strzelistość	budowli,	sklepienia	
krzyżowo-żebrowe,	ostre	 łuki	nad	portalami	wejściowymi,	
maswerki.	Dodatkowo	pojawiają	się	wysokie	wieżyczki,	bo-
gato	dekorowane	iglice	oraz	rzeźby	drewniane,	malowane	
wielobarwnie	umieszczone	w	okazałych	ołtarzach.	W	neo-
gotyku	pojawiają	się	także	elementy	dekoracyjne	gotyku.	

Gotyk i neogotyk w architekturze 
sakralnej

Architektura	gotycka	to	styl	w	architekturze	od	około	po-
łowy	XIII	w.	do	początku	XVI	w.	Strzelistość	budowli,	 skle-
pienia	 krzyżowo-żebrowe,	duże	okna	 z	witrażami,	 rozety,	
charakterystyczne	 portale	 pozwalają	 poznać,	 że	 mamy	
do	czynienia	z	architekturą	gotyku.	W	odniesieniu	do	ar-
chitektury	sakralnej	warto	zauważyć,	że	gotycki	kościół	był	
symbolem	czasów,	odzwierciedleniem	żarliwości	religijnej	
i	pragnienia	wzniesienia	się	ku	Bogu.

Ogromna	budowla	wznoszona	była	 ku	chwale	Boga,	wi-
doczna	z	daleka	 i	górowała	nad	 innymi	domami.	Gotyc-
kie	 kościoły,	 szczególnie	w	Polsce	 i	Czechach	budowane	
były	z	cegły	głównie	na	planie	trójnawowej	bazyliki.	Układ	
wzbogacają	tu	wieńce	kaplic	a	fasadę	zamyka	jedna	lub	
(częściej)	dwie	wieże.	 Zastosowanie	 łuków	przyporowych,	
ostrych	 łuków	 w	 elementach	 konstrukcyjnych	 i	 sklepień	
krzyżowo-żebrowych	 pozwoliło	 na	 prawie	 całkowite	 wy-
eliminowanie	 ściany.	Ostre	 łuki	 dawały	 zupełnie	 inny	 roz-
kład	ciężaru	sklepienia,	a	nowy	system	przyporowy	wraz	ze	
sklepieniami	krzyżowo-żebrowymi	przenosił	go	na	zewnątrz	
konstrukcji	 co	 pozwoliło	 na	 wznoszenie	 coraz	 wyższych	
i	smuklejszych	budowli.	Przypory	przylegały	do	murów	świą-
tyni	 lub	 stały	w	pewnym	oddaleniu	–	wówczas	pomiędzy	
nimi	a	żebrami	sklepień	znajdowały	się	łuki	przyporowe.	

Sklepienie	 krzyżowo-żebrowe,	 oparte	 na	 łuku	 ostrym,	
wymagało	 solidniejszego	 podparcia	 im	 budowla	 była	
wyższa.	Rolę	tę	spełniają	masywne	filary	międzynawowe	
pogrubione	 służkami.	 Są	 to	pionowe	elementy	o	małym	
przekroju	dostawione	do	ściany	lub	filaru	pełniące	statycz-
ną	funkcję	przenoszenia,	za	pośrednictwem	żeber,	ciężaru	
sklepienia	krzyżowo-żebrowego	na	podłoże.	Od	żeber	są	
oddzielone	 głowicami	 –	 kostkowymi,	 później	 coraz	 bar-
dziej	bogato	rzeźbionymi	np.	dekoracją	z	motywem	roślin-
nym.	

Wraz	z	rozwojem	form	sklepiennych	stosowano	coraz	wię-
cej	 żeber.	 Tworzyły	 się	 tak	 całe	 układy,	 siatki.	 Sklepienia	
coraz	bardziej	przypominały	korony	drzew	 i	 ich	pionowe	
przedłużenia.	

W	ścianach	gotyckich	far	występują	wielkie	okna	wypeł-
nione	misternymi	witrażami	z	kolorowego	szkła.	Kolorowe	



6 7

Głubczyce	to	miasto	w	województwie	opolskim	położone	
w	 sąsiedztwie	 Republiki	 Czeskiej	 na	 historycznym	 szlaku	
handlowym	Opole	 –	Ołomuniec	 –	 Brno.	 Bliskość	granicy	
z	 Czechami	 oraz	 istniejące	 na	 terenie	 regionu	 przejścia	
graniczne	tworzą	od	wielu	lat	możliwość	współpracy	part-
nerskiej	przy	realizacji	polsko-czeskich	projektów.	

Miasto	 Głubczyce	 i	 okolica	 to	 miejsca	 dla	 miłośników	
pięknych	 krajobrazów	 –	 gór,	 kompleksów	 leśnych,	 pól	
uprawnych,	 ale	 i	 tych	 ceniących	 aktywny	 wypoczynek	
i	 wędrówkę	 śladami	 historii.	 Głubczyce	 mogą	 pochwa-
lić	 się	 licznymi	 zabytkami	 z	 różnych	epok:	gotycki	kościół	
parafialny	Narodzenia	NMP	czy	 późnobarokowy	 klasztor	
Franciszkanów.	

Silne	 związki	 z	 czeskim	 sąsiadem,	 wynikają	 nie	 tylko	 ze	
wspólnej	 granicy.	 Warto	 wspomnieć,	 że	 prawa	 miejskie	
Głubczyc	zatwierdzone	zostały	przez	króla	czeskiego	Prze-
mysła	Ottokara	 II	w	 roku	1275.	 Z	czeskim	 sąsiadem	 łączy	
Głubczyce	nie	tylko	historia,	ale	i	położenie	we	wspólnym	
Euroregionie	Silesia.	Głubczyce	i	Bilowec	łączy	oferta	kul-
turowa	w	postaci	cennych	zabytków,	w	tym	reprezentują-
cych	 najokazalszy	 styl	w	architekturze	 europejskiej	 jakim	
jest	gotyk	i	nawiązujący	do	niego	neogotyk.

Głubczyce
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Historia kościoła pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Głubczycach

Okazały	kościół	Narodzenia	NMP	to	główny	zabytek	Głub-
czyc,	 znajduje	 się	 w	 centrum	miasta.	 Pierwsze	 wzmianki	
o	głubczyckim	kościele	pochodzą	z	dokumentu	z	1259	ro-
ku.	Korpus	kościoła	zbudowany	został	w	XIII–XIV	w.	Z	daw-
nego	kościoła	zachowany	został	 trzynawowy,	trójprzęsło-
wy	korpus	halowy,	z	dwiema	czworobocznymi	wieżami	od	
zachodu,	pomiędzy	którymi	znajduje	się	kruchta.	Ta	gotyc-
ka	budowla	sięgająca	czasów	Króla	Wacława	I	i	Przemysła	
Ottokara	II	jest	jedną	z	niewielu	świątyń	na	Opolszczyźnie,	
w	 której	 zachował	 się	 wczesnogotycki	 detal	 architekto-
niczny	–	 trzy,	kamienne,	wczesnogotyckie	portale	z	XIII	w.	
Znajdują	się	one	na	osi	elewacji	zachodniej	(główny)	oraz	
pośrodku	 elewacji	 północnej	 i	 południowej	 nawy.	 Portal	
główny,	ostrołukowy	posiada	kolumienki	na	wydatnych	co-
kołach,	z	kapitelami	o	rzeźbionej	dekoracji	roślinnej.	Archi-
wolta	 jest	 rozczłonowana	wałkami	 i	uskokami,	ponad	nią	
występuje	ostrołukowy	fryz	rzeźbiony	o	jednolitym	motywie	
roślinnym.	 Portal	 zwieńczony	 jest	 wimpergą	 zakończoną	

kwiatonem.	Kolejny	portal	południowy	podobny	do	głów-
nego,	pozbawiony	został	 fryzu	nad	archiwoltą	a	północ-
ny	pozbawiony	dekoracji	rzeźbiarskiej	kapiteli	kolumienek.	
Motywy	floralne	występują	i	we	wnętrzu	świątyni.	Znajdują	
się	na	filarach,	głowicach	służek	i	2	zwornikach.	Ten	detal	
architektoniczny	ma	symboliczne	znaczenie.	Dąb	symbo-
lizuje	 nieśmiertelność,	 winorośl	 ulegając	 przekształceniu	
w	 wino	 nawiązuje	 do	 przemiany	 duchowej	 człowieka,	
bluszcz	wiecznie	zielony	to	symbol	życia	wiecznego.	Z	kolei	
plecionka	oznacza	ciągły	ruch	związany	ze	wzrastaniem,	 
liście	palmy	wiecznie	zielone	wskazują	na	nadzieję,	szczep-
ki	bluszczu,	dębu	z	owocami,	kwiaty	piwonii	przypominają	
o	nietrwałości	i	przemijaniu.	

Ze	 średniowiecznego	 kościoła	 zachowały	 się	 w	 starszej	
jego	 części	 sklepienia	 krzyżowo-żebrowe	 ze	 zwornikami	
i	gurtami	pomiędzy	nawami.	We	wnętrzu	kościoła	możemy	
podziwiać	XIII	–	wieczną	kamieniarkę	–	filary,	opięte	służka-
mi	o	kamiennych	kapitelach	z	dekoracją	roślinną.

Kościół	 w	Głubczycach	 to	 również	 przykład	 neogotyku.	
W	 latach	1903–1907	dokonano	przebudowy	kościoła	wg	
projektu	Maxa	Hasaka	z	Berlina,	która	obejmowała	znie-
sienie	pierwotnego	prezbiterium,	w	miejsce	którego	wznie-
siony	został	dwunawowy	transept	oraz	nowe	prezbiterium.	
Powtórzono	 krzyżowo-żebrowe	 sklepienia,	 przy	 czym	 że-
bra	wykonano	z	cegły	kształtówki	i	wsparto	je	na	4	grani-
towych	kolumnach.	

Wyposażenie	kościoła	pochodzi	głównie	z	okresu	jego	roz-
budowy	–	z	2	poł.	XIX	w.	i	z	lat	1903–1907.	Wewnętrzny	wy-
gląd	świątyni	zaskakuje	wszechobecnymi,	konsekwentny-
mi	nawiązaniami	do	neogotyku.	Centralna	cześć	kościoła,	
prezbiterium	zdobi	neogotycki	ołtarz	główny	poświęcony	
patronce	kościoła.	Ołtarz	główny	wykonany	 został	przez	
firmę	 Zeidler-Wimmel	 z	 Bolesławca	 (1903–7).	We	wnętrzu	
kościoła	odnajdziemy	ślady	twórczości	miejscowych	arty-
stów-rzeźbiarzy:	Karla	i	Paula	Ondruschów.	Należą	do	nich	
m.in.	cześć	ołtarzy	bocznych,	ambona,	ramy	obrazów	Sta-
cji	Drogi	Krzyżowej.	

Ozdobą	 kościoła	 są	 neogotyckie,	 drewniane,	 polichro-
mowane	 ołtarze.	 Obrazują	 niezwykły	 kunszt	 wykonania	
i	 bogactwo	 warsztatów	 rzemieślniczych.	 Jeden	 z	 nich	
pw.	Matki	Boskiej	Bolesnej	przedstawia	w	centralnej	części	
Pietę,	ustawioną	w	niszy	zamkniętej	od	góry	„oślim	grzbie-
tem”	zdobionym	koronką.	Matka	Boża	ubrana	w	niebieski	
płaszcz.	Pierś	Marii	przebita	sztyletem.	Na	kolanach	trzyma	
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leżącego	Jezusa	z	przebitym	bokiem.	Po	bokach	główne-
go	 przedstawienia	 figury	 dwóch	 świętych	 z	 narzędziami	
męki	–	koroną	cierniowa	 i	gwoździami	w	dłoni.	Cała	na-
stawa	ołtarza	 zamknięta	 od	góry	 ażurowymi	wieżyczka-
mi	pinaklami,	żabkami	i	kwiatonami.	Szafa	ołtarza	stoi	na	
drewnianej	 mensie	 zdobionej	 od	 przodu	 kolumienkami	
i	koronką	w	kształcie	trójliścia.

Kolejny	ołtarz	pochodzi	 z	warsztatu	Ondruschów.	 To	neo-
gotyckie	przedstawienie	św.	Anny	trzymającej	na	kolanach	
zwój	i	uczącej	młodą	Marię	czytać.	Obraz	w	ramie	zamknię-
tej	 od	 góry	 maswerkiem.	 Po	 bokach	 spiralnie	 skręcone	 

kolumny	z	ośmiobocznymi	bazami,	zwieńczone	kwiatona-
mi.	Po	bokach	figury	dwóch	świętych	–	Antoniego	Padew-
skiego	i	Franciszka	z	Asyżu.	Nisze	od	góry	zamknięte	mister-
nie	rzeźbioną	koronką	Cała	nastawa	ołtarza	zamknięta	od	
góry	 ażurowymi	 wieżyczkami	 pinaklami,	 żabkami	 i	 kwia-
tonami.	Strefa	tabernakulum	zdobiona	z	dwóch	stron	zło-
conymi	płycinami	z	grawerem.	Tabernakulum	w	kształcie	
prostokątnej	 wnęki	 zamkniętej	 od	 góry	maswerkową	 de-
koracją.	We	wnęce	niewielki	krucyfiks.	Szafa	ołtarza	stoi	na	
drewnianej	mensie	zdobionej	od	przodu	trzema	płycinami.	
Środkowa	płycina	w	kształcie	czteroliścia.

Elementy	nawiązujące	do	gotyku,	ornamenty,	żabki,	kwia-
tony	 i	pinakle	występują	w	ołtarzu	z	 rzeźbą	przedstawia-
jącą	Chrystusa	 z	Gorejącym	 Sercem	 i	 z	 figurami	 dwóch	
świętych	w	habitach,	 z	których	 jedna	spogląda	w	niebo	
a	w	ręku	trzyma	strzałę,	druga	z	modlitewnikiem	spogląda	
w	dół.

W	neogotyckim	wystroju	kościoła	odnajdziemy	tez	ołtarz	
przedstawiający	 św.	 Floriana	 (patrona	 m.in.	 strażaków)	
wylewającego	 z	 hełmu	wodę	w	 towarzystwie	 św.	Waw-
rzyńca	(patrona	piekarzy)	 z	 rusztem,	na	którym	miał	być	
spalony	oraz	św.	Michała	Archanioła	w	diademie	na	gło-
wie	z	mieczem	i	tarczą	w	walce	przeciw	siłom	zła.	W	głub-
czyckiej	 farze	 nie	 mogło	 zabraknąć	 św.	 Jana	 Nepomu-
cena	 –	patrona	 spowiedników	 i	pierwszego	męczennika	
tajemnicy	 spowiedzi,	 któremu	poświęcono	kolejny	ołtarz	
boczny.	 Święty	w	 stroju	 kapłańskim	 ze	 stuła	na	 szyi	 (zna-
kiem	spowiednika)	spogląda	na	krzyż	z	wizerunkiem	Chry-
stusa	trzymanym	w	jednej	ręce.	

Dziełem	Paula	 i	 Karla	Ondruschów	 jest	 neogotycka	am-
bona,	z	dekoracyjną	wieżyczką	 i	balkonem	przedstawia-
jącym	 postacie	 Jezusa	 i	 4	 Ewangelistów:	 św.	 Mateusza,	
Łukasza,	Jana	i	Marka.	Z	warsztatu	Ondruschów	wywodzi	
się	 również	baldachim,	pod	którym	znajduje	się	krucyfiks	
wraz	ze	stojącą	pod	nim	rzeźbą	Matki	Boskiej	Bolesnej.	Cie-
kawym	 elementem	 wyposażenia	 głubczyckiej	 świątyni	
jest	kapliczka	zwieńczona	kwiatonem	symbolizująca	grotę	 
z	figurą	Matki	Boskiej	z	Lourdes.	

Całości	 wyposażenia	 kościoła	 dopełnia	 umieszczony	 
na	 ścianach	 wzdłuż	 nawy	 głównej	 cykl	 obrazów	 Drogi	
Krzyżowej	oraz	zespół	witraży	z	pocz.	XX	wieku.	Nad	całym	
wnętrzem	budowli	góruje	chór	z	ponad	stuletnimi,	60-gło-
sowymi	organami	znanej	nie	tylko	na	Śląsku	fabryki	orga-
nów	firmy	Gebruder	Rieger	z	pobliskiego	Karniowa.



12 13

Polecane atrakcje Głubczyc

W	otoczeniu	kościoła,	w	centrum	miasta	znajduje	się	Ra-
tusz	Miejski.	Po	raz	pierwszy	wspomniany	został	w	1383	r.,	
powstał	 na	miejscu	 domu	 kupieckiego.	W	 1570	 r.	 został	
przebudowany	 w	 stylu	 renesansowym	 i	 otrzymał	 wieżę	
z	dekoracją	sgraffitową.	W	późniejszym	okresie	był	wielo-
krotnie	przebudowany.	Obecny,	renesansowy	wygląd	ra-
tusza	to	efekt	jego	współczesnej	odbudowy	w	2006r.	Wie-
ża	ratusza	(33m	wysokości)	to	doskonały	punkt	widokowy.	
Pokonując	 180	 schodów	możemy	 podziwiać	 panoramę	
powiatu	głubczyckiego.	

Głubczyckim	ratuszu	mieści	się	Powiatowe	Muzeum	Ziemi	
Głubczyckiej.	Warto	zajrzeć	do	środka,	gdzie	znajduje	się	
wiele	cennych	eksponatów.	Ciekawostką	 jest	wierna	ko-
pia	Księgi	Praw	Miejskich	Głubczyc.	 To	bogato	 zdobiony	
srebrem	i	złotem	oraz	wieloma	ilustracjami	katalog,	spisa-
nych	ręcznie	praw	miasta	z	XV	w.	Muzeum	posiada	dział:	
edukacyjny,	 etnograficzny,	 archeologiczny,	 historyczny,	
sztuki.	 Dla	 odwiedzających	 prezentowane	 są	 tu	 zabytki	
związane	 z	 dziejami	 ziemi	 głubczyckiej	 od	 czasów	 pre-
historycznych	 do	 1945	 roku.	Godne	 uwagi	 są	 eksponaty	
związane	z	browarnictwem	na	Górnym	Śląsku.	W	ramach	
ekspozycji	 etnograficznej	 prezentowane	 są	 przedmioty	
użytku	domowego,	odzież,	narzędzia	pracy.

Na	głubczyckim	 rynku	 znajduje	 się	 kamienna,	barokowa,	
okazała	kolumna	maryjna	z	1738r.	dłuta	Antona	Jörga.	Na	
trójkątnym	postumencie	posążki	aniołków	z	płaskorzeźbami	 

Adama	i	Ewy.	Górna	cześć	kolumny	z	posagami	aniołków	
z	 symbolami	 cnót	 a	 w	 zwieńczeniu	 posąg	 Matki	 Boskiej	
z	Dzieciątkiem	na	globie	ziemskim.	

Głubczyce	 jak	 każde	 miasto	 posiadało	 mury	 obronne	
wzniesione	 z	 kamienia	 i	 cegły	 z	 czterema	bramami:	 Ny-
ską,	Opawską,	Grobnicką	i	Wodną.	Głubczycki	mur	po	raz	
pierwszy	odnotowany	został	w	1282	r.	Najlepiej	zachowany	
odcinek	murów	z	basztą	znajduje	się	w	ogrodzie	klasztoru	
franciszkanów,	pozostałe	baszty	odnajdziemy	przy	parku	
oraz	w	sąsiedztwie	kościoła	parafialnego.	
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W	 przestrzeń	 miejską	
Głubczyc,	we	wschod-
niej	 części	 miasta,	 tuż	
przy	 linii	dawnych	mu-
rów	 miejskich	 wkom-
ponowany	 jest	 zespól	
budowli	 XVIII-wiecz-
nych:	 kościół	 pw.	 Św.	
Idziego	 i	 Św.	 Bernarda	
reprezentujący	styl	ba-
rokowy	 i	 charaktery-
styczny	klasztor.	Kościół	
i	klasztor	franciszkanów	
zostały	 ufundowane	
w	1448	r.	przez	ostatnie-
go	 księcia	 opawsko-
głubczyckiego	 z	 rodu	
Przemyślidów	 –	 Jana	
Pobożnego.	 Istniejący	
obecnie	kompleks	po-
wstał	w	latach	1753–70	

wg	 projektu	 Jana	 Innocentego	 Töppera	 z	 Prudnika.	 Nad	
portalem	 świątyni	 umieszczone	 jest	 płaskorzeźbione	 go-
dło	zakonu	franciszkanów:	skrzyżowane	ramiona	Chrystusa	
i	św.	Franciszka	z	Asyżu.	Na	uwagę	zasługuje	ołtarz	główny	
z	rzeźbami	św.	Rocha,	św.	Sebastiana,	św.	Cyryla	i	Metode-
go,	w	zwieńczeniu	z	rzeźbą	Boga	Ojca	z	Gołębicą.	Wśród	
zabytków	 sakralnych	 tego	 kościoła	 wyróżnia	 się	 gotycka	
chrzcielnica	z	XV	wieku.	

Po	wędrówce	 szlakiem	zabytków,	miejscem	wypoczynku	
dla	 każdego	 będzie	 założony	w	 1837r.	 Park	Miejski	 znaj-
dujący	się	w	południowej	części	miasta.	W	tym	historycz-
nym	miejscu	napotkamy	na	pozostałości	murów	miejskich	
z	XX	w.	W	najstarszej	części	parku	interesującym	obiektem	
jest	 także	 fontanna	 z	 kamiennymi	 zwierzętami	 z	 lat	 1911–
1912,	 ufundowana	 przez	 właściciela	 browaru	 Eduarda	
Beyera.	W	zielonym	otoczeniu	odnajdziemy	też	zbudowa-
ny	w	 latach	1922–1923	pomnik-fontanna	„Filozofa	z	Lasu”	
–	znanego	śląskiego	poety	(piszącego	gwarą)	Johannesa	
Reinelta	(1858–1906)	oraz	pomnik	założyciela	parku,	dok-
tora	Josefa	Lauffra.
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Bilowec 

Miasto	 znajdujące	 się	 na	 Śląsku	 w	 powiecie	 Nowy	 Jiczyn	
w	województwie	Morawskośląskim.	 Jego	część	 zachodnia	
znajduje	się	w	rezerwacie	przyrody	Góry	Odrzańskie.	Odle-
głość	od	Głubczyc	wynosi	około	70	km.	Pierwsza	pisemna	
wzmianka	o	mieście	pochodzi	z	1324	roku,	kiedy	 jego	wła-
ścicielem	był	Wok	I	z	Krawarz.	Z	herbu	jego	rodziny	wywodzi	
się	znak	miasta,	który	ma	postać	srebrnej,	zwiniętej	strzały	na	
czerwonej	tarczy.	W	latach	1576–1595	tutaj	zbudowano	czte-
roskrzydłowy	 renesansowy	 zamek.	Pomimo	uszkodzeń	pod	
koniec	drugiej	wojny	światowej	historyczne	centrum	miasta	
zyskało	status	miejskiej	strefy	zabytkowej.	Do	kolejnych	zabyt-
ków	należy	renesansowy	ratusz,	kościół	pw.	św.	Mikołaja	oraz	
budynek	muzeum.	W	ramach	ruchu	turystycznego	Bilowec	
zalicza	się	do	 regionu	Krawarz.	Znajduje	się	 tutaj	 także	de-
kanat	Bilowec	będący	częścią	diecezji	ostrawsko-opawskiej.

Historia kościoła św. Mikołaja w Bilowcu

Zbudowanie	kościoła	jest	nieodłącznie	związane	z	powsta-
niem	miasta	Bilowca	około	1323	r.	(miasto	powstało	dzięki	
Woka	 z	 Krawarza).	 Pierwotny	 kościół	 był	 kamienny	 i	 miał	
jedną	nawę	z	płaskim	sufitem	oraz	prezbiterium	ze	sklepie-
niem	 krzyżowym.	Od	 strony	 północnej	 do	 ścian	 kościoła	
przylegała	 zakrystia.	 Z	pierwotnego	wyposażenia	docho-
wana	 została	drewniana	 rzeźba	Ukrzyżowanego	Chrystu-
sa	z	lat	30.	XIV	wieku	–	dzisiaj	znajdziemy	rzeźbę	w	pobliżu	 
ołtarza.	W	latach	1420–1430	kościół	został	rozszerzony	o	ko-
lejne	2	kaplice	boczne	(ze	strony	południowej	i	północnej).	

Tak	kościół	otrzymał	kształt	krzyża.	Zmiany	te	były	wynikiem	
działań	panów	z	Krawarz,	którzy	byli	właścicielami	Bilowca	
do	1434	roku.	W	XVI	wieku,	kiedy	właścicielami	byli	pano-
wie	z	Fulsztejna,	przeprowadzono	kolejny	remont,	w	wyniku	
którego	z	jednej	nawy	zrobiono	trzy,	a	nowe	sklepienie	do-
siadywało	na	dwa	filary.	Od	strony	zachodniej	zbudowano	
wieżę,	 którą	w	 latach	1614–1615	ówczesny	właściciel	Karol	
Prażma	z	Bilkowa	przebudował	na	dzisiejszy	wygląd.	Wieża	
służyła	jako	warownia	miasta.	Znajdywał	się	tam	także	pokój	
dla	strażnika.	Oprócz	tego	zbudowano	w	tym	okresie	także	
oratorium	oraz	wczesnobarokową	 kaplicę	 świętego	 Józe-
fa.	 Kolejny	wielki	 remont	 został	 przeprowadzony	w	 1771	 r.	
w	związku	z	nowym	ołtarzem.	Rozebrane	zostało	pierwotne	
gotyckie	sklepienie	i	zrobiono	nowe	barokowe,	które	może-
my	podziwiać	do	dzisiaj.	Wnętrze	kościoła:	z	przodu	kościoła	
znajduje	się	ołtarz	z	obrazem	św.	Mikołaja	i	św.	Jana	Nepo-
mucena,	którzy	proszą	Boga	za	ubogi	lud.	Autorem	obrazu	
z	1770	r.	jest	w	Bilowcu	urodzony	Ivo	Leicher.	Po	lewej	stronie	
obrazu	jest	umieszczona	rzeźba	papieża	Grzegorza	Wielkie-
go	a	po	prawej	stronie	rzeźba	św.	Augustyna.	

Na	 lewej	 stronie	 prezbiterium	 jest	 obraz	 i	 figura	 św.	 Jana	
Nepomucena	z	XVIII	wieku.	Po	prawej	stronie	obraz	Salva-
tor	 Mundi	 ze	 szkoły	 malarstwa	 z	 XVI	 wieku.	 Przy	 wyjściu	
z	prezbiterium	znajduje	się	po	prawej	stronie	rzeźba	Chrztu	
Pańskiego	 i	 rzeźba	Boga	Ojca.	Po	prawej	 stronie	 jest	figu-
ra	Matki	Boskiej,	prawdopodobnie	przeniesiona	z	kapliczki	
opodal	 Bilowca.	 Po	 lewej	 stronie	 jest	barokowa	ambona,	
obok	której	znajduje	się	gotycki	krzyż.	W	kaplicy	północnej	
jest	ołtarz	św.	Anny	z	obrazem	świętej,	która	naucza	Maryję	
Pannę,	a	w	kaplicy	południowej	jest	ołtarz	Świętej	Rodziny.	 
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Na	chórze	znajdują	się	organy,	które	były	kilkakrotnie	prze-
rabiane.	 To	 produkt	 karniowskiej	 firmy	 Gebrüder	 Rieger	
z	1893	 r.,	opus	numer	416,	które	wg	notatek	 inż.	Plánského	
na	liście	opusów	tej	firmy	z	1924	r.	miały	16	registrów.	Orga-
ny	te	przerobiła	firma-następca	Rieger-Fabryka	organowa	
w	1947	r.	pod	opusem	nr	3023	na	19	registrów.	Skrzynia	i	nie-
które	 registry	zostały	z	pierwotnych	organ.	Wieża	kościoła	
ma	50	metrów	wysokości,	a	na	elewacji	ma	napisane	dwie	
daty:	1657	–	 rok,	kiedy	Bilowec	opamiętał	 się	z	następstw	
wojny	trzydziestoletniej	i	ponownie	stał	się	kwitnącym	mia-
stem	oraz	 rok	1945	 –	pamiątka	końca	2.	wojny	 światowej.	
W	wieży	wiszą	cztery	dzwony.	Najstarszy	i	największy	dzwon	
waży	1650	kg,	nazywa	się	święty	Jakub	i	Mikołaj.	Pochodzi	
z	XVII	wieku,	a	w	1850	roku	został	przetopiony.	Ton	dzwonu	to	
D.	Na	dzwonie	widnieje	napis:	„Święty	Jakub	starszy	i	święty	
Mikołaj,	wyznawca	i	biskup,	niech	dobrze	bronią	Bilowca.“	
Kolejne	 trzy	 dzwony	 zostały	 podarowane	 przez	 rodaków	
biloweckich	–	kapłanów,	kuzynów	P.	Ernesta	 i	Adolfa	Kret-
schmerów.	Odlano	je	w	niemieckiej	Pasawie	u	firmy	Perner	
w	1991	roku.	Dzwon	„Krzyż	Święty“	o	wadze	913	kg	ma	napis	
„Jezu	Chryste,	nasz	Zbawicielu,	obdaruj	nas	pokojem.“	Ton	
dzwonu	to	F	dur-oktawa.	Dzwon	o	wadze	485	kg	został	po-
święcony	Matce	Bożej,	ton	dzwonu	to	A	mill,	napis:	„Święta	
Maryjo,	Matko	 nasza	 najdroższa,	módl	 się	 za	 nami.“	 Naj-
mniejszy	dzwon	waży	289	kg	i	został	poświęcony	św.	Jadwi-
dze	i	św.	Barbarze,	ton	dzwonu	to	C,	napis:	„Święta	Jadwi-
go	i	święta	Barbaro,	przyjdźcie	nam	wszystkim	z	pomocą.“	
W	korytarzu	kościoła	znajdują	się	tablice	pamiątkowe,	któ-
re	zostały	poświęcone	ofiarom	pierwszej	wojny	światowej,	
a	które	na	to	miejsce	zainstalowano	w	1931	roku.

Polecane atrakcje Bilowca

Muzeum

Muzeum	znajduje	się	w	mieszczańskim	domu	barokowym	
z	połowy	XVIII	wieku,	który	wcześniej	był	budynkiem	ad-
ministracji	posiadłości	rodziny	Siedlnickich.	Muzeum	i	jego	
zbiory	powstawało	na	przełomie	XIX	i	XX	wieku.	Jego	za-
lożycielem	byli:	nauczyciel	Franz	Wolf	i	Leoš	Benzig.	W	1958	
roku	budynek	został	zabytkiem	kultury,	ale	ze	względu	na	
niedobry	stan	techniczny	zdecydowano	w	2007	roku	o	re-
konstrukcji	 i	 modernizacji	 całego	 obiektu.	 Sama	 rekon-
strukcja	miała	miejsce	w	latach	2011–2014.	Równocześnie	
zainstalowano	nową	ekspozycję.

Ekspozycja	 wystawowa	 przyniosła	 nowe	 rozłożenie	
i	eksponaty,	które	dokumentują	historię	miasta	Bilowec,	je-
go	produkcję	tekstyliów,	zamek	i	administrację	posiadłości	
biloweckiej,	łącznie	z	produkcją	biloweckiej	fabryki	o	na-
jwiększym	znaczeniu	–	Massag,	SA,	wcześniej	Salcher.

Renesansowy zamek

Dominantę	Bilowca	zbudowano	na	miejscu	starszej	siedziby	
szlacheckiej	w	latach	1576–1595	przez	Bernarda	Pražmę	z	Bi-
likowa,	który	w	swoim	czasie	był	uważany	za	najbogatszego	
i	 najbardziej	 wpływowego	mężczyznę	 w	 całym	 księstwie	
opawskim.	Od	1648	 roku	byli	właścicielami	posiadłości	bi-
loweckich	 Siedlniccy	 z	 Choltic.	 Właścicielami	 byli	 aż	 do	
1945	 roku.	W	czasie	 swojej	historii	 został	 zamek	kilkakrotnie	
uszkodzony	przez	pożary.	Największych	szkód	dokonał	pożar	
z	1945	roku.	Zniszczony	wtedy	był	dach	gontowy,	wszystkie	
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stropy	drewniane,	okna,	drzwi,	 tynki	wewnętrzne,	a	ściany	
wewnątrz	zostały	uszkodzone.	Zamek	później	służył	jako	ma-
gazyn.	Od	2010	roku	przechodzi	stopniową	odbudową.

Jednym	z	budowniczych,	którzy	zamkowi	dali	postać	ba-
rokową,	był	znany	karniowski	budowniczy,	Georg	Friedrich	
Gans.	 Zburzono	 skrzydło	 zachodnie,	 przez	 co	 budynek	
uzyskał	postać	trójkrzydłowego.	Taką	postać	ma	w	zasad-
zie	do	dnia	dzisiejszego.	Przebudowa	barokowa	dała	zam-
kowi	dzisiejszą	postać	w	latach	1736–1740.	

Renesansowy budynek ratuszu

Pierwotny	ratusz	stał	prawdopodobnie	w	środku	rynku,	ale	
nie	dochowały	się	żadne	pisemne	wzmianki	o	tym	fakcie.	
W	1593	roku	zbudowano	nowy	ratusz,	który	istnieje	do	dziś	
dnia.	 Renesansowy	 ratusz	 jest	 projektem	 Andreasa	 Bu-
towskiego	z	Opawy.	W	1784	roku	budynek	wyremontował	
mistrz	murarz	Jan	Nohel	z	Wielkich	Olbrachcic,	prace	sztu-
katorskie	 dokonał	 Josef	Wismann	 z	 Frydku.	W	wieżyczce	 

ratuszu	umieszczono	mały	dzwon,	który	dzwonił	tylko	wte-
dy,	kiedy	na	Wzgórzu	Szubienicznym	wykonano	karę	śmier-
ci.	W	1870	roku	zamurowano	arkady	ratuszu	i	umieszczono	
tutaj	posterunek	miejskiej	policji,	później	oddział	banku.	Po	
1939	roku	arkady	ponownie	odnowiono.

Kaplica św. Barbary

Fundamenty	kaplicy	 szpitalnej	 św.	Barbary	zbudowano	 już	
w	 XV	 wieku.	 Pierwotnie	 gotycką	 kaplicę	 przebudowano	
na	początku	 XVIII	wieku	pod	patronatem	właścicielki	 po-
siadłości	 bilowieckiej,	 baronki	 Bohunki	 Elżbiety	 Siedlnickiej	
z	 Choltic.	 Pierwotnie	 stanowiła	 część	 szpitala	 miejskiego,	
który	został	zburzony	po	1945	roku.	Obecna	postać	kaplicy	
pochodzi	z	ostatniej	przebudowy	na	przełomie	lat	sześćdzie-
siątych	i	siedemdziesiątych	minionego	wieku.	Wtedy	kaplicę	
dostosowano	na	potrzeby	sali	obrzędowej.	Kolejne	remonty	
miały	miejsce	w	latach	dziewięćdziesiątych	XX	wieku.

Figura św. Jana  
Nepomucena

Figura	 kamienna	 z	 lat	 80.	
XVIII	 wieku	 stoi	 w	 pobli- 
żu	 kościoła	 parafialnego	 
pw.	św.	Mikołaja.	Figura	świę-
tego	w	tradycyjnej	szacie	ka-
nonika	stoi	na	wysokim	coko-
le	o	kształcie	graniastosłupa.	
Na	 przedniej	 stronie	 cokołu	
znajduje	 się,	w	dekoracyjnej	
ramie,	 relief	wrzucenia	Jana	
Nepomucena	do	Wełtawy.
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Broszura	została	wydana	i	opublikowana	w	ramach	 
realizacji	projektu	„Transgranicznymi	śladami	neogotyku“.	 

Projekt	był	współfinansowany	z	programu	 
Interreg	V-A	Česká	republika	–	Polsko.

NIE	NA	SPRZEDAŻ.

Wydawca: 
Parafia	Rzymskokatolicka	w	Bilowcu	

Wydruk:	1000	sztuk.
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Projekt	„Transgranicznymi	śladami	neo-gotyku”	jest	współfinanso-
wany	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	

oraz	ze	środków	budżetu	państwa	RP

„Przekraczamy	granice”

Broszura	wydana	w	ramach	projektu 
„Transgranicznymi	śladami	neo-gotyku”

Oś	priorytetowa	2	“Rozwój	potencjału	przyrodniczego	 
i	kulturowego	na	rzecz	wspierania	zatrudnienia”	

Programu	INTERREG	V-	A	Republika	Czeska-	Polska	

w	ramach	Funduszu	Mikroprojektów	2014-2020	 
w	Euroregionie	Silesia	

Numer	projektu:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

Partner	Wiodący:	Parafia	Rzymskokatolicka	Narodzenia	NMP	
w	Głubczycach	

Partner	Projektu:	Římskokatolická	Farnost	Bílovec

Zabytki architektury gotyckiej

 

Diecezja	ostrawsko-opawska	i	opolska	jest	terenem	o	małej	
ilości	zabytków,	o	których	można	powiedzieć,	że	są	typowy-
mi	„czystymi“	przedstawicielami	stylu	gotyckiego.	Częściej	
można	się	spotkać	z	zachowaniem	części	gotyckich	w	bu-
dynkach,	które	już	zostały	później	zmienione.	

Zabytki	gotyckie	opolskiej	diecezji:	
•	 Nysa	(PL)	–	Kościół	św.	Jakuba	i	Agnieszki	
•	 Opole	(PL)	–	Kościół	katedralny	Świętego	Krzyża	w	Opolu	
•	 Paczkow	(PL)	–	Kościół	św.	Jana	Ewangelisty
•	 Raciborz	(PL)	–	Kościół	św.	Tomasza	Becketa

Przykłady	po	czeskiej	stronie:
•	 Fulnek	–	Gotycki	korytarz	krzyżowy	przy	kościele	pw.	Trój-

cy	Przenajświętszej	w	Fulneku	
•	 Ostrava	–	Kościół	św.	Wacława
•	 Javorník	–	Kościół	pw.	Krzyża	Świętego
•	 Opava	–	Kaplica	pw.	Krzyża	Świętego



Zabytki gotyckie ostrawsko-opawskiej diecezji: 

1 	 Bruntál	–	Kościół	pw.	Wniebowzięcia	Najświętszej	
Maryi	Panny	(oltarz	neogotycki)

2 	 Fulnek	–	Gotycki	korytarz	krzyżowy	przy	kościele	 
pw.	Trójcy	Przenajświętszej	w	Fulneku	

3 	 Javorník	–	Kościół	pw.	Krzyża	Świętego	

4 	 Karwina-Frysztat	–	Kościół	pw.	Podwyższenia	Krzyża	
Świętego	(kaplica	gotycka)

5 	 Karniów-Kościelec	–	Kościół	pw.	św.	Benedykta	 
(freski	gotyckie)

6 	 Ludgeřovice	–	Kościół	pw.	św.	Mikołaja	 
(kościół	neogotycki)

7 	 Opava	–	Kaplica	pw.	Krzyża	Świętego

8 	 Opawa	–	Konkatedra	pw.	Wniebowzięcia	Najświętszej	
Maryi	Panny	(śląska	architekura	gotycka)

9 	 Ostrava	–	Kościół	św.	Wacława

10 	 Rusín-Hrozová	–	Kościół	pw.	Świętego	Michała	
Archanioła	(freski	gotyckie)

Diecezja ostrawsko-opawska
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Trzymają państwo w ręku broszurę pod tytułem 
Śladami neogotyku pogranicza Śląsko-Mo-
rawskiego. Nasz kościół pw. świętego Mikołaja  
w Bilowcu zachęca nie tylko do wspólnych nabo-
żeństw i modlitwy, w celu których został zbudowa-
ny w XIV wieku, ale jest także miejscem spotkania 
ze sztuką gotyku. Majestatu sakralnemu wnętrzu 
dodają organowe dźwięki wydobywające się  
z naszych organ zbudowanych 125 lat temu  
w stylu neogotyckim. Od 2018 roku organy, po 
konserwacji rozbrzmiewają podczas nabożeństw 
i koncertów w każdym zakątku kościoła. Życzę 
wszystkim odwiedzającym nasz kościół wielu 
pięknych przeżyć duchowych i kulturowych. 
Niech on będzie dla państwa oazą spokoju, na-
dziei i piękna.

P. Lumír Tkáč, proboszcz

Słowo wstępne 

Nazwa projektu  
„Transgranicznymi śladami neogotyku“

Projekt był współfinansowany z programu Interreg V-A  
Česká republika – Polsko

Realizacja projektu: 
3. 7. 2017–31. 7. 2018

Numer rejestracyjny: 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

Wydatki projektu:
90,7 tyś. euro (dofinansowanie: 66,2 % wydatków  

kwalifikowalnych)
40,9 tyś. euro: wydatki partnera polskiego
49,8 tyś. euro: wydatki partnera czeskiego

Cel projektu: 
Stworzenie nowego produktu turystycznego Transgranicznymi 

śladami neogotyku pogranicza Śląsko-Morawskiego

Partnerzy projektu: 
Parafia Rzymskokatolicka w Bilowcu, REGON: 49590944

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P  
w Głubczycach, REGON: 040072184


