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33CyklotrasaWstęp
Historie o procesach czarownic i ich paleniu jawią nam się jako opowieści z innego świata 
lub odległych czasów średniowiecznych, a okazuje się, że te wszystkie tragiczne wydarzenia
miały miejsce tuż obok i to wcale nie tak dawno, jak by się mogło wydawać. Na pograniczu 
nysko – jesenickim do czasów wojny trzydziestoletniej znane były tylko pojedyncze przypadki 
palenia czarownic. Prawdziwe polowanie na czarownice w księstwie biskupim rozpoczęło się 
w XVII wieku, a dokładniej w 1622 roku za rządów biskupa wrocławskiego i księcia nyskiego 
Karola I. Jedną z pierwszych ofiar była Barbara Schmiedova z Jeseníka - oskarżona przez 
własnego męża o czary i podanie mu trucizny, została powieszona w Nysie przed Bramą  
Wrocławską. O czary oskarżano przede wszystkim kobiety, były wśród nich żebraczki jak  
i żony bogatych mieszczan. Wybór ofiary zależał od tego, co zamierzał osiągnąć inkwizytor. 
Czasem chciano pozbyć się wiejskiej znachorki, a innym razem po prostu zarobić, bowiem 
okazuje się, że procesy i palenie czarownic było opłacalnym zajęciem. Potwierdzenie tego 
znajdziemy w artykule Bernharda Rufferta z 1903 roku o procesach czarownic w Nysie,  
w którym podaje, że małżonkowie podejrzanych o czary i skazanych w procesach na śmierć 
zobowiązani byli do pokrycia kosztów procesu i samej egzekucji (według oryginalnego  
rachunku z 20.10.1639 roku kwota ta wynosiła około 38 talarów).
Te i wiele innych interesujących choć tragicznych historii zawiera prezentowany Państwu 
przewodnik po szlaku czarownic po czesko - polskim pograniczu, będący częścią realizo-
wanego przez Starostwo Powiatowe w Nysie we współpracy z Klubem Turystyki Kolarskiej  
KTUKOL z Głuchołaz oraz Stowarzyszeniem Ruchu Turystycznego Jeseníky projektu pn. 
„Zdobądź szlak czarownic”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów  
Euroregionu Pradziad.
Aby zachęcić Państwa do zmierzenia się ze szlakiem czarownic w ramach niniejszego pro-
jektu dla zdobywców szlaku wykonaliśmy regionalną kolarską odznakę turystyczną „szlakiem 
czarownic” w dwóch stopniach oraz książeczkę potwierdzeń – tzw. „paszport turystyczny”, 
służącą do dokumentowania przejazdu przez wyznaczoną trasę. Regulamin odznaki oraz 
warunki jej zdobycia znajdują się na stronach Powiatu Nyskiego www.powiat.nysa.pl oraz 
stronach KTK Ktukol www.ktukol.pl.
Zapraszam zatem serdecznie do odwiedzenia powiatu nyskiego i poznania niezwykle intere-
sującego,choć tak okrutnego fragmentu historii pogranicza polsko – czeskiego, jakim były
procesy czarownic.

Adam Fujarczuk
Starosta Nyski



4 Trasa rowerowaÚvod 
Historky o čarodějnických procesech a upalování čarodějnic se nám zdají být  

povídáním z jiného světa nebo velmi vzdáleného středověku, ale ukazuje se, že tyto všechny  
tragické události se udály kousek odtud a vůbec to nebylo tak dávno, jako by se nám mohlo  
zdát. V nisko-jesenickém pohraničí byly do doby třicetileté války známy pouze ojedinělé 
případy upálení čarodějnic. Skutečný hon na čarodějnice začal v biskupském knížectví  
v 17. století, přesněji v roce 1622 za vlády vratislavského biskupa a nyského knížete Karla 
I. K prvním obětem patří Barbora Schmiedová z Jeseníku – obviněná vlastním manželem  
z čarodějnictví a podání jedu, byla oběšena v Nise před Vratislavskou bránou. Z čarodějnictví  
byly obviňovány především ženy, včetně žebraček i manželek bohatých měšťanů. Oběti 
byly vybírány podle toho, čeho chtěl inkvizitor dosáhnout. Někdy bylo záměrem zbavit se 
venkovské léčitelky, jindy bylo cílem jednoduše vydělat, protože jak bylo zjištěno, čaroděj-
nické procesy a upalování čarodějnic bylo výdělečnou činností. Potvrzení této skutečnosti 
nacházíme v článku Bernharda Rufferta z roku 1903 o čarodějnických procesech v Nise, kde 
se píše, že manželé podezřelých z čarodějnictví a odsouzených v procesu k trestu smrti, měli 
povinnost zaplatit procesní náklady a samotnou exekuci (dle originálního účtu z 20.10.1639 
tato částka činila přibližně 38 tolarů). 

Tyto a řadu dalších zajímavých, byť tragických, příběhů popisuje tento průvodce po  
čarodějnické trase v česko-polském příhraničí, který je součástí projektu „Zdolejte  
čarodějnickou trasu” realizovaného Okresním úřadem v Nise ve spolupráci s Klubem cyklo-
turistiky KTUKOL z  Głuchołaz a Sdružením cestovního ruchu Jeseníky, spolufinancovaného 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 Fond mikroprojektů 
Euroregionu Praděd. 
Rádi bychom Vás přesvědčili k vydání se po čarodějnické trase, a proto jsme v rámci  
tohoto projektu pro ty, kteří trasu absolvují, vydali regionální cyklistický turistický odznak  
„po čarodějnické trase” ve dvou kategoriích a razítkovací knížku – tzv. „turistický pas”  
k dokumentování jízdy po vyznačené trase. Pravidla k odznaku a podmínky jeho získání  
naleznete na stránkách okresu Nisa www.powiat.nysa.pl a na stránkách KTK Ktukol  
www.ktukol.pl
Zveme Vás srdečně k návštěvě okresu Nisa a k neobvykle zajímavému poznání, byť tak kruté 
části dějin česko-polského příhraničí, jakou byly čarodějnické procesy. 

Adam Fujarczuk
Přednosta okresu Nisa
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 Początki wiary w istnienie diabła i jego sprzymie- 
rzeńców – czarowników i czarownic – można zauważyć już  
w starożytności. Jednakże największa fala prześladowań osób 
oskarżonych o czary, szczególnie kobiet, przychodzi w śred-
niowieczu i na początku okresu nowożytnego. obrońcami  
wiary w demony i czarownice były tak znane osobistości jak 
założyciel scholastyki tomasz z akwinu, król Jakub i czy  

założyciele wiary protestanckiej Marcin Luter i Jan kalwin.  
Dokumentem, który zapisał się w dziejach tzw. procesów czarownic, była bulla papieża  
innocentego Viii „summis desiderantes” z 1484 r., która doprowadziła do napisania jednej  
z najstraszniejszych ksiąg w nowożytnym świecie „Młot na czarownice” (Malleus maleficarum).  
Została po raz pierwszy wydana w 1478 r., a jej autorami byli doświadczeni dominikańscy 
inkwizytorzy Jakub sprenger i Henryk krämer. „Młot…” szybko się stał podstawowym pod-
ręcznikiem przy przesłuchaniu i przeprowadzaniu procesów z potencjalnymi czarownicami. 
Zrozumiałe jest, że w klimacie wiary w diabła i jego sprzymierzeńców tylko nieliczni zdołali  
oficjalnie zaprotestować przeciwko polowaniu na czarownice. Do najbardziej znanych prze-
ciwników procesów możemy zaliczyć holenderskiego lekarza Jana weyera, angielskiego 
szlachcica Reginalda scota czy czeskiego twórcę nowożytnej pedagogiki J. a. komenskiego.  
stosy z podejrzanymi „sługami” diabła najczęściej płonęły w XVii wieku na ziemiach  
niemieckich, w szkocji, Francji, przy czym praktycznie ustały w Hiszpanii, włoszech czy  
Holandii. najmniej procesami dotknięte były północne kraje takie jak Dania i norwegia oraz 
w pewnym stopniu szwecja, a także wschodnia Europa (prawosławna) oraz Bałkany, które 
wówczas były pod tureckim panowaniem. 
Również na Śląsku, do momentu wybuchu wojny trzydziestoletniej, doszło do procesów  
czarownic tylko w rzadkich przypadkach. w latach 1456-1503 przeprowadzono kilka procesów  
w okolicach wrocławia. 
w pierwszym opisywanym 
w literaturze przypadku 
procesów o czary dwie 
kobiety, które rzekomo  
próbowały wzbudzić sym-
patię mężczyzn przy pomo-
cy czarnej magii, zostały  
wyrokiem sądu utopione  
w odrze. Rok później  
wygnano z miasta kobietę, 
w której mieszkaniu zna-
leziono przedmioty mające 
służyć magii. w 1458 r. 
został na stosie spalony 
kościelny złodziej, który, 
jak zeznał na procesie, 
otrzymał od jednej kobiety 
z opawy zioła, których ma-
giczna moc miała otwierać 
katedralne zamki. Z pale-
niem kobiet na stosie w tym  
okresie praktycznie się we 
wrocławiu nie spotykamy. 

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego

Młot na Czarownice
Kladivo na čarodějnice

alicja szymkowicz, Paweł szymkowicz
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  Počátky víry v existenci ďábla a jeho 
spojenců - čarodějníků a čarodějnic- lze spa-
třovat již ve starověku, avšak opravdový  
rozmach pronásledování, zejména žen obvi-
něných z čarodejnictví spadá až do středo-
věku a raného novověku. Zastánci víry  
v démony a čarodejnice se staly osoby 
mnohdy vysoce postavené a vzdělané. Jako 
příklad lze uvést zakladatele scholastiky  
tomáše akvinského, krále Jakuba i. nebo 
zakladatele protestantismu a kalvinismu 
Martina Luthera a Jana kalvína.
Dokumentem, jenž se neblaze zapsal do 
dějin tzv. čarodějnických procesů, byla bula 

papeže innocence Viii. „summis desiderantes” z roku 1484, která provázela sepsání jedné 
z nejstrašnějších knih novověku „kladivo na čarodějnice” (Malleus maleficarum). Poprvé 
byla vydána v roce 1478 a jejími autory byli zkušení dominikánští inkvizitoři Jakub sprenger  
a Jindřich krämmer. „kladivo...” se brzy stalo základní příručkou pro výslechy a pro vedení 
procesů s údajnými čarodějnicemi. Je pochopitelné, že v období víry v ďábla a jeho spojenců 
jen málokdo dokázal oficiálně protestovat proti honu na čarodějnice. Mezi nejvýznamnější 
odpůrce těchto procesů patřil nizozemský lékař Jan weyerr, anglický šlechtic Reginald scot 
nebo český tvůrce novodobé pedagogiky Jan Ámos komenský.
Hranice s domnělými ďáblovými služebníky hořely nejčastěji v 17. století, nejvíc v němec-
kých zemích, ve skotsku, Francii, naproti tomu takřka ustály ve Španělsku, itálii a nizozemí. 
nejméně byly procesy postiženy severské země, Dánsko a norsko, do jisté míry i Švédsko  
a také východní Evropa (pravoslavná) a Balkán, který byl tehdy tureckým panstvím. 
V období před třicetiletou válkou také ve slezsku došlo jen ojediněle k vedení čarodějnických 
procesů. V letech 1456 – 1503 se odehrálo několik procesů v okolí Vratislavi. V prvním 
procesu, který je popsán v literatuře, šlo o dvě ženy, které údajně pomocí černé magie  
zkoušely vzbuzovat sympatie u mužů a na základě rozhodnutí soudu pak byly utopeny v odře. 
o rok později byla z města vyhnána žena, v jejimž obydlí byly nalezeny předměty používané  
k magii. V roce 1458 byl na hranici upálen kostelní zloděj, který – dle jeho přiznání - dostal  
od jedné ženy z opavy byliny, jejichž magická moc měla otevírat zámky katedrály. Ve  
Vratislavi upalování žen na hranicích prakticky neexistovalo. avšak první proces v nise uvádí 
písemné zdroje již v 2. pol. 13. stol., čili o dvě století dříve než v hlavním městě slezska. 
obviněná žena měla být sestrou jednoho z místních řádových mnichů a údajně sváděla jiné 
mnichy ve svém domě. Lze však pochybovat o tom, zda to vůbec byla pravda, neboť v dopise 
biskupa čteme „byla stará, hrbatá a docela škaredá”. 
Přesto tehdejší slezský kníže Jindřich Probus  
přikázal, aby byla upálena na hranici posta- 
vené za městskými hradbami. Byl by to 
však ojedinělý případ na celém území  
slezska, a především ve vznikajícím  
niském knížectví. Dodatečně lze i na  
základě pozdějších událostí tento proces  
považovat za ojedinělý, protože nikde  
jinde se o čarodějnictví nepíše, navíc  
v nise byl úřad inkvizitora zřízen teprve 
v roce 1341.

Čarodějnické procesy na území niského knížectví

Zaraza
Mor

Demon
Démon

alicja szymkowicz, Paweł szymkowicz
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Pierwszy proces w nysie polska litera-
tura odnotowuje jednak już w 2. połowie 
Xiii wieku, czyli dwa stulecia wcześniej 
niż w stolicy Śląska. oskarżoną miała 
być siostra jednego z tutejszych zakon-
ników, kusząca innych mnichów w swym 
domu. Można wątpić czy faktycznie tak 
było, gdyż w piśmie biskupa czytamy, że 
„była stara, garbata i całkiem brzydka”. 
Jednak ówczesny książę śląski Henryk 
Probus nakazał ją spalić na stosie usta-
wionym poza murami miasta. Byłby  
to jednak przypadek w zasadzie odosobniony, nawet w skali całego Śląska, a szczególnie  
tworzącego się właśnie księstwa nyskiego. Dodatkowo, w świetle późniejszych wydarzeń  
wydaje się, że proces ten można traktować zupełnie osobno, gdyż w żadnym miejscu nie 
wspomina się o czarach, tym bardziej, że urząd inkwizytora powstał w nysie dopiero w 1341 r.  
Prawdziwe polowanie na czarownice nastąpiło w XVii w. i osiągnęło wręcz olbrzymie rozmia-
ry. wydarzenia te należy przypisać okropnościom wojny trzydziestoletniej, jak i wszystkim 
tragediom, które z działaniami wojennymi na terenie księstwa nyskiego pośrednio się wiązały, 
jak chociażby liczne epidemie czy klęski głodu. stąd też wydaje się jasne, dlaczego procesy 
dotyczyły głównie południowej części księstwa (obecnie w granicach Republiki Czeskiej). 
Podgórskie czy wręcz górskie tereny były słabiej rozwinięte gospodarczo, a przez to uboższe. 
Górnictwo złota, dzięki któremu rozwijały się tutejsze miasta, właśnie przestało być opłacalne, 
a na dobre plony nie pozwalał górski klimat. to wszystko sprzyjało gęstniejącej atmosferze 
wzajemnej podejrzliwości i oszczerstw. Procesy czarownic na terenie księstwa biskupiego  
w tym okresie można podzielić na trzy etapy; 1 - rok 1622, 2 - lata 1634-1648, 3 - rok 1651 
i dalsze lata do 1684 r.
Rok 1622 - pierwszą z ofiar stała się żona jesenickiego pasterza Barbara schmied, którą w le-
cie 1622 r. leżący już na łożu śmierci mąż wskazał jako czarownicę. nieszczęsna kobieta była 
natychmiast aresztowana i przesłuchana. Poddana torturom schmiedowa miała opowiadać  
w szczegółach jak rzucała urok na krowy, wywoływała pożary, a swemu mężowi miała poda- 
wać zatruty ser. w tych okolicznościach zwołano posiedzenie sądu, na czele którego stał 
biskupi prawnik Johann Grosser i sędziowie miejscy; kacper schmitz i Melchior wilden. 
oskarżona, na mękach, obwiniła kolejne pięć kobiet, które miały być na usługach diabła.  
Między nimi była żona jesenickiego radnego Urszula Heger i tamtejsza sklepikarka Ewa  
Brasler. o brutalności przeprowadzonych przesłuchań świadczy przykład Marty wetzel, którą  

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego

Palenie na stosie
Pálení na hranici

Lot na sabat czarownic
Let na čarodějnické shromáždění
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skutečný hon na čarodejnice začal v 17. stol. a dosáhl přímo  
obludných rozměrů. tyto události se spojují jednak s ukrutností  
třicetileté války, tak i se všemi tragediémi, které byly nepřímo  
spojeny s vojenskou činností na niském území, jako například časté  
epidemie a hladomory. Z toho je zřejmé, proč se procesy týkaly  
hlavně jižní částí knížectví (nyní území České republiky). Podhorská  
a horská území byla hospodářsky slabší, a tím i chudší. těžba zlata, 
díky které se rozvíjely tehdejší města, se přestala vyplácet a dobrou 
úrodu neumožňovalo horské prostředí. to vše podporovalo houst-
noucí atmosféru vzájemného podezřívání a obviňování. Čarodějnic-

ké procesy na území biskupského knížectví v tomto období můžeme rozdělit do tří etap:  
1. – rok 1622, 2. - období 1634-1648, 3.- rok 1651 a další do roku 1684.
Rok 1622 – první obětí se stala žena jesenického pastýře Barbora schmiedová, kterou v létě 
roku 1622 obvinil na smrtelné posteli její muž jako čarodějnici. nešťastná žena byla ihned 
zatčena a vyslýchána. schmiedová pod nátlakem mučení měla vypovídat o detailech, jak 
očarovávala krávy, vyvolávala požáry a svému muži měla podávat otrávený sýr. Za těchto 
okolností byl sestaven soudní tribunál v čele s biskupským advokátem Johanem Grosserem 
a městskými soudci: kašparem schmitzem a Melchiorem wildenem. obviněná na muči-
dlech uvedla dalších pět žen, které měly sloužit ďáblu. Mezi nimi byla i žena jesenického 
radního Uršula Hegerová a místní obchodnice Eva Basslerová. o krutosti vedení výsle-
chů svědčí příklad Marty wetzelové, která byla nalezena 21. srpna ve vězení se zlomeným  
vazem. První žena obviněná z čarodějnictví, Barbora schmiedová, byla upálena na hranici 
3. července 1622 v nise a ostatní údajné čarodějnice pak koncem srpna v Jeseníku. od 
této doby veškeré rozsudky vydával soud v nise, zatímco výkon rozsudku byl prováděn  
v místě bydliště obviněné. na základě soudních zápisů víme, že v této první vlně procesů 
bylo vyslýcháno 35 osob.
období 1634-1648 – druhá vlná těchto strašných vražd nastala v roce 1636 a vyvrcho-
lila především na zlatohorském a niském území. neznáme sice bezprostřední popud 
k obnovení procesů, je však jisté, že k hlavním podněcovatelům nové inkviziční vlny 
patřil i biskupský prokurátor Martin Lorenz z nisy. V roce 1634 byla jednou z osob 
odsouzených na hranici žena jménem singelová ze Zlatých Hor. tato tragédie pokra-
čovala v roce 1651, kdy ve stejném městě byla za čarodějnictví odsouzena rovněž její 
18-ti letá dcera. Byla obviněna výhradně na základě domněnky, že jestliže její matka 
měla v době jejího narození kontakt s ďáblem, tak pod jeho vlivem musí být i samotné 
dítě. Později se procesy rozrostly do té míry, že v září 1636 vydala niská zemská 
vláda povolení ke stavbě spalovacích pecí „k spravedlivému popravování ďábelských 
přívrženců, čarodějnic a zloduchů”. 
Poněkud jinak se na průběh procesů díval tehdejší vratislavský biskup karel Ferdi-
nand waza, který dal sestavit zvláštní komisi, pověřenou zkoumáním vynesených 
rozsudků. Procesy totiž znamenaly pro vyšetřující soudní tribunál výnosný podnik. 
svědčí o tom skutečnost, že niská zemská vláda (rada) v určité době získala za 
popravy 11 osob ve Zlatých Horách 425 tolarů. Podle dochovaného originál-
ního účtu ze Zlatých Hor byla tato suma rozdělena následovně: 
starosta 9 tolarů a 6 grošů, rada v nise – 9 tolarů  
a 6 grošů, rada ve Zlatých Horách – 18 tolarů  
a 12 grošů, fojt – 18 tolarů a 12 grošů, 
soudci – 18 tolarů a 12 grošů, 
městský písař – 9 tolarů a 6 
grošů a městský úředník –  
9 tolarů a 6 grošů. Zbytek patřil 
biskupovi. Je zajímavé, že v této 
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znaleziono 21 sierpnia w więzieniu ze skręconym 
karkiem. Pierwsza kobieta oskarżona o czary,  
Barbara schmied, została spalona na stosie  
3 lipca 1622 r. w nysie, a pozostałe podejrzane 
czarownice pod koniec sierpnia w Jeseniku. od tej  
pory wszystkie wyroki zapadały przed sądem  
w nysie, natomiast wyroki wykonywano w rodzin-
nych miejscowościach oskarżonych. na podstawie 
protokołów akt sądowych wiemy, że w tym pierw-
szym etapie procesów przesłuchano 35 osób. 
Lata 1634-1648 – druga fala tych strasznych 
zbrodni przyszła w roku 1636 i dominowała głów-
nie na obszarze zlatohorskim oraz nyskim. nie 
 znamy bezpośredniego impulsu, który wznowił  
procesy, jednakże znamy głównego prowokatora 
nowej inkwizycyjnej fali. Był nim biskupi prokura-
tor Martin Lorenz z nysy. w 1634 r. jedną z osób 
skazanych na stos była kobieta o nazwisku singel ze Zlatých Hor. Ciąg dalszy tej tragedii 
rozegrał się w 1651 r., kiedy to w tej samej miejscowości skazana za czary została również 
jej 18-letnia córka. oskarżono ją wyłącznie na podstawie domysłu, że skoro jej matka  
w momencie narodzin dziecka miała mieć kontakt z diabłem, to pod jego wpływem pozo-
stawało również samo dziecko. Później procesy tak się rozrosły, że we wrześniu 1636 r. 
zarząd nyski wydał pozwolenie na budowę specjalnych pieców spalających „sprawiedliwie  
skazanych zwolenników diabła, czarownic i złych duchów”.
w nieco inny sposób postrzegał te procesy ówczesny biskup wrocławski karol Ferdynand  
waza, który zdecydował o powołaniu komisji mającej na celu badanie wymierzonych  
wyroków, ponieważ procesy zaczęły być dla komisji sądowej zadziwiająco zyskownym przed-
sięwzięciem. Świadczy o tym fakt, że zarząd nyski w pewnym momencie zyskał z egzekucji 
11 osób ze Zlatých Hor 425 talarów. według zachowanego oryginalnego rachunku ze Zlatych 
Hor sumę podzielono w następujący sposób; burmistrz – 9 talarów 6 groszy, rada w nysie –  
9 talarów 6 groszy, rada w Zlatých Horách  – 18 talarów 12 groszy, wójt – 18 talarów 12 groszy,  
sędziowie – 18 talarów 12 groszy, pisarz miejski – 9 talarów 6 groszy, sługa miejski  
– 9 talarów 6 groszy. Reszta miała przypaść biskupowi. Co ciekawe, na tej specyficznej 
„liście płac” nie było kata, z którym dopiero rok później podpisano umowę. według niej 
miał dostawać za jedną skazaną osobę 6 talarów, tygodniowe wyżywienie i dwa korce owsa.  
Jego pachołek natomiast otrzymywał od jednej ofiary 2 talary i bukłak wina.

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego

Biskup Karol Ferdynand Waza

Próba wody
Vodní zkouška
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„specifikaci” nebyl kat, se kterým byla smlouva sepsána až později. Podle ní měl dostávat za 
jednu popravenou osobu: 6 tolarů, týdenní stravu a dva korce ovsa. Jeho pacholek dostal za 
jednu oběť dva tolary a měch vína.
Patrně se již nikdy nepodaří zjistit skutečný počet obviněných osob, které si vyžádala druhá  
vlna procesů v letech 1634-1648. Protokoly obsahující všeobecné informace udávají  
26 obětí, což je pravděpodobně jen malá část. Vždyť jen v roce 1641 bylo ve čtyřech niských 
procesech popraveno 16 „čarodějnic”.
Určité vysvětlení roustoucího násilí a krutosti přinášejí dochované dokumenty soudních 
procesů. období 1651-1684 bylo nejhorším obdobím čarodějnických procesů v niském 
knížectví. V Zemském archívu v opavě se dochovala řada zajímavých dokumentů týka-
jících se třetího období čarodějnických procesů, je to 21 rozsudků, z toho 15 se dochovalo  
v originálu a 6 v opisech.
na počátku stálo opět neopodstatněné obvinění, tentokrát chlapce ze Širokého Brodu  
u Mikulovic, že se údajně s jednou místní čarodějnicí zúčastnil sabatu. Pravděpodobně první 
ortel v této vlně byl vynesen v nise 23. května 1651 nad 20-ti letou Uršulou schnurzelovou ze 
Širokého Brodu. V rozsudku čteme, že „se hrubě proti přikázáním Božím prohřešila, od Boha, 
jeho matky a všech milých svatých odpadla, naproti tomu však tělem i duší prokletému pekel-
níku Rolandu se oddajíc, s ním mnohokráte tělesně obcovala, velebnou svátost znesvětila, též 
mnoha lidem čarováním uškodila ...” Rozsudek byl vykonán v Jeseníku a byť v dokumentech 
není uvedeno datum, popravy se prováděly většinou třetího dne. stejný osud, jako schnurzlo-
vou, brzy postihl i dalších pět žen, které byly upálené v Jeseníku 19 června. Dvě z nich rovněž 
pocházely ze Širokého Brodu, jedna z Jeseníku a původ dalších dvou není znám. Zajímavostí 
těchto rozsudků je, že neuvádí jakoukoliv škodu způsobenou lidem nebo jejich zvířatům; 
odkazují se pouze na církevní charakter spáchaného přestupku bez jeho upřesnění. Procesy 
se rychle rozrostly do té míry, že došlo opět k hromadným popravám. 19. července bylo 
upáleno dalších 7 žen (3 z Jeseníku, 2 z Mikulovic, jedna z Lipové a jedna z adolfovic). Deset 
dnů později bylo popraveno dalších 8 osob, prakticky ze stejných míst. Pouze v červenci bylo 
upáleno celkem 20 lidí. V srpnu bylo ve dvou procesech upáleno 13 osob. nejtragičtější však 
bylo září, kdy ve čtyřech procesech přišlo o život 32 osob. V těchto záříjových procesech se 

poprvé setkáváme se zápisem, že 24 oběti byly nejdříve sťaty a teprve pak byla 
jejich těla spálena na hranici. Důvodem měla být údajně upřímná „lítost nad 

hříchy”. 12. září v Jeseníku bylo při jediné popravě zaživa upáleno 9 osob. 
Byla to největší a zároveň poslední taková poprava, alespoň tady. od 

této doby se hranice stavěly již jen pro ojedinělé oběti, které byly 
před upálením milosrdně  
sťaty. Rozsudky se prováděly 
v Jeseníku, veškerá rozhod-
nutí však byla vydána v nise.
V tomto období procesů se 
poprvé setkáváme se jménem 
pozdějšího losinského a šum- 
perského inkvizitora Jindřicha 
Františka Bobliga z Edelstadtu  
(Zlatých Hor). Byl přísedícím 

tribunálu, ale jinak pilným a učenlivým žákem inkvizitora 
z nisy - Ferdinanda Zachera. svoji nejkrvavější etapu ka-
riéry však neměl v niském knížectví, ale na druhé straně 
Jeseníku u žerotínksého vévody teprve v době, kdy byly 
procesy v niském knížectví již prakticky ukončeny. 
Uprostřed nejzběsilejšího honu na čarodějnice zasáhl 
znovu, jako už před léty, biskup karel Ferdinand waza, 
který nabádal zemského hejtmana Jiřího, hraběte 
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Prawdopodobnie już nigdy nie zdołamy się do-
wiedzieć, ile naprawdę ofiar pochłonęła druga 
fala procesów w latach 1634-1648. Protokoły 
zawierające ogólnikowe informacje mówią o 26  
ofiarach, co najprawdopodobniej jest tylko  
niewielką częścią, skoro tylko w 1641 r., w czte-
rech przeprowadzonych w nysie procesach 
skazano 16 „czarownic”. 
Pewne światło na nakręcanie tej spirali prze-
mocy i okrucieństwa rzucają zachowane do-
kumenty rozpraw sądowych. Lata 1651-1684 
były najstraszniejszym okresem procesów  
czarownic w księstwie nyskim. w Zemskym  
archivum w opawie zachowało się sporo 
ciekawych dokumentów dotyczących trzeciego 
okresu procesów czarownic, jest to 21 wyro-
ków, z czego 15 zachowanych w oryginale i 6 w odpisach. 
na początku ponownie było bezpodstawne oskarżenie, tym razem chłopca z Širokeho Brodu 
koło Mikulovic, że podobno uczestniczył w sabacie z jedną tamtejszą czarownicą. Prawdo-
podobnie pierwszy wyrok śmierci na tym etapie był wydany w nysie 23 maja 1651 r. na 
dwudziestoletnią Urszulę schnurzel z Širokeho Brodu. w orzeczeniu czytamy, że „ciężko 
przeciwko przykazaniom bożym zgrzeszyła, od Boga, jego Matki i wszystkich miłych świętych 
się odwróciła a duszą i ciałem oddała się piekielnemu piekielnikowi Rolandowi, z którym 
wielokrotnie fizycznie obcowała, wielebną świętość zniesławiła oraz wielu ludziom czarami 
uszkodziła…”. wyrok wykonano w Jeseníku, chociaż nie podano w dokumentach jego daty, 
to zwyczajowo egzekucje przeprowadzano po trzech dniach. Los schnurzlowej szybko po-
dzieliło dalszych pięć kobiet, które spalono w Jeseniku 19 czerwca. Dwie z nich również 
pochodziły z Širokeho Brodu, jedna z Jeseníka, pochodzenia dwóch dalszych nie znamy.  
Ciekawostką sentencji wydanego w tym przypadku wyroku jest brak podania jakichkolwiek 
przykładów wyrządzenia szkody ludziom lub ich dobytkowi, a wskazuje się jedynie na religijny 
charakter popełnionego przestępstwa, bez jego skonkretyzowania. Procesy szybko rozrastały 
się do takich rozmiarów, że znowu doszło do zbiorowych egzekucji. 19 lipca spalono siedem 
dalszych kobiet (trzy z Jeseníka, dwie z Mikulovic oraz po jednej z Dolni Lipovej i adolfovic).  
10 dni później, praktycznie z tych samych miejscowości, skazano na śmierć dalszych osiem. 
w sumie tylko w lipcu spalono 20 osób. w sierpniu w dwóch procesach skazano 13 osób. 

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego

Sąd
Soud
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z Hodic, „před příliš přísným a nebezpečným 

vedením procesů”, „připadá nám... jako by jedné 
nebo i více osobám se stálo příliš mnoho, jako by byly 

příliš zastrašovány a mučeny”. Bohužel svým varováním  
biskup nedokázal nic zastavit a procesy pokračovaly  

s neztenčenou silou dál.
Mezi ortely od listopadu 1651 do února 1652 nacházíme několik 

případů, které se poněkud odlišují od předešlých. Jedná se o rozsudky  
nad údajnými dětmi, což bylo před léty popisováno v předmětné  

literatuře. Jak ukázalo další bádání, rozsudky s připojenými poznámkami 
v odůvodnění - jak tomu bylo například u rozsudku vyneseném v nise 13. 

prosince 1651, kde čteme: Barbora kronasserová z Velkých kunětic dva roky, Uršula Jones  
z Písečné 1 rok a půl a podobně - naštěstí nehovoří o věku obviněné osoby, ale o období, po 
které měly být dotyčné osoby údajně služebníky ďábla. Vysvětlení tohoto jevu lze spatřovat 
ve snaze inkvizitorů dokázat biskupovi, že je nezbytné pokračovat v procesech proti dlouho-
letým spojencům ďábla. Proto, když se uskutečnila r. 1651 návštěva biskupského vizitátora 
v Jeseníku, bylo ve zprávě konstatováno, že sice všichni obyvatelé města jsou katolíky, ale 
polovina z nich prý je oddána zločinu čarodějnictví. V tehdejším evropském tisku je slezsko 
popisováno jako zem, která se hemží čarodějnicemi a zlými duchy. Jen ve Zlatých Horách 
prý mělo 8 katů „plno práce se stínaním a upalováním, přičemž naráz strčili do pece 6-8 
kusů „čarodějnické havěti”. teprve, když v nise mučené ženy při výslechu uvedly jméno 
biskupského zpovědníka, si mnoho lidí uvědomilo, co přinášejí přiznání vynucená mučením. 
Bezprostředně po této události vydal císař zákaz provádění čarodějnických procesů.
nejvíce informací o tomto tragickém roku literatura čerpá od niského probošta Jana Felixa 
Padewitze, který události v roce 1698 popisuje v „Historii kostela sv. Jakuba”. V souvislosti  
s procesem se 42 niskými ženami tam popisuje speciální pec, která byla vybudována  
v blízkosti soudu. i když nemáme žádné konkrétní údaje o jejím vzhledu, nebyly docho-
vány jakékoliv její pozůstatky, čímž by bylo možno zpochybnit její určení, zůstává dodnes 
největším drastickým symbolem čarodějnických procesů na území knížectví. Je však třeba 
zdůraznit, že téměř půl století po tragickém roku 1651, se kněz Padewitz ve své práci veřejně 
a jednoznačně vyjádřil, že vynucování přiznání mučením bylo největším hříchem.

Čarodějnické procesy na území niského knížectví
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najtragiczniejszym jednak okazał się wrzesień, kiedy to po czterech procesach życie straciły  
32 osoby. we wrześniowych procesach po raz pierwszy spotykamy się z zapisem, że 24  
ofiary najpierw zostały ścięte, dopiero ich zwłoki spalone na stosie. Powodem podobno 
miał być szczery „żal za grzechy”. 12 września, w Jeseníku, w jednej egzekucji spalono  
żywcem 9 osób. Była to największa, a zarazem ostatnia tego typu egzekucja, przynajmniej  
tutaj. od tej pory stosy stawiano już tylko dla pojedynczych ofiar, które w akcie łaski, przed 
wejściem na stos, wcześniej ścinano. Pomimo że wyroki wykonywano w Jeseníku, wszystkie 
orzeczenia zapadały w nysie. 
w tym okresie po raz pierwszy spotykamy się z imieniem późniejszego velkolosińskiego  
i šumperskiego inkwizytora Henryka Franciszka Bobliga z Edelstadtu (Zlatých Hor). Był on 
członkiem trybunału, ale także pilnym i aktywnym uczniem inkwizytora z nysy Ferdynanda 
Zachera. swój najbardziej krwawy etap kariery miał jednak nie w księstwie nyskim, lecz po 
drugiej stronie Jeseników, u księcia Žerotina dopiero w momencie, kiedy procesy w księstwie 
nyskim praktycznie zakończono. w czasie najbardziej intensywnych polowań na czarownice  
znowu wkroczył na scenę, jak przed laty, biskup karol Ferdynand waza, który ostrzegł  
listownie hrabiego Jerzego z Hodic przed „zbyt dokładnym i niebezpiecznym prowadzeniem 
procesów”, „wydaje się nam… jakby jednej albo więcej osobom przytrafiło się zbyt wiele, 
jakby były aż nadto zastraszone i męczone”. niestety, swoją uwagą biskup niczego nie zdołał 
powstrzymać, a procesy w niezmienionej formie trwały dalej.
Między wyrokami śmierci od listopada 1651 r. do lutego 1652 r. znajdziemy kilka przypad-
ków, które różniły się od wcześniejszych. Chodzi o wyroki nad osądzonymi dziećmi, co było 
przed laty opisywane w literaturze przedmiotu. Jak dowiodły jednak późniejsze badania,  

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego

Sabat czarownic
Čarodějnický sabat
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Palenie na stosie
Pálení na hranici

Čarodějnické procesy na území niského knížectví
Poslední ortely známé na území niského knížectví pochází z let 1683-1684. 25. listopadu 
1683 byl vynesen rozsudek nad kašparem Gottwaldem a 19. února 1684 nad annou stenz-
lovou a její dcerou Rozinou. Všichni tři pocházeli z Domašova. První proces se týkal osoby, 
která se údajně měla účastnit sabatů, konaných pravděpodobně u Petrových kamenů poblíž 
nejvyššího vrcholu Jeseníků – Pradědu. toto místo však není v rozsudku uvedené, existují 
však domněnky, že všechny „čarodějnice” ze slezska a Moravy se shromážďovaly právě na 
tomto místě. Bylo však zapsáno, že Gottwald měl znalosti, díky kterým mohl pouze myšlen-
kou usmrcovat dobytek a údajně to provedl na ... jedné krávě a mimo to se i vlastní krví zapsal 
do speciální „černé knihy”, ve které byli vedeni pouze nejbližší společníci a společnice ďábla.  
V druhém protokolu se pak objevuje informace, že se Rozina stenzlová ve svém trojnásobném 
výslechu pokaždé„dobrovolně” přiznala, že „jsouc svou matkou svedena, strašnému a hro-
znému zločinu čarodějnictví se oddala, na vidlích proletíc komínem k ďábelským schůzkách 
na pastvisko vyjížděla, kde podle čarodějnických obyčejů tančila”. když si dnes prohlížíme 
mučící nástroje, dochované v jesenickém muzeu, není obtížné pochopit absurditu protokolů 
z těchto výslechů a slovo „dobrovolně” je zde zcela v rozporu s pravdou.
Poslední slezský proces se konal v roce 1740 ve stínavě nad odrou. Ještě v roce 1775 
se pokoušeli obyvatelé nisy a okolí rozpoutat novou vlnu pronásledování žen obviněných  
z čarodějnictví, ale tento pokus byl později odhalen jako pouhé udavačství a pomluvy.
nelze to jednoznačně prokázat, ale konec čarodějnických procesů lze připsat jednomu  
z nejsvětlejších niských knížat, biskupu Františku Ludvikovi neuburgovi. Byl již od mládí 
připravován pro duchovní stav, získal velmi dobré vzdělání, jak intelektuální, tak i nábožen-
sko-morální. Biskup začal působit v biskupském knížectví právě v roce 1684. od začátku 
zavedl řadu reforem, které měly zlepšit postavení nejchudších vrstev obyvatelstva, které ještě 
padesát let po třicetileté válce pociťovaly její následky. největší důraz kladl na zdravotní péči. 
Důležitou roli jejího počátku v niském knížectví plnila osoba porodní báby, která byla zvána 
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orzeczenia wyroków z podanymi zapiskami 
przy ich sekwencji, jak na przykład miało 
to miejsce przy zapadłym w nysie wyro-
ku z 13 grudnia 1651 r., gdzie czytamy: 
Barbara kronasser z Velkich kunětic dwa 
lata, Urszula Jones z Pisečnej półtorej 
roku itp., na szczęście, nie mówią o wieku 
skazanej osoby, ale o okresie, w którym 
podobno dana osoba miała być „na usłu-
gach diabła”. wyjaśnienie tego zjawiska 
można znaleźć w staraniach inkwizytorów, 
aby udowodnić biskupowi, że niezbędne 
jest wytrwanie w prowadzeniu procesów 
przeciwko wieloletnim sprzymierzeńcom 
diabła. Dlatego też w czasie trwania wizy-
tacji biskupa w Jeseníku w 1651 r. inkwi-
zytorzy doszli do wniosku, że wprawdzie 
wszyscy obywatele miasta są katolikami, 
ale połowa z nich prawdopodobnie oddaje 
się zakazanym praktykom. w ówczesnej 
prasie europejskiej opisywano Śląsk jako 
kraj przepełniony czarownicami i złymi 
duchami. w samych Zlatých Horách po-
dobno 8 katów miało „pełne ręce roboty 
ze ścinaniem i paleniem, przy czym na raz mogli dać do pieca 6-8 sztuk plewa czarownic”. 
Dopiero kiedy w nysie w czasie zeznań torturowane kobiety podały nazwisko biskupiego 
spowiednika, wielu ludzi zorientowało się, co niosą za sobą zeznania wymuszane torturami. 
Bezpośrednio po tym wydarzeniu cesarz wydał zakaz prowadzenia procesów o czary.
najwięcej informacji na temat tego tragicznego roku literatura przytacza za nyskim probosz-
czem Janem Feliksem Padewitzem, który w 1698 r. opisał je w „Historii kościoła św. Jakuba”. 
wspomina tam, przy okazji procesu 42 nyskich kobiet, o specjalnym piecu zbudowanym 
w pobliżu sądu. Chociaż nie posiadamy jakichkolwiek bliższych danych o jego wyglądzie, 
nie mamy również jakichkolwiek jego pozostałości, przez co można funkcjonowanie pieca 
poddawać w wątpliwość, to pozostaje dzisiaj najbardziej drastycznym symbolem procesów 
czarownic na terenie księstwa. należy podkreślić jednak, że blisko pół wieku po tragicznym 
roku 1651 ksiądz Padewitz w swej pracy publicznie i jednoznacznie wypowiedział się, że 
największym grzechem jest wymuszanie zeznań torturami. 
ostatnie znane z terenów księstwa nyskiego wyroki śmierci na stosie pochodzą z lat 1683-
1684. 25 listopada 1683 r. był ogłoszony wyrok na kacpra Gottwalda, a 19 lutego 1684 r. na 
annę stenzel i jej córkę Rozynę. Cała trójka pochodziła z Domašova. Pierwszy proces doty-
czył osoby, która rzekomo miała uczestniczyć w sabatach odbywanych najprawdopodobniej 

przy Petrovych kamenech, w pobliżu najwyższego szczytu Jese-
ników - Pradziada. to miejsce jednak nie jest w wyroku podane, 
jednak przyjmowano, że właśnie tam zlatywały się wszystkie 
„czarownice” ze Śląska i Moraw. Zapisano jednak, że Gottwald 
posiadł wiedzę, dzięki której tylko myślą mógł uśmiercać do-
bytek i rzekomo dokonał tego na… jednej krowie, a ponad to, 
własną krwią zapisał się do specjalnej „czarnej księgi”, w której 

figurowali tylko najbliżsi wspólnicy i wspólniczki diabła.  
w drugim zaś protokole znajduje się zapis, że Rozyna 
stenzel przy trzykrotnym przesłuchaniu, za każdym  
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nejen k porodům, ale poradila i při jiných zdravotních potížích. tyto se vybíraly nejčastěji 
z řad osob zabývajících se bylinkářstvím, byly to tedy osoby, které ještě nedávno za tuto 
činnost končily svůj život na hranici. Často to byly léčitelky, což někdy vzbuzovalo pozornost 
i obavy církevních vizitátorů, ale v dobách biskupa neuburga se je nikdo neodvážil obvinit 
z čarodějnictví.
Závěrem je velmi důležité shrnout celkový počet obětí honu na čarodějnice. Přesné informace 
se patrně nikdy nepodaří zjistit, ale podle těch nejstřízlivějších odhadů si procesy v niském 
knížectví, a především v jeho jižní částí, vyžádaly v letech 1622 – 1684 nejméně 250 lidských 
životů. skutečné číslo však bude patrně daleko vyšší. Pouze ve vybraných městech podhorské 
části niského knížectví bylo napočítáno téměř 200 obětí: ve Zlatých Horách – 85, v Jeseníku  
– 102, v Glucholazech – 22 (z toho 2 muži). Je však zajímavé, že v Glucholazech nebyli, na 
rozdíl od jiných míst, obvinění z čarodějnictví upalováni na hranici, ale končili svůj život na 
šibenici na kopci za městem. Pozůstatky tamní šibenice údajně spálili napoleonovi vojáci  
v roce 1807. nicméně, dnes tento kopec nese oficiální název Šibeniční hora a s procesy  
souvisí rovněž název o několik desítek metrů vzdáleného skalního srázu, tzv. Čertovy kaza-
telny. na Šibeniční hoře se rovněž zakopával popel obětí. oběti byly vyslýchané ve sklepě 
zdejší, dnes již neexistující, radnice, postavené v jižní části náměstí. Bylo tam umístěno tzv. 
„čarodějnické křeslo” (křeslo s hřebíky), mučení trvalo maximálně 8 dnů. soudcem byl komi-
sař schoenwitz a Pascal nase, kteří za 12-ti denní pobyt v Glucholazech obdrželi 90 tolarů. 
Roli kata vykonával Georg Hillebrand, kterému se říkavalo mistr Jiří, který za svoji službu 
obdržel 138 tolarů a mnoho soudků vína. Celkové náklady na procesy byly 748 marek, ze 
zabaveného majetku obětí byl vytěžen další příjem zhruba 622 marek.
na tragické události procesů z 17. stol., kromě glucholaské Šibeniční hory, navazují rovněž 
další dochované názvy, např. Hrob čarodějnice mezi vrcholem szyndzielowa kopa a Zámec-
kou horou v opavských horách (Zlatohorská vrchovina), Čertovy kameny nad Jeseníkem, 
Čertova kazatelna u Javorníku nebo Hexen Berg, předválečný název kopce na severozápad od 
nisy, těsně vedle železniční tratě do Brzegu.
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razem „dobrowolnie” się przyznała, że ze swą matką „zwiedziona straszliwą zbrodnią czarnej  
magii się oddała, na widłach przez komin leciała, na diabelskie spotkania na pastwiska  
przybywała, gdzie zgodnie z tradycją czarownic tańczyła”. oglądając dzisiaj zachowane 
w jesenickim muzeum narzędzia tortur, nietrudno zrozumieć absurdalność protokołów  
z takich przesłuchań, a słowo „dobrowolnie” jest tu kompletnie mijającym się z prawdą. 
ostatni proces na Śląsku odbył się w 1740 r. w Ścinawie nad odrą. Jeszcze w 1775 r. miesz-
kańcy nysy i okolic próbowali wywołać nową falę prześladowań kobiet oskarżonych o czary, 
ale próba ta została później odkryta jako zwyczajne donosicielstwo i pomówienia.
trudno to stwierdzić jednoznacznie, ale koniec procesów czarownic można przypisać jed-
nemu z najświatlejszych książąt nyskich, biskupowi Franciszkowi Ludwikowi neuburgowi. 
Będąc już od najmłodszych lat przygotowywanym do stanu duchownego, otrzymał bardzo 
staranne wykształcenie, zarówno intelektualne, jak i religijno-moralne. Biskup właśnie  
w 1684 r. rozpoczął swe rządy w księstwie biskupim. od początku wprowadzał liczne reformy 
mające poprawić położenie najuboższych warstw społeczeństwa, które jeszcze po upływie 
półwiecza odczuwało skutki wojny trzydziestoletniej. największy nacisk kładł na opiekę me-
dyczną. ważną rolę w jej początkach, w księstwie nyskim, pełniła osoba położnej czy bardziej 
akuszerki. wzywano ją nie tylko przy narodzinach dziecka, ale swoją radą służyła również 
w innych dolegliwościach zdrowotnych. wybór padał najczęściej na osoby zainteresowane 
ziołolecznictwem, czyli te, które jeszcze niedawno za takie praktyki kończyły żywot na stosie.  
Często były to znachorki, co czasem budziło czujność i obawy wizytatorów kościelnych,  
chociaż w czasach biskupa neuburga nikt nie ośmielił się już oskarżyć je o czary. 
na zakończenie jeszcze bardzo ważne podsumowanie całkowitej ilości ofiar polowania na 
czarownice. Dokładne informacje chyba już nigdy nie będą stwierdzone, ale na podstawie 
najwierniejszej oceny procesy w księstwie nyskim, a przede wszystkim w jego południowej 
części w latach 1622-1684 pochłonęły przynajmniej 250 osób. Realna liczba będzie jednak 
dużo większa. tylko w wybranych miastach podgórskiej części księstwa nyskiego doliczono 
się blisko 200 ofiar: w Zlatých Horách - 85, w Jeseníku – 102, w Głuchołazach – 22 (w tym 
dwóch mężczyzn). Co ciekawe, w Głuchołazach, w odróżnieniu od pozostałych miejscowości, 
oskarżonych o czary nie palono na stosie, lecz wieszano na wzgórzu za miastem. Resztki 
postawionej tam szubienicy mieli spalić żołnierze napoleońscy w 1807 r. niemniej dzisiaj 
wzgórze to oficjalnie nosi nazwę szubienicznej Góry, a z procesami związana jest również 
nazwa położonego kilkadziesiąt metrów dalej urwiska skalnego, tzw. Czarciej ambony. na 
szubienicznej Górze również zakopywano prochy ofiar. ofiary przesłuchiwano w piwnicy tu-
tejszego, dzisiaj nieistniejącego ratusza, wybudowanego w południowej części Rynku. spro-
wadzono tam tzw. „tron czarownic” (fotel najeżony gwoździami); tortury trwały nie dłużej jak  
8 dni. sędziami był komisarz schoenwitz oraz Pascal nase, którzy za 12-dniowy pobyt  
w Głuchołazach otrzymali 90 talarów. Rolę kata pełnił Georg Hillebrand, zwany Mistrzem 
Jerzym, który za swoją posługę otrzymał 138 talarów i sporo baryłek wina. koszty ogólne 
procesów to 748 marek, zaś z konfiskaty majątku ofiar uzyskano dochód rzędu 622 marek. 
Do tragicznych wydarzeń XVii-wiecznych procesów, oprócz głuchołaskiej szubienicznej 
Góry, nawiązują również inne zachowane nazwy, np., Grób Czarownicy pomiędzy szyndzie-
lową kopą a Zamkową Górą w Górach opawskich, Čertovy kameny czyli Czarci kamień nad  
Jesenikiem, Čertovy kazatelny (Czarcia ambona) koło Javornika, czy Hexen Berg, przedwo-
jenna nazwa wzgórza na północny zachód od nysy, tuż przy linii kolejowej do Brzegu.
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kazimierz staszków

„Ludzie ludziom zgotowali ten los”
                    Zofia Nałkowska

Na początek nieco historii

 Chcąc poznać historię księstwa, musimy cofnąć się  
w mroki średniowiecza, do początków nowożytnego osadnictwa 
na ziemi nyskiej. Pierwszą wzmiankę o naszym regionie 
znajdujemy w bulli protekcyjnej papieża Hadriana iV z 1155 
roku. wymieniony jest w niej gród w otmuchowie, który, podobnie jak pobliskie Bardo, 
należał od warowni strzegących południowych granic dzielnicy śląskiej, należącej wówczas 
do korony polskiej. w tej bulli, za staraniem biskupa waltera z Malonne - zarządcy diecezji 
wrocławskiej, kasztelania otmuchowska zastała nadana biskupowi jako uposażenie kościoła. 
od zarania dziejów biskupi wrocławscy prowadzili tu aktywną działalność osadniczą  
i gospodarczą, która była powodem ostrych sporów z książętami wrocławskimi o władzę 
zwierzchnią. kres tym sporom położył przywilej nadany biskupom 23 czerwca 1290 roku 
przez Henryka iV Probusa (Prawego). Henryk - ostatni wielki władca dzielnicy śląskiej, leżąc 
na łożu śmierci, zrzekł się wszystkich praw do kasztelanii otmuchowskiej na rzecz biskupów. 
Dało to początek suwerennemu księstwu kościelnemu biskupów wrocławskich. Dzielnica 
śląska, jako dziedziczna, po śmierci Henryka iV zaczęła podlegać dynastycznym podziałom, 



1919Cyklotrasa
kazimierz staszków

„Lidé lidem připravili tento osud”
  Zofia Nałkowska

 Na začátek trocha historie

 Chcemeli poznat historii knížectví, musíme se vrátit do období středověku, do  
počátků novodobého osidlování niského území. První zmínku o našem regionu nacházíme  
v ochranné bule papeže Hadriana iV. z roku 1155. Píše se v ní o hradě v otmuchově, který 
obdobně jako poblízké Bardo, patřil ke strážním hradům, jejichž úkolem bylo střežení jižních 
hranic slezské oblasti, která tehdy patřila k polské koruně. V této bule, za přičinění Valtra  
z Malonne – správce vratislavské diecéze, bylo otmuchovské kastelánství předáno polskému 
biskupovi jako zajištění pro kostel. od počátku těchto dějin vratislavští biskupové zde vedli 
aktivní hospodářskou a sídelní činnost, která byla příčinou ostrých sporů z vratislavskými 
vévody o vrchnost. tyto spory ukončilo privilégium udělené biskupům 23. června v roce 
1290 Jindřichem iV. Probusem. Jindřich – poslední velký panovník slezské oblasti, se na 
smrtelné posteli zřekl veškerých práv k otmuchovskému kastelánství ve prospěch biskupů. 
toto byl počátek suverenity církevního knížectví vratislavských biskupů. slezská oblast, jako 
dědictví, se začala po smrti Jindřicha iV. rodově dělit, což způsobilo rozdělování biskupství 
na řadu stále menších a slabších knížectví. a naproti tomu, stále větší význam získavalo 
biskupské knížectví, které bylo nedělitelné. Prvním, který získal knížecí titul, byl Jindřich i.  
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co spowodowało jej rozdrobnienie na wiele coraz mniejszych i słabszych księstw. natomiast 
księstwo biskupie, jako niepodzielne, zyskiwało coraz bardziej na znaczeniu. Pierwszym 
noszącym tytuł książęcy był biskup Henryk i z wierzbna (1302-19). testament Henryka iV dał 
początek ponad pięćsetletniej historii kościelnego księstwa biskupów wrocławskich, 
wyjątkowego w tej części Europy. w 1290 roku stolica księstwa została przeniesiona  
z otmuchowa do dynamicznie rozwijającej się nysy. 
w połowie XiV wieku Śląsk przeszedł pod panowanie czeskie, co zostało potwierdzone 
hołdami lennymi książąt śląskich. w 1342/1351? roku hołd lenny złożył biskup Przecław 
z Pogorzeli. tym samym Śląsk, a wraz z nim księstwo nyskie utraciły całkowicie związek 
z Polską. w 1526 roku, podczas najazdu tureckiego na węgry, w bitwie pod Mohaczem 
zginął bezpotomnie dwudziestoletni Ludwik, zasiadający na tronie czeskim, syn władysława 
Jagiellończyka. wraz z jego śmiercią wygasła czesko - węgierska linia Jagiellonów. Drogą 
układów dynastycznych oba królestwa - czeskie i węgierskie, a wraz z nimi Śląsk, przeszły 
pod panowanie Habsburgów. Biskupem wrocławskim i księciem nyskim był wówczas Jakub 
salza, którego wspaniały nagrobek możemy podziwiać w nyskim kościele św. Jakuba.  
w połowie XViii wieku rozpoczynają się wojny śląskie (austriacko-pruskie). Po zawarciu 
pokoju 22 czerwca 1742 roku Śląsk, a wraz  
z nim nysa, przeszły pod panowanie pruskie.  
w jej wyniku księstwo nyskie zostało podzielone 
na dwie części. Linię podziału stanowił odcinek 
łączący Biskupią kopę i Bilą Vodę, leżącą u pod-
nóża Gór Złotych. Ustalona wówczas granica jest 
- z małymi odstępami – dzisiejszą granicą między 
Polską i Czechami.
w 1810 roku król pruski Fryderyk wilhelm iii  
dokonał sekularyzacji księstwa, zapewne z powodu  
olbrzymiej kontrybucji nałożonej w 1807 roku na 
Prusy przez napoleona. tym samym, po trwającej 
ponad pięćset lat historii, księstwo nyskie 
przestało istnieć.
w swojej bogatej historii księstwo nyskie 
przeżywało wzloty i upadki. Jego włodarzami byli królewicze, arcyksiążęta, książęta (Jarosław 
książę opolski, karol arcyksiążę Habsburg, karol Ferdynand waza – polski królewicz, 
Franciszek Ludwik neuburg, ...), - wielkie postaci ówczesnej Europy, ale też osoby wywodzące 
się z prostego ludu (Piotr nowak z niwnicy, sebastian Roztock z Grodkowa, ...). niestety, nie 
ominął księstwa tragiczny czas inkwizycji i polowań na czarownice, a tym samym płonących 
stosów.

Biskup Karol Habsburg
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z wierzbna (1302-1319). Závěť Jindřicha iV. započala období více něž pětisetleté historie 
církevního knížectví vratislavských biskupů, které bylo v této části Evropy výjimečné. V roce 
1290 bylo hlavní sídlo knížectví přeneseno z otmuchova do dynamicky se rozvíjející nisy.
V polovině 14. století přešlo slezsko k české koruně, což bylo potvrzeno lenními holdy 
slezských vévodů. V roce 1342/1351? složil lenní hold biskup Przecław z Pogorzeli. tímto 
slezsko, a tím i niské knížectví, ztratilo úplně vazbu na Polsko. V roce 1526, v době tureckých 
nájezdů na Maďarsko, v bitvě u Moháče zahynul, bez zanechání následníka, český král, 
dvacetiletý Ludvík, syn Vladislava Jagellonského. Jeho smrtí skončila i česko-uherská větev 
jagellonské dynastie. obě království, české i uherské, a společně s nimi i slezsko přešly, na 
základě rodových dohod, pod vládu Habsburků. Vratislavským biskupem a niským vévodou 
byl tehdy Jakub salza, jehož nádherný náhrobek můžeme obdivovat v niském kostele sv. 
Jakuba. V polovině 18. století začaly slezské války (rakousko-pruské). Po uzavření míru 
22. června 1742 přešlo slezsko, a společně s ním i nisa, pod pruskou vládu. Výsledkem 
bylo rozdělení niského knížectví na dvě části. Dělicí hranici určil úsek spojující Biskupskou 
kopu a Bílou Vodu, která leží pod Rychlebskými horami. tehdy vytyčená hranice - s malými 
odchýlkami- je dnešní hranici mezi Polskem a Českou republikou.

V roce 1810 pruský král Friedrich wilhelm iii. 
provedl sekularizaci knížectví, zajisté z důvodů 
obrovské poválečné kontribuce uložené v roce 
1807 napoleonem na Prusko. Po více než pěti 
stech letech své historie tak niské knížectví 
přestalo existovat.Ve své bohaté historii prožívalo 
niské knížectví vzestupy a pády. Vládli mu 
princové, arcivévodové, vévodové (Jaroslav 
kníže opolský, arcivévoda karel Habsburský, 
karel Ferdinand waza – polský princ, František 
Ludvík neuburg,.....) - velké osobnosti tehdejší 
Evropy, ale také osobnosti pocházející z prostého 
lidu (Petr novák z nivnice, sebastian Roztock  
z Grodkowa,...). Bohužel se knížectví nevyhnulo 
tragické období inkvizice, hon na čarodějnice 
a hořící hranice.

V roce 1231 papež Řehoř iX. zavedl inkvizici, nástroj k boji o jednotu církve, k boji s kacířstvím 
a schizmou, která ovládala tehdejší Evropu. V tomto boji umožnil používat mučení a ty, kteří 
se nechtěli zříci svých názorů, nařídil 
upálit na hranici. tímto úkolem 
pověřil dominikány, kterým velké 

 Biskup Franciszek Ludwik Neuburg

Biskup Sebastian Roztock
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w 1231 roku papież Grzegorz iX powołał do życia inkwizycję, instytucję do walki o jedność 
kościoła z herezją i schizmą, jaka owładnęła ówczesną Europę. Zezwolił w tej wojnie na 
stosowanie tortur, a tych, którzy nie chcieli wyrzec się swoich błędów, nakazał palić na stosie. 
Zadanie to zlecił dominikanom, którym wysoki kunszt w prowadzeniu przesłuchań przyniósł 
szybko ponurą sławę. Pierwszym inkwizytorem na Śląsku był dominikanin Peregryn z opola. 
w latach 1310-14 przebywał w awinionie biskup Henryk z wierzbna, skąd zapewne przywiózł 
metody do walki z beginkami - heretyczkami, których zgromadzenia zaczęły powstawać na 
Śląsku, między innymi w nysie. Pierwsze procesy, a w ich wyniku stosy zapłonęły w 1315 
roku w nysie, Świdnicy i wrocławiu, a życie straciło ok. 50 osób.
w XV i XVi wieku całą niemal Europę ogarnia epidemia prześladowania czarownic.  
Cieszącym się największym, słynącym z okrucieństwa dziełem na temat czarownic był „Młot 
na czarownice”, wydany w 1456 roku. Jego autorzy, dwaj dominikańscy inkwizytorzy: Heinrich 
krämer i Jacob sprenger, byli wyjątkowo okrutni i bezwzględni w metodach zwalczania 
czarów w każdej postaci. to „dzieło” okazało się najokrutniejszą instrukcją, jaką mógł 
stworzyć człowiek, w torturowaniu głównie kobiet i wymuszaniu zeznań. Dziś, bez wątpienia, 
autorów zamknięto by w psychiatrycznym szpitalu. ale tamtych czasów nie możemy oceniać 
z dzisiejszego punktu widzenia. 

w pierwszej połowie XVii wieku na Śląsku toczyła się wojna trzydziestoletnia (1618-48). 
w1633 roku nysę nawiedziła wielka epidemia dżumy, która zabiła blisko 

6 tysięcy mieszkańców. Dopełnieniem nieszczęść była wielka susza 
z lat 1736-37 wywołująca głód, który zabrał kolejnych 1000 ofiar. 

trudno się dziwić, że moralność ludzka sięgnęła piekielnego dna. 
Pierwsza, tragiczna fala procesów o czary przelała się przez 

księstwo nyskie w 1622 roku. wtedy to w Jeseniku 
(Friewaldau), leżący na łożu śmierci gminny pasterz 

Schmied, oskarżył swoją żonę Barbarę o upra- 
wianie czarów (była podobno piękną kobietą).  

w wyniku tortur i męczarni wyznała, że swoje niecne 
praktyki uprawiała z 6 innymi kobietami. w efekcie 

pierwszego procesu o czary spłonęło 35 kobiet. 
szaleństwo polowań na czarownice w Europie, 

rozpoczęte ok. 1450 roku, trwało co najmniej aż do 
1750 roku. Zostało przeprowadzonych ok. 100 tysięcy 

procesów o czary, w wyniku których stracono ok. 50 
tysięcy osób. niektóre źródła liczbę ofiar szacują na 
milion. Jest to więcej niż ilość ofiar ówczesnych wojen. 

Łowca czarownic
Lovec čarodějnic
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umění s prováděním výslechů přineslo velmi rychle špatnou pověst. Prvním inkvizitorem 
ve slezsku byl dominikán Peregryn z opole. V letech 1310-1314 v avinionu pobýval biskup 
Jindřich z wierzbna, odkud si zajisté přivezl metody na boj s bekyněmi – kacířkami, jejichž 
shromážďování se začalo objevovat ve slezsku, mimo jiné v nise. V prvních procesech, 
jejichž výsledkem bylo vzplanutí hranic v roce 1315 v nise, swidnici a Vratislavi přišlo  
o život kolem 50-ti osob.
V 15. a 16. století postihla téměř celou Evropu epidemie pronásledování čarodějnic. 
největším dílem o čarodějnicích bylo „kladivo na čarodějnice”, vydané v roce 1456, známé 
svou surovostí. Jeho autoři, dva dominikánští inkvizitoři: Heinrich kramer a Jakub sprenger 
byli v metodách potírání čarodějnictví v každé formě výjimečně bezohlední a krutí. toto 
„dílo” se stalo nejukrutnějším návodem k mučení a vynucování přiznání, zejména žen, které 
mohl vytvořit člověk. Dnes by autoři byli bezpochyby zavřeni do psychiatrického ústavu.  
ale tehdejší dobu nelze posuzovat z dnešního pohledu bez vidění.
V první polovině 17. století probíhala ve slezsku třicetiletá válka (1648-1648). V roce 1633 
zachvátila nisu velká epidemie moru, která si vyžádala na 6 tisíc životů. Vyvrcholením 
neštěstí bylo v letech 1736-1737 velké sucho, které vyvolalo hlad a vyžádalo si dalších tisíc 
obětí. nelze se divit, že lidská morálka klesla k pekelnému dnu.
První tragická vlna čarodějnických procesů prošla niským knížectvím v roce 1622. Bylo 
to tehdy v Jeseníku (Friewaldau), kde místní pastýř Schmied obvinil na své smrtelné  
posteli svoji ženu Barboru z čarodějnictví (byla údajně velmi krásná). V důsledku mučení 
přiznala, že svoje nemravné praktiky prováděla s 6-ti jinými ženami. Výsledkem prvního 
čarodějnického procesu bylo upálení 35 žen.
Šílenství v honu na čarodějnice, započaté kolem roku 1450, trvalo minimálně až do roku 
1750. Proběhlo kolem 100 tisíců čarodějnických procesů, na základě kterých bylo popraveno 
přibl. 50 tisíc osob. některé prameny odhadují tento počet na milión. Je to více než počet 
obětí tehdejších válek.
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Naszą wyprawę rozpoczynamy w Zlatých Horách, które w owym  
czasie leżały w granicach księstwa nyskiego, w miejscu, gdzie  
kończy się czeski szlak – Rowerową Ścieżką Szlakiem Czarownic. 

  Zlaté Hory  
na początku Xiii wieku biskup wawrzyniec sprowadził gwarków biegłych 
w sztuce pozyskiwania złotego kruszcu z Frankonii (historyczna kraina  

w Bawarii). Rozpoczęli oni poszukiwania i eksploatację u podnóża Biskupiej 
kopy. Dało to początek osadzie zwanej Zuckmantel - dzisiejsze Zlaté Hory. 

Dostępu do złotodajnych terenów  
i osady bronił zamek Edelštein. w centrum miasta, 
w barokowym budynku stacji pocztowej z 1698 
roku mieści się Miejskie Muzeum (Górnicze). 
Możemy w nim zobaczyć wszystkie minerały, jakie 
w blisko 700-letniej eksploatacji wydobywano  
w okolicy. a czego tu nie ma! Bez przesady, niemal 
cała tablica Mendelejewa. w 1591 roku znaleziono 
tu samorodek złota ważący 1,78 kg - rok wcześniej 
podobny o wadze 1,39 kg. obydwa powędrowały 
do wiednia w podarku dla cesarza Rudolfa,  
a w muzeum możemy je podziwiać na rycinie. 
Eksploatacji górniczej zaprzestano w połowie lat 
90. ubiegłego wieku, jednak dla poszukiwaczy 
złota jest go jeszcze sporo w okolicznych 
potokach. Znaleziska ostatnich lat nie przekraczają 
wielkości ziaren maku. Polecam również wyprawę 
do „Zlatorudnych mlýnów”, do których sprzed 
muzeum prowadzi zielony szlak. Miłośników muzyki zainteresuje zapewne fakt, że tu urodziła 
się Elisabeth Vitz, matka Franciszka schuberta. Upamiętnia to tablica umieszczona na 
nieczynnym dziś hotelu, gdzie wcześniej stał jej dom rodzinny. 
kulminacyjna fala polowań na czarownice dotknęła Zlaté Hory w 1651 roku. osądzono 
wówczas i spalono na stosie 54 (58?) osoby z zamożnych domów, głównie kobiety. stos 
rozpalano na wzgórzu poza miastem - dziś teren parku miejskiego. wśród ofiar znalazła się  

Zlaté Hory.  Muzeum Miejskie
 Městské muzeum
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Zlaté Hory. Zlatorudné mlýny 

Naše putování začínáme ve Zlatých Horách, které se v tehdejší době nacházely 
na území Niského knížectví, a to v místě, kde končí česká stezka – Čarodějnická 
cyklotrasa. 
 Zlaté Hory 
na záčatku 13. století přivedl biskup Vavřinec horníky znalé úmění získávání zlatého písku 
z Frankonie (historická oblast v Bavorsku). Hledat a těžit začali na úpatí Biskupské kupy. 
tím vznikla osada zvaná Zuckmantel – dnešní Zlaté Hory. Přístup k zlatonosným územím  
a k osadě chránil hrad Edelštein. V barokní budově poštovny z roku 1698 v centru města sídlí 
Městské (hornické) muzeum. Můžeme zde vidět všechny nerosty, které se v téměř 700leté 
historii v okolí těžilo, a je to bez nadsázky téměř celá Mendělejova tabulka. V roce 1591 
zde byl nalezen balvan zlata važící 1,78 kg – o rok dříve podobný o váze 1,39 kg. oba dva 
putovaly do Vídně jako dar pro císaře Rudolfa a můžeme je obdivovat na rytině umístěné  
v muzeu.
těžba zlata zde byla ukončena v polovině 90. let XiX století, avšak 
pro hledače zlata je ho ještě v okolních potocích dostatek.  
V posledních letech jsou však nalézané kousky maximálně velikosti 
mákových zrnek. Doporučuji rovněž výlet do „Zlatorudných 
mlýnů”, ke kterým vede od muzea zelená značka. Milovníky hudby 
určitě zaujme skutečnost, že se tady narodila Elisabeth Vitz, matka 
Franze schuberta. Připomíná to pamětní tabule umístěná na 
hotelu (není již v provozu), kde dříve stál její 
rodný dům.
Hon na čarodějnice ve Zlatých horách 
vrcholil v roce 1651. V té době bylo 
odsouzeno a upáleno na hranici 54 (58?) 
osob z bohatých domů, hlavně ženy. 
Hranice byla zapálena na kopci za městem 
– dnes území městského parku. Mezi 
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18 - letnia dziewczyna, córka zlatohorskiego mieszczanina, której matka została spalona na 
stosie 17 lat wcześniej. Powodem jej skazania był fakt, że jako dziecko czarownicy – miała 
wówczas roczek – musiała być dzieckiem czarta, a więc czarownicą!!! w czerwcu tego roku 
skazano na stos kupca Jerzego Hillebrandta. na męczarniach wyznał, że jego pomocnicami 
w szatańskim procederze były trzy kobiety, między nimi Barbara schubertowa z Mikulowic 
zwana „królową czarownic”, którą spalono miesiąc wcześniej. nie wiadomo, z jakiego powodu 
nadano jej ten przydomek, czy ze względu na urodę, której diabeł okazywał szczególne 
względy, czy na talent w pozyskiwaniu innych do czartowskiego procederu? 
o tym, że był to proceder dochodowy, świadczy umowa zawarta 27 sierpnia 1639 roku 
pomiędzy zlatochorskim wójtem i nyskim katem Georgiem Hillebrandem. wedle tej umowy 

katowi przysługiwało ryczałtowe wynagrodzenie 
i prowizja od każdego wykonanego wyroku.  
w jednym z takich rachunków z 20 października 
1639 r. (za stracenie 11 czarownic i czarowników) 
naliczona kwota wyniosła 425 talarów, które 
podzielono wg następującego rozdzielnika:

Burmistrz ............................. 9 talarów 6 groszy
Rada ..................................... 9 talarów 6 groszy
wójt .......................................18 talarów 12 groszy 
sędziowie ..............................18 talarów 12 groszy  
Pisarz miejski ........................... 9 talarów 6 groszy
Urzędnik miejski ...................... 9 talarów 6 groszy.

Pozostała kwota 351 talarów i 23 groszy przypadła 
w udziale księciu biskupowi. na owe czasy były 
to kwoty dość pokaźne, co nie było bez znaczenia 
przy uprawianiu tego niecnego procederu.

w tym czasie działał w Zlatých Horách Heinrich Franz Boblig z Edelstadtu (Zlatých Hor), 
wyjątkowo okrutny sędzia inkwizytor. Podczas 40 lat trwającego haniebnego procederu wysłał 
na stos ok. 180 osób. terenem jego działań, poza księstwem nyskim, była sąsiednia diecezja 
ołomuniecka. Był „uczniem” nyskiego inkwizytora Ferdynanda Zachera. 
ostatni proces o czary w Zlatých Horách odbył się pod koniec lat 50. XVii wieku, po odejściu 
Bobliga - „torquemady księstwa nyskiego” (hiszpański inkwizytor, mający na swoim koncie 
około 9 tys. ofiar) i interwencji cesarza. w 1656 roku został wystawiony Barbarze Röterin 
dokument zaświadczający o „przywróceniu honoru”. ocenia się, że w wyniku prowadzonych 
przez Bobliga tragicznych w skutkach polowań na czarownice w Zlatých Horách zamordowano 
85 osób.
Dziś spokojne i senne miasteczko w niczym nie przypomina grodu z tamtego tragicznego 
okresu. Można tu znakomicie odpocząć, wędrować po górskich szlakach. Zlaté Hory są 
przede wszystkim rajem dla poszukiwaczy złota i innych minerałów.
Wyjeżdżamy w stronę granicy z Polską, w kierunku 
Głuchołaz. 
 Granica Państwa (2,1 km)  - o jej istnieniu świadczą jedynie 
dwie tablice. a jeszcze tak niedawno czekaliśmy w kolejkach na jej 
przekroczenie. Przed nami długi zjazd i piękna panorama 
Głuchołaz. Dojeżdżamy do zajazdu „Zagroda”, skręcamy w 
lewo w ul. J. Lompy, dojeżdżamy do pierwszych zabudowań, 
skręcamy w prawo w ul. M. Karłowicza, następnie w lewo 
w ul. M. Ogińskiego, zjeżdżamy w dół, do ul. Parkowej. 
Dalej, w prawo, ulicą Jana Pawła II kierujemy się do 
wiaduktu kolejowego, dalej promenadą wiodącą nad 

Zlaté Hory.  Ratusz  
 Radnice
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obětmi byla 18-ti letá dívka, dcera zlatohorského měšťana, jejíž matka byla upálena na hranici 
17 let dříve. Důvodem upálení byla skutečnost, že jako dítě čarodějnice (měla v té době jeden 
rok) musela být ďáblovým dítětem a tedy čarodějnicí!!! V červnu téhož roku byl odsouzen na 
hranici kupec Jiří Hillebrandt. Při mučení přiznal, že mu v satanských praktikách pomáhaly 
tři ženy, mimo jiné Barbora schubertová z Mikulovic, které se říkavalo „královna čarodějnic” 
a která byla upálena o měsíc dříve. není známo, proč se jí tak říkalo, zda z důvodu její krásy, 
které ji ďábel mimořádně dopřál, nebo s ohledem na talent k získávání dalších jedinců pro 
ďábelské hrátky.
o tom, že to byla výnosná činnost, svědčí smlouva uzavřena 27. srpna 1639 mezi zlatohorským 
fojtem a niským katem Georgem Hillebrandem. Podle této smlouvy náležela katovi náhrada 
a provize za každý provedený rozsudek. V jednom 
z takových vyúčtování z 20. listopadu 1639 (za 
popravu 11 čarodějnic a čarodějníků) vypočtena 
částka činila 425 tolarů, které byly rozděleny 
následovně:
starosta ...................................... 9 tolarů 6 grošů
Rada ........................................... 9 tolarů 6 grošů
Fojt ......................................... 18 talarů 12 grošů 
soudci  ................................... 18 talarů 12 grošů  
Městský písař ............................. 9 talarů 6 grošů
Městský úředník ........................ 9 talarů 6 grošů.
Zbývající částka 351 tolarů a 23 grošů byla určena 
vévodovi biskupovi. na tehdejší dobu to byly 
honosné peníze, což nebylo bezvýznamné pro 
provádění těchto nemravných procesů.
V této době působil ve Zlatých Horách Jindřich 
František Boblig z Edelstadtu (Zlatých Hor), 
výjimečně krutý inkviziční soudce.V průběhu 40 let hanebného procesu poslal na hranice 
kolem 180 osob. Mimo území nisy působil i na území olomoucké diecéze. Byl „žákem” 
niského ikvizitora Ferdinanda Zachera.
Poslední čarodějnický proces se konal ve Zlatých Horách na konci 
50. let 17. stol. po odchodu Bobliga – „torquemada niského 
knížectví” (špaňelský inkvizitor mající na svém kontě kolem 9 
tis. obětí) a po zásahu císaře. V roce 1656 byl vydán Barboře 
Röterin doklad potvrzující „navrácení cti”. Uvádí se, že v důsledku 
Bobligových tragických honů na čarodějnice bylo ve Zlatých 
Horách zavražděno 85 osob.
Dnes tiché a klidné městečko ničím nepřípomíná místo z tohoto 
tragického období. Můžete si zde dobře odpočinout, procházet 
se po horských stezkách. Zlaté Hory jsou především rájem pro 
hledače zlata a jiných nerostů.
Vyjíždíme k hranici s Polskem, směrem na Głucholazy.
 Státní hranice (2,1 km)  – o její existenci svědčí pouze dvě 
tabule. není tomu tak dávno, kdy jsme tady čekali v kolonách 
na její překročení. Před námi je dlouhý sjezd a krásné 
panorama Głucholaz. Dojedeme k restauraci 
„Zagroda”, odbočíme doleva do ul. Lompy, dojedeme 
k prvním budovám, pak odbočujeme vpravo do ulice M. 
Karłowicza, dále pak vlevo do ul. M. Ogińskiego, sjíždíme 
dolů do ulice Parkowa. Dále vpravo, ulicí Jana Pawla II. 
směřujeme k železničnímu mostu, dále pak promenádou 

Zlaté Hory. Kościół Wniebowzięcia NMP
Kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie
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rzeką Biała Głuchołaska dojeżdżamy do o  Groty Góralskiej (6,2 km)  . Trasa 
skręca w prawo, przez most na rzece. Ja proponuję zrobić przerwę i skręcić w lewo,  
w stronę  Rezerwatu Geologiczno - Krajobrazowego „Nad Białką”. 
Położony jest on w miejscu, gdzie rzeka tworzy charakterystyczne zakole. Znajdują się tu 

reliktowe szyby i sztolnie powstałe w Xiii i XiV wieku przy eksploatacji 
złotonośnych żwirów i piasków. Jak podaje prof. J. kazimierczyk, 
podczas trwającej blisko 250 lat eksploatacji uzyskano z tego złoża 
około 2800 kg złota, co daje średnią roczną 11 kg. występują 
tutaj również kamienie szlachetne i półszlachetne, jak granaty 
(almadyn), cyrkony, turmaliny i staurolity. Po zwiedzeniu 

rezerwatu proponuję pojechać 700 m dalej, przez most  
na rzece, gdzie za torami kolejowymi, w zboczu obok rurociągu, 

znaleźć można wspomniane kryształy granatów. największy, jaki znalazłem, miał średnicę  
1 cm. wszyscy pamiętamy tragiczne skutki powodzi w 1997 roku. Poczyniła również wielkie 
spustoszenia w rezerwacie, niszcząc prawie całą promenadę. kiedy wody ustąpiły, wybrałem 
się z miską do płukania złota (patelnią) popróbować szczęścia w naniesionych przez wodę 
nowych osadach. Efektem kilkugodzinnych poszukiwań było siedem drobinek samorodnego 
złota (złotego piasku) o wadze nie przekraczającej 1 grama. Znajomy złotnik wycenił mój 
skarb na 180 000 ówczesnych zł, czyli 18 nowych. 
Przed nami, po lewej stronie, stromo opadającymi do rzeki zboczami wznosi się szubieniczna 
Góra, o której w dalszej części. 
Wracamy do miasta ul. gen. W. Andersa. Po drodze mijamy piękne pensjonaty, 
pozostałości po dawnym uzdrowisku. Po lewej mijamy most Jana Pawła II, za 
którym w prawo i w lewo w ul. S. Wyspiańskiego. Od tego zakrętu odchodzi 

Szubieniczna Góra
Šibeniční hora

Granaty (almadyn)
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nad řekou Bílá Glucholaska dojíždíme do místa  Grota Góralska (6,2 km).  
Trasa se pak točí vpravo přes most na řece. Doporučuji udělat si přestávku  
a pak odbočit vlevo směrem k Geologické krajinné rezervaci „Nad Białką”. 
. nachází se v místě, kde řeka tvoří charakteristický meandr. nachází se zde reliktové 
šachty a štoly vzniklé v 13. a 14. století při těžbě zlatonosných štěrků a písků. Jak 
uvádí prof. J. kazimierczyk, po dobu téměř 250 let těžby, bylo z tohoto ložiska vytěženo 
kolem 2800 kg zlata, což je v průměru 11 kg ročně. nachází se zde rovněž drahokamy  
a polodrahokamy jako: granáty (almadin), cirkony, turmalíny i staurolity. Po prohlídce 
rezervace doporučuji ujet dalších 700 m přes most na řece, kde za železničními 
kolejemi, na stráni, vedle potrubí, můžeme najít již zmíněné kříšťály granátů. největší, který 
jsem našel, měl průměr 1 cm. Všichni pamatujeme tragické důsledky povodně v roce 1997. 
Způsobila rovněž velké škody v rezervaci, když zničila téměř celou promenádu. Jakmile vody 
ustoupily, vydal jsem se s miskou na rýžování zlata (pánvi) zkusit štěstí v nových usazeninách 
vytvořených vodou. Výsledkem několikahodinového hledání bylo sedm zrnek surového zlata 
(zlatého písku) pod 1 gram. Známý zlatník ohodnotil můj poklad na 180 000 tehdejších, čili 
18 nových zlotých.
Před námi, po levé straně, se tyčí Šibeniční hora se strmými svahy klesájícími k řece,  
o které je psáno v další části. Vracíme se do města ulicí gen. W. Andersa. Cestou 
míjíme pěkné pensiony, pozůstatky bývalých lázní. Po levé straně míjíme most 
Jana Pawła II, za kterým se dáme vpravo a pak vlevo do ul. S. Wyspiańskiego.  
Z této zatáčky vychází stezka, která vede k Šibeniční hoře. Odbočujeme vpravo, 
přes most, ul. gen. W. Sikorskiego, za kterým se stezka točí vpravo do ul. 
Moniuszki. Doporučuji odbočit doleva do ulice, kterou dojedeme do centra 

 Głucholaz (7,9 km) . 
Historii města nelze oddělit od historie těžby zlata, která zde již byla ve 
středověku. na začátku 13. stol. biskup Vavřinec založil v zátoce řeky 

Bílá strážní hrad a zámek Ziegenhals (kozí šíje) – dnešní Głucholazy. 
Rostoucí bohatství a zlato bylo lákavou příležitostí pro různorodé skupiny 
lupičů. Jeden z takových nájezdů popisuje zajímavá legenda.  
a to, že jednoho dne na město zaútočili 

lupiči aneb, jak někteří říkají, 
tataři spěchající k Legnici, 

proti nimž se město postavilo. když 
se zdála situace beznadějná, starosta přišel na 
geniální nápad, jak přelstít nepřítele a odradit 
ho od dalšího obléhání. Převlékl se do 
kozí kůže již snězeného posledního kozla  
a s hlasitým mekotem skákal po hradbách 
a napodoboval tohoto přežvýkavce. 
když to viděli dobyvatelé, začali 
pochybovat o možnosti dobýt 
město vyhladověním a zanedlouho  
s nepořízenou odtáhli s přesvě 
dčením, že obyvatelé města mají 
ještě velké zásoby jídla. 

Głuchołazy.  Baszta Górna
 Horní bašta
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ścieżka prowadząca na Szubieniczną Górę. Skręcamy w prawo, przez most, 
ul. gen. W. Sikorskiego, za którym szlak skręca w prawo w ul. S. Moniuszki. 
Proponuję skręcić w lewo, w ulicę, którą dojedziemy do centrum  Głuchołaz    
 (7,9 km) . 
Historii miasta nie można oddzielić od historii wydobywanego tu już od średniowiecza złota. 
na początku Xiii wieku biskup wawrzyniec założył w zakolu rzeki Białej warowny gród i zamek 

Ziegenhals (kozia szyja) – dzisiejsze Głuchołazy. 
Rosnące bogactwo i złoto stanowiło łakomy kąsek 
dla różnego autoramentu rozbójników. o jednym 
z takich najazdów opowiada ciekawa legenda. 
otóż pewnego razu miasto zaatakowali rozbójnicy 
lub, jak inni powiadają, zdążający pod Legnicę 
tatarzy, którym miasto postawiło skuteczny opór. 
kiedy sytuacja stawała się beznadziejna, burmistrz 
wpadł na genialny pomysł, żeby oszukać wroga  
i zniechęcić do dalszego oblężenia. Przebrał się 
w skórę dawno już zjedzonego ostatniego kozła  
i skacząc po murach, srogo przy tym się męcząc, 
naśladował żwawe zwierzę. widząc to, rabusie 
zaczęli wątpić w powodzenie zdobycia miasta 
głodem i w niedługim czasie odstąpili niepocieszeni 

sądząc, że jego mieszkańcom daleko jeszcze do klęski głodu. od tego czasu, na pamiątkę 
tego wydarzenia, miasto przybrało za swój herb głowę wspomnianego kozła. inny przekaz  
o tym wydarzeniu podaje, że w skórę kozła miał się przebrać sprytny szewczyk. skutki wojny 
trzydziestoletniej okazały się dla miasta tragiczne. Dla upamiętnienia jej zakończenia w 1648 
roku mieszczanie zasadzili na rynku lipę, która osiągnęła imponujące rozmiary. kres lipie 
położyła zima 1992 roku, kiedy to mróz rozsadził jej pień. na szczęście, w jej pozostałościach 
wyrasta już jej następczyni.
nie oszczędził Głuchołaz również rok 1651. wcześniej miejscem sądzenia czarownic była 
nysa. kiedy liczba podejrzanych lawinowo rosła, postanowiono powołać do życia filie „sądu 

nyskiego” w Głuchołazach, Jeseniku i wspomnianych wyżej Zlatých Horách. 
w sierpniu przybyło do miasta dwóch sędziów inkwizytorów z nysy: 

schönwitz i prokurator nase oraz kat Georg Hillebrand. oskarżonych  
o czary uwięziono w lochu nieistniejącego dziś ratusza. Do dyspozycji 

kata była również izdebka tortur, która mieściła się obok. oprawcy 
wystarczyło tylko 8 dni, żeby torturami wymusić przyznanie 

się do winy. wyrok wykonano na wspomnianej wcześniej 
szubienicznej Górze. w płomieniach stosu zginęło tragicznie 

21 osób - 19 kobiet i 2 mężczyzn. „Honorarium” sędziów 
za 12 dni pracy wyniosło po 90 talarów, natomiast kat 
otrzymał 138 talarów i beczułkę wina, jak uzasadniono 
– dla dodania odwagi. 
Znane są nazwiska wszystkich ofiar, myślę jednak, że 
dla ich spokoju nie będę ich wymieniał. 

Na zakończenie ciekawostka związana 
z przyznawanym przez dzieci „Orderem 
Uśmiechu”. Zaprojektowała go 
dziewięcioletnia wówczas Ewa Chrobak 
mieszkająca w tym mieście.

Głuchołazy.  Kościół św. Wawrzyńca
 Kostel sv. Vavřince

Głuchołazy.  Baszta Górna
 Horní bašta
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od této doby na památku zmíněné 
události přijalo město do svého znaku 
hlavu tohoto kozla. Jiný pramen k této 
události uvádí, že do kůže kozla se 
převlékl chytrý švec. následky třicetileté 
války byly pro město tragické. na 
památku jejího ukončení v roce 1648 
měšťané zasadili na náměstí lípu, která 
dosáhla obdivuhodných rozměrů. Zkázu 
však lípě přinesla zima roku 1992, kdy 
mráz roztrhl její kmen. na štěstí na jejím 
místě již vyrůstá další. 
ani rok 1651 nešetřil Głucholazy. Dříve 
byla místem čarodějnických soudů nisa. 
Jelikož počet podezřelých lavinovitě 
rostl, bylo rozhodnuto zřídit pobočku 
„niského soudu”v Głucholazech, Jeseníku 

a již zmíňovaných Zlatých Horách. V srpnu  
přijeli do města dva inkvizitoři z nisy: 
schönwitz a prokurátor nase a také kat 
Georg Hillebrand. obžalované z čaro-
dějnictví uvěznili ve věznici nyní již 
neexistující radnice. katovi byla k dispozici 
i místnost mučírny, která byla umístěna 
vedle. k přiznáni viny mu na základě 
mučení vystačilo pouze 8 dnů. Rozsudek 
byl vykonán na již zmíněné Šibeniční hoře. 
V plamenech hranic život tragicky skončilo 
21 osob – 19 žen a 2 muži. „Honorář” 
soudců za 12 dnů práce byl 90 tolarů, kat 
obdržel 138 tolarů a soudek vína, jak bylo 
zdůvodňováno – pro odvahu. Známa jsou jména všech 
obětí, však pro klid jejich duší je nebudu uvádět.

Nakonec zajímavost spojená 
s „Medailí úsměvu”, kterou 
udělují děti. S návrhem přišla 
tehdy devítiletá Ewa Chrobak 
žijící v tomto městě.

Głuchołazy. Lipa / Lípa

Głuchołazy.  Portal kościoła św. Wawrzyńca
 Portál kostela sv. Vavřince

Portal kościoła św. Wawrzyńca
Portál kostela sv. Vavřince
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Wyjeżdżamy z miasta i jedziemy w stronę Zlatych Hor. Po minięciu drugiego 
przejazdu kolejowego skręcamy w lewo w kierunku   Konradowa (11,6 km) , 
mijamy masywny kościół pw. Chrystusa Króla wzniesiony w 1937 roku. 
Dojeżdżamy do skrzyżowania, skręcamy w lewo i ostrym podjazdem pokonujemy 
wzgórze. Po pokonaniu ostrego zakrętu, zjeżdżamy w prawo,
 do Skowronkowa (12,6km) . Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i starym, 
obsadzonym czereśniami traktem, podziwiając wspaniałą panoramę Biskupiej 
Kopy, Gór Opawskich oraz Jesioników, zjeżdżamy do  Jarnołtówka (14 km) . 

ta stara wieś letniskowa, wzmiankowana już  
w 1268 roku, stanowi dziś miejsce aktywnego 
wypoczynku dla całej opolszczyzny. Jest 
główną bazą wypadową na Biskupią kopę 
oraz w Góry opawskie. w latach powojennych 
prowadzono tu poszukiwania i eksploatację 
rud uranowych. neoromański kościół św. 
Bartłomieja apostoła wzniesiono w 1907 
roku w miejscu zniszczonego przez powódź 
w 1903 roku, którego początki sięgają 1. 
połowy XiV wieku. we wsi znajduje się 
pięknie odrestaurowany dwór z początków 
XiX wieku (własność prywatna), figura św. 
Jana nepomucena z początku XiX wieku 
oraz serwująca włoskie specjały restauracja  
„Pod kopą”. 
Paul kutzer podaje, że jeszcze w połowie XiX 

wieku na strychu gospody w ówczesnym arnoldsdorf (Jarnołtówku), pośród różnych gratów, 
miał znajdować się „fotel czarownic”. Był to specjalny taboret, który służył do przesłuchiwania 
podejrzanych o uprawianie czarów. spośród różnych wymyślnych narzędzi tortur należał do 
wyjątkowych. skonstruował go pewien zlatohorski stolarz na wzór trójnożnego taboretu 
szewskiego, bez oparcia, z bukowego kloca.  siedzisko otoczone było żelazną obręczą, do 
której przymocowane były żelazne gwoździe, podobne do zębów w grabiach. Pośrodku 

umieszczony był długi, najeżony ostrymi kolcami żelazny ząb (obliczony na odbyt). na 
każdej z nóg znajdowała się obejma, służąca do przypinania nóg przesłuchiwanej 

Jarnołtówek. Kościół św. Bartłomieja Apostoła 
 Kostel sv. Bartoloměje Apoštola

Jarnołtówek
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Vyjíždíme z města a jedeme ve směru Zlatých Hor. Po přejetí druhého železničního 
přejezdu odbočujeme vlevo ve směru  Konradowa (11,6 km) , míjíme mohutný 
kostel Krále Krista, postavený v roce 1937. Přijíždíme na křižovatku, odbočujeme 
vlevo a ostrým stoupáním zdoláváme kopec. Po zdolání ostré zatáčky, sjíždíme 
v pravo do  Skowronkowa (12,6 km) . Na křižovatce odbočujeme vlevo  
a starou, lemovanou třešněmi, cestou sjíždíme do  Jarnołtówka (14 km) . 
Cestou můžeme obdivovat překrásné panorama Biskupské kupy, Opavských hor 
a Jeseníků. 
tato stará rekreační vesnice je zmíňována již 
v roce 1268, dnes je místem aktivní rekreace 
pro celé opolsko. Je hlavním výchozím místem 
na Biskupskou kupu a do opavských hor.  
V poválečných letech se zde prováděl průzkum 
a těžba uranových rud. neorománský kostel 
sv. Bartoloměje apoštola byl postavený v roce 
1907 místo původního, zničeného v roce 1903, 
který pocházel z 1. poloviny 14. stol. Ve vesnici 
se nachází pěkně obnovený statek z počátku 
19. stol. (soukromé vlastnictví), socha sv. Jana 
nepomuckého z počátku 19. stol. a italská 
restaurace „Pod kopą”.
Paul kutzer uvádí, že ještě v polovině 19. stol. 
bylo na půdě hospody v tehdejším arnoldsdorfu 
(Jarnołtówek), uprostřed různého harampádí, 
údajně nalezeno i „čarodějnické křeslo”. Byla 
to speciální trojnožka sloužící k vyslýchání 
podezřelých z čarodějnictví. Z řady vynalézavých 
mučícících nástrojů patřila k výjimečným. Vyrobil 
ji jeden zlatohorský truhlář a vzorem mu byla ševcovská trojnožka, bez opěr, z bukového 
špalku. sedlo mělo železnou obruč, ke které byly připevněné železné hřeby, podobající se 
těm na hrabích. Uprostřed byl umístěn dlouhý, naježený hroty, železný zub (propočtený na 
řitní otvor). na nohách se nacházela objímka, kterou se připínalo k nohám vyslýchané oběti. 
V souladu s nařízením, které bylo v archívu niského soudu, trojnožka byla dodána všem 

Jarnołtówek. Dwór / Zámek

Droga ze Skowronkowa
Cesta do Skowronkowa
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ofiary. Zgodnie z poleceniem, które 
znajdowało się w archiwum nyskie-
go sądu, taboret był przekazywany 
wszystkim sądom w księstwie, 
prowadzącym dochodzenia prze-
ciwko czarownicom. Dziś nietrudno 
sobie wyobrazić, co przeżywała 
nieszczęsna ofiara „zasiadająca” 
na takim fotelu i wiadomo, że 
przyznawała się do wszystkiego, 
czego oczekiwali oprawcy.    

Dla zainteresowanych proponuję wypad do „Grobu Czarownicy” znajdującego się na 
Przełęczy pod Zamkową Górą. wyjeżdżamy z Jarnołtówka w stronę Prudnika trasą R 60 
(znaki niebieskie), która doprowadzi nas do parkingu przy kąpielisku w Pokrzywnej. Dalej 
trasą R 57 (znaki czerwone) - górski cross - na Biskupią kopę. Po przejechaniu ok. 2,2 km 
dojeżdżamy do ostrego zakrętu w prawo, przed nami widoczny słup graniczny. skręcamy 
w lewo w wąską ścieżkę, po 200 m dochodzimy do kwarcowego głazu, który zwany jest 
„Grobem Czarownicy”. Jest to oczywiście smutna legenda, bo jak wiemy prochów spalonej 
czarownicy nie było wolno grzebać, a kat miał obowiązek rozsypać je na rozstajach dróg. 
Być może to rodziny posądzonych o czary nieszczęsnych ofiar przychodziły w to miejsce 
pomodlić się za utraconą matkę, siostrę? 
wracamy do Pokrzywnej, przy pierwszych zabudowaniach odbijamy leśną drogą w lewo, 
dojeżdżamy do asfaltowej drogi. skręcamy w lewo i wracamy do Jarnołtówka. Długość trasy 
wynosi 12,7 km.

Ruszamy w stronę Głuchołaz, po przejechaniu 800 m skręcamy w prawo. 
Jedziemy dalej starym traktem, przed nami roztaczają się wspaniałe widoki  
w kierunku  Charbielina (16,1 km) . Przejeżdżamy ruchliwe skrzyżowanie. Dalej 
pojedziemy drogą, którą niegdyś biegła wschodnia granica księstwa. Mijamy 
kościół św. Jana Chrzciciela wzmiankowany w XIV wieku. W marcu 1945 roku 
doszczętnie spłonął, został odbudowany w 1958 roku. Liczne przebudowy 
zatarły wszelkie cechy stylowe. Przejeżdżamy przez  Nowy Las (20,8 km) , 
mijamy kościół św. Jadwigi – pierwotnie NMP, wzmiankowany w 1302 

Grób Czarownicy
Hrob čarodějnice

Charbielin. Kościół św. Jana Chrzciciela
 Kostel sv. Jana Křtitele
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soudům v knížectví, které vedly 
vyšetřování proti čarodějnicím. Dnes 
si jen těžko můžeme představit, co 
prožívala nešťastná oběť „usedajíc” 
na takovou trojnožku a je jasné, že 
oběti se pak přiznávaly ke všemu, co 
se od nich očekávalo.

Zájemcům doporučuji navštívit 
„Hrob čarodějnice” nacházející 
se na průsmyku pod Zámkovou 

horou. Vyjíždíme z Jarnołtówka směrem k Prudniku trasou R 60 (modrá značka), která nás 
dovede k parkovišti při koupališti v Pokrzywné. Dále trasa R 57 (červená značka) – horský 
cross – na Biskupskou kupu. Po necelých 2,2 km přijíždíme k ostré pravotočivé zatáčce  
a před sebou uvidíme hraniční sloup. odbočíme vlevo na úzkou stezku, po 200 m dojíždíme 
ke křemenovému balvanu, kterému se říká „Hrob čarodějnice”. Je to pochopitelně smutná 
legenda, neboť jak víme, prach upálené čarodějnice se nesměl prohrabávat a kat měl povinnost 
rozsypat ho na rozcestích. Je možné, že právě rodiny něšťastných obětí odsouzených  
z čarodějnictví přicházely na toto místo pomodlit se za upálenou matku, sestru. 
Vracíme se do Pokrzyvné, u prvních budov odbočujeme lesní cestou vlevo a přijíždíme na 
asfaltovou cestu. odbočujeme doleva a vracíme se do Jarnołtówka. trasa je dlouhá 12,7 km. 

Vyrážíme směrem na Głucholazy, po 800 m odbočujeme doprava. Pokračujeme 
starou cestou, před námi se otevírají překrásné vyhlídky ve směru  Charbielina   
 (16,1 km) . Přejíždíme rušnou křižovatku. Dále jedeme cestou, která kdysi 
vedla východní hranicí knížectví. Míjíme kostel sv. Jana Křtitele, zmíňovaného 
již ve 14. stol. V březnu roku 1945 zcela vyhořel, byl znovu postaven v roce 1958. 
Řada přestaveb však již zcela zakryla slohové prvky. Přejíždíme přes  Nowy 
 Las (20,8 km) , míjíme kostel sv. Jadwigy – původně Marie Panny, zmíňovaný 
v roce 1302, zničený v březnu 1945 a znovu postavený v roce 1949. Dojíždíme 
do  Starego Lasu (23,8 km) . oproti předchozím, si neobarokní kostel sv. Martina, 
zmiňovaný v roce 1302 a zrekonstruovaný v roce 1913, zachoval zajímavý architektonický 
styl – stojí za to ho shlédnout. Míjíme poslední budovy ve vesnici. Na úrovni značky 

Nowy Las.  Kościół św. Jadwigi
 Kostel sv. Jadvigy
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roku, zniszczony w marcu 1945 roku, 
odbudowany w 1949 roku. Dojeżdżamy  
do  Starego Lasu (23,8 km) . w przeci-
wieństwie do poprzednich neobarokowy kościół 
św. Marcina – wzmiankowany w 1302 roku, 
rozbudowany w 1913 roku, zachował interesującą 
bryłę architektoniczną – warto go obejrzeć. 
Mijamy ostatnie zabudowania wsi. Na 
wysokości znaku oznaczającego koniec 
wsi (25,3 km) po prawej stronie drogi widzimy 
pozostałości średniowiecznego grodziska 
z Xiii wieku. Być może są to relikty grodu 
kasztelańskiego, poświadczonego w 1285 roku. 
Po zwiedzeniu grodziska jedziemy dalej.  
Przed Hajdukami Nyskimi skręcamy  
w prawo do  Kępnicy (32,2 km) , jednej 

  
z najstarszych wsi w księstwie nyskim. Pierwsze 
wzmianki o niej pochodzą z Xiii wieku. Z tego  
czasu pochodzi kościół wniebowzięcia nMP, 
którego gruntownej przebudowy dokonano 
w 1883 roku. Dokumentują to chorągiewki 
na szczytach. Podczas tych prac odnaleziono  
najstarsze, wykonane z marmuru sławnio-
wickiego epitafium proboszcza Hermana,  
datowane na 1314 rok, które zamurowano 
ponownie w prezbiterium. Jest to dowód blisko 
siedemsetletniej eksploatacji tego cennego 
kamienia. Proboszcz Herman przebywał razem  

z biskupem tomaszem ii na wygnaniu  w Raciborzu w 1286 r. Było to skutkiem wspomnianego 
sporu biskupa z księciem Henrykiem iV Probusem. w roku 1946 ks. Michał sobejko 
przywiózł tu cudowny obraz Matki Bożej Horodeńskiej, znajdujący się w ołtarzu bocznym. 
w zewnętrznym fragmencie muru okalającego kościół, od strony prezbiterium, możemy 
odnaleźć wmurowany w jego lico krzyż pokutny. Jak w wielu budowlach naszego księstwa, tak  

 

Stary Las.  Kościół św. Marcina
 Kostel sv. Martina

Kępnica.  Krzyż pokutny
 Smírčí kříž

Kępnica. Kościół Wniebowzięcia NMP
Kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie
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označující konec obce 
(25,3 km) uvidíme 
po pravé straně cesty 
pozůstatky středověkého 
hradiště z 13. století. 
Jsou to možná pozůstatky 
kastelánského sídla, 
založeného v roce 1285. 
Po shlédnutí hradiště 
pokračujeme. Před ves- 
nicí Hajduki Nyskie 
odbočujeme doprava 

do  Kępnice (32,2 km) , jedné z nejstarších vesnic v niském knížectví. Poprvé je 
zmíňována v 13. stol. Z tohoto období pochází kostel nanebevzetí Panny Marie, který byl 
celkově přestavěn v roce 1883. Dokazují to vlaječky umístěné na štítech budovy. V průběhu 
těchto prací byl nalezen nejstarší slavnovický epitaf kněze Hermana, vyrobený z mramoru  
v roce 1314, který byl znovu zazděn do presbitéria. Je to také důkaz téměř sedmdesátileté 
těžby tohoto cenného kamene. kněz Herman pobýval spolu s biskupem tomášem ii. ve 
vyhnanství v Ratiboři v roce 1286.
Byl to důsledek již vzpomínaného sporu biskupa s knížetem Jindřichem iV. Probusem. V roce 

1946 kněz Michal sobejko sem přivezl 
zázračný obraz Matky Boží Horodenské, 
umístěný v bočním oltáři. Ve vnější 
části zdi kolem kostela, můžeme najít, 
na straně presbiteria, smírčí kříž. Jako 
na mnoha budovách našeho knížectví,  
i zde můžeme vidět dopad řady stavebních 
úprav, které vedly ke zničení veškerých 
slohových prvků. Pokračujeme  male- 
bnou cestou, vinoucí se uprostřed 
polí. Před námi se otevírá pano- 
rama  Wierzbięcic (35,3 km) ,  
vesnice založené ve 13. stol. s dominan-

tnou kostela.
V dokumentu z roku 1302 se o kostele sv. Mikuláše píše jako o románském chrámu. V 16. 

Stary Las.  Grodzisko
 Hradiště

Kępnica. Składzik / Sýpka

Wierzbięcice.  Kościół św. Mikołaja
 Kostel sv. Mikuláše
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i tu możemy zobaczyć skutek licznych interwencji 
budowlanych, powodujących zatarcie wszelkich cech 
stylowych. Jedziemy dalej malowniczą, wijącą 
się pośród pól drogą. Przed nami roztacza 
się panorama  Wierzbięcic (35,3 km) ,  
wsi założonej w Xiii wieku, z dominującą bryłą kościoła. 
Dokument z 1302 roku wymienia kościół św. Mikołaja 
jako romańską świątynię. w XVi wieku dobudowano 
renesansową wieżę, zwieńczoną attyką. w latach 1806-07  
funkcję proboszcza sprawował tu francuski marszałek 
markiz Marc Marie de Bombelles, mleczny brat króla 
francuskiego Ludwika XViii. Zbiegł z Francji zagrożony 
zgilotynowaniem, utracił majątek i owdowiał, przyjął 

święcenia kapłańskie we wrocławiu, skąd trafił właśnie tutaj. Po powrocie do Francji  
w 1815 roku został biskupem w amiens. kościół otoczony jest ciekawym średniowiecznym 
murem. Przy drodze łączącej nysę z Prudnikiem znajdują się dwa krzyże pokutne, pierwszy, 
w ogrodzie na wprost skrzyżowania, drugi w kierunku nysy, na chodniku, z zatartą inskrypcją 
(1623 / DEn 27 / MaRZ). Prawdopodobnie został ustawiony w miejscu, w którym znajdował 
się cmentarz ofiar wojny trzydziestoletniej lub zarazy. Być może, grzebano w tym miejscu 
ofiary inkwizycji? w 1653 roku ówczesny proboszcz 
Meisner z oppersdorf (wierzbięcic) skarżył się, że cała 
jego parafia opanowana jest przez diabły i demony. 
Było ich podobno tak dużo, że w powietrzu aż świstało 
od ich przelotów. Prawie każdy gospodarz miał do 
pomocy diabła lub demona. 
Przejeżdżamy ruchliwą drogę i dalej starym trak-
tem dojeżdżamy do  Domaszkowic (38,4 km) , 
starej wsi, której początki sięgają Xiii wieku. na 
wysokim wzniesieniu, dominując nad okolicą, stoi 
kościół św. Jerzego wzmiankowany w 1302 roku. Po 
zniszczeniach ostatniej wojny został odbudowany  
w 1950 roku. Pod średniowiecznym murem otaczającym 
kościół, po prawej stronie bramy, stoi imponujących rozmiarów krzyż pokutny. według tradycji 
postawiono go w miejscu, w którym husyci zamordowali proboszcza, broniącego świątynię 
przed profanacją. Jedziemy dalej, w kierunku Nysy. Mijamy pierwsze zabudowania, 

Wierzbięcice.  Krzyż pokutny
 Smírčí kříž

Domaszkowice.  Kościół św. Jerzego
 Kostel sv. Jiřího

Kapliczka przy drodze do Niwnicy
Kaplička u cesty do Niwnice
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stol. byla přistavěna 
renesanční věž s ati-
kou. V letech 1806-
1807 místo probošta 
zastával francouzský 
maršálek markýz 
Marc Marie de  
Bombelles, který byl 
odkojen stejnou koj-
nou, jako francouzký 
král Ludvík XViii. 
Z Francie utekl před  

gilotinou, ztratil majetek a ovdověl, přijal kněžské posvěcení ve Vratislavi, odkud přišel 
právě tu. Po návratu do Francie v roce 1815 se stal biskupem v amiens. kostel je obehnán 
zajímavou středověkou zdí. Při cestě, která spojuje nisu z Prudnikem, se nachází dva smírčí 
kříže, první v zahradě naproti křižovatky, druhý ve směru na nisu, na chodníku, s nápisem 
(1623 / DEn 27 / MaRZ). Pravděpodobně byl postaven na místě, na kterém se nacházel 
hřbitov obětí třicetileté války nebo epidemie. Je možné, že na tomto místě byly pohřbívány 
oběti inkvizice? V roce 1653 si tehdejší probošt Meisner z oppersdorfu (wierzbięcic) 

ztěžoval, že celá jeho fára je ovládaná ďábly a démony. 
Bylo jich údajně tak mnoho, že jejich přelety až svištěl 
vzduch. téměř každému hospodáři měl pomáhat ďábel 
nebo démon.
Přejíždíme rušnou cestu a pak po staré cestě 
přijíždíme do  Domaszkowic (38,4 km) , 
staré vesnice, jejíž počátky sahají do 13. stol. na 
vysokém kopci dominuje nad okolím kostel sv. Jiří, 
zmíňovaný v roce 1302. Po zničení v poslední válce 
byl znovu postaven v roce 1950. Pod středověkou 
zdi, obtáčející kostel, po pravé straně brány stojí 
smírčí kříž impozantních rozměrů. Podle tradice byl 
postaven na místě, ve kterém husité zabili probošta 

chránícího svatostánek před profanaci. Jedeme dále směrem na Nisu. Míjíme první 
budovy, odbočujeme vpravo a úzkou cestou přijíždíme do centra  Niwnice    
 (42,2km) , vesnice založené v roce 1226. kostel Povýšení sv. kříže již existoval v roce 
1297. obdobně jako jiné kostely, byl poškozen 
v březnu v roce 1945 a byl obnoven ihned po 
ukončení války. Právě v této vesnici se narodil 
v chudé, pravděpodobně sedlacké rodině, Piotr 
nowak, který byl v roce 1447 vysvěcen biskupem 
ve vratislavské katedrále. svoji činnost zasvětil 
hlavně obnově diecéze po nájezdech husitů 
na slezsko. V roce 1453 pozval do Vratislavi 
jednoho z nejlepších kazatelů pokání – kana 
kaspitránského. Bohužel jeho činnost ve slezsku 
byla časově souběžná s procesy proti židovskému 
lidu, obviněnému ze znevažování eucharystie. 

Domaszkowice. Krzyż pokutny
 Smírčí kříž

Kapliczka w Domaszkowicach
Kaplička v Domaszkowicích

Wierzbięcice. Krzyż pokutny
 Smírčí kříž

Niwnica.  Kapliczka przy młynie
 Kaplička u mlýna



40 Trasa rowerowa
skręcamy w prawo, wąską drogą dojeżdżamy do centrum  Niwnicy (42,2 km) , wsi 
założonej w 1226 roku. kościół pw. Podwyższenia krzyża Św. istniał już 1297 roku. Podobnie 
jak inne kościoły, uszkodzony w marcu 1945 roku, został odnowiony zaraz po zakończeniu 
działań wojennych. to właśnie w tej wsi urodził się w ubogiej, być może wieśniaczej rodzinie, 
Piotr nowak, który w 1447 roku otrzymał sakrę biskupią w katedrze wrocławskiej. swoją 
działalność poświęcił głównie odbudowie diecezji po najazdach husytów na Śląsk. w 1453 
roku zaprosił do wrocławia jednego z najwybitniejszych kaznodziejów pokutnych – Jana 
kapistrana. niestety, jego działalność na Śląsku zbiegła się z procesami przeciwko ludności 
żydowskiej, oskarżanej o znieważenie Eucharystii. w wyniku procesów inkwizycyjnych,  
w których obydwaj uczestniczyli, na stosach spłonęło kilkadziesiąt niewinnych ofiar. Jedziemy 
dalej w stronę  Wyszkowa Śl. (44,6 km) ,wsi,którą można nazwać sypialnią 
Nysy, gdyż prawie wszyscy mieszkańcy pracują w mieście. Neogotycka kaplica 
św. Jerzego została wzniesiona w latach 1822-24. Na skrzyżowaniu skręcamy  
w lewo, w kierunku Nysy. Droga meandruje pomiędzy stawami rybnymi. Można 
tu zobaczyć wiele gatunków ptactwa wodnego. Przejeżdżamy przez  Konradową
 (47,2 km) . Po drodze mijamy wzniesioną w 1940 roku kaplicę św. Konrada, 
dalej wytwórnię chipsów. Zwracając uwagę na oznakowanie trasy, skręcamy 
w prawo i jadąc ulicami Władysława Jagiełły i Mazowiecką, dojeżdżamy do 
ruchliwego skrzyżowania. Dalej prosto, następnie w lewo w ul. M. Drzymały,  
w prawo ul. Piastowską dojeżdżamy do pl. M. Kopernika, za którym w lewo  
w ul. Parkową, prosto przez skrzyżowanie w ul. D. Chodowieckiego do końca, 
gdzie w prawo ul. Grodzką dojeżdżamy do  Muzeum w Nysie (51.8 km) . 

W niewielkim lochu Pałacu Biskupiego znajduje się stała ekspo-
zycja, dokumentująca historię procesów o czary w Księstwie 
Nyskim.  

 NYSA (52,4 km)  - niegdyś stolica księstwa biskupów wrocławskich, 
istniejącego od końca Xiii wieku do sekularyzacji w 1810 r., dziś stolica 
powiatu, rozpościera się malowniczo u podnóża sudetów wschodnich. 

na historycznej arenie dziejów pojawiła się pod koniec Xii wieku jako 
wczesnopiastowska osada handlowa. Jan Długosz przypisuje jej 

założenie Bolesławowi krzywoustemu, ale żaden z zachowanych do 
naszych czasów dokumentów nie potwierdza tego faktu. wyjątkowa 
historia oraz wysokiej klasy zabytki przypominają nam oraz 
turystom o dawnej świetności nyskiego grodu, który niegdyś, 
pod hojnym mecenatem biskupim, zyskał piękne miano „Śląski 
Rzym”.

Widok Nysy z Kroniki Świata Hartmanna Schedla z 1497 r.
Pohled na Nisu z Kroniky Hartmanna Schedla z r. 1497

Nysa.  Fontanna Trytona
 Tritonova kašna
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Výsledkem inkvizičních procesů, kterých se oba 
účastnili, bylo upálení několika desítek nevinných 
obětí. Pokračujeme ve směru slezského 
Wyszkowa (44,6 km), vesnice, kterou je možno 
nazvat noclehárnou Nisy, protože téměř všichni 
obyvatelé pracují ve městě. Neogotická kaple 
sv. Jiří byla postavena v letech 1822-1824. Na 
křižovatce odbočujeme vlevo ve směru Nisy. 
Cesta se proplétá mezi rybníky a můžeme 
tady vidět mnoho druhů vodního ptactva. 
Přejíždíme přes  Konradowou (47,2 km)   
a cestou míjíme kapli sv. Konráda z roku 1940  
a dále výrobnu chipsů. Sledujeme značení  
trasy a odbočujeme vpravo, projíždíme ulicemi 

Władysława Jagiełły a Mazowiecka a přijíždíme k rušné křižovatce. Dále pak 
rovně a následně vlevo do ul. M. Drzymały, pak vpravo ul. Piastowska přijíždíme 
na náměstí M. Kopernika, za kterým vlevo ul. Parkowa rovně přes křižovatku na 
konec ulice D. Chodowieckiego, kde vpravo ul. Grodyka přijedeme k muzeum 
v  Nise (51,8 km) . V nevelkém vězení biskupského paláce se nachází stálá 
expozice o historii čarodějnických procesů v Niském knížectví.

 NISA (52,4 km)  – kdysi hlavní sídlo vratislavských biskupů, existující od konce 13. 

Biskup Piotr Nowak

stol. do sekularizace v roce 1810, dnes okresní město, malebně se rozprostírající na úpatí 
Východních sudet. V historické aréně dějin se objevuje na konci 12. stol. jako raně piastovská 
obchodní osada. Její založení připisuje Jan Długosz Boleslavu křivoústému, ale žádný, 
do dnešní doby dochovaný dokument, tu to skutečnost nepotvrzuje. Výjimečná historie  
a významné památky nám a turistům připomínají dávnou slávu niského hradiště, které kdysi 
za hojného mecenášství biskupů získalo krásné jméno „slezský Řím”. 

na tomto, hezky popsaném listu 
historie niského hradiště je však 
jedna hluboká vráska. Důsledky 
třicetileté války zanechaly na 
obyvatelích fatální stopu. Jak jsem 
již zmínil v úvodu, první čarodějnický 
proces se konal v roce 1622.  
V tomto období niskému knížectví 
vládl biskup karel Ferdinand waza 
(1625-1655), který však úřadoval  

Nysa. Rynek Solny
 Náměstí Rynek Solny

Nysa 
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na tej pięknie zapisanej karcie historii nyskiego 
grodu jest jedna, bardzo głęboka, rysa. 
skutki wojny trzydziestoletniej wycisnęły na 
mieszkańcach fatalne piętno. Jak pisałem na 
wstępie, pierwszy proces o czary w księstwie 
nyskim odbył się w 1622 roku. w tym czasie 
księstwem nyskim władał biskup karol 
Ferdynand waza (1625-55), który w diecezji 
rezydował rzadko, większość czasu spędzając 
w warszawie i swojej ulubionej rezydencji  
w wyszkowie. Podobnie jego następca 
– Leopold i wilhelm arcyksiążę Habsburg 
(1656-62), który w diecezji wrocławskiej 
był tylko raz, podczas ingresu w katedrze 
wrocławskiej w 1656 roku. w ich imieniu 
diecezją wrocławską zarządzał biskup sufragan 

Jan Baltazar Liesch (1626-61). to właśnie za jego rządów w latach 1638-48 nysę i księstwo 
zalała druga fala polowań na czarownice. kulminacja obłędu nastąpiła w maju 1639 roku.  
Z rozkazu administracji biskupiej nyska rada została zobowiązana do wyznaczenia specjalnego 
budynku, w którym lokowano aresztowane czarownice. nakazała również trzymanie kata  
w gotowości. Proboszcz kościoła św. Jakuba - Jerzy Feliks Pedewitz, zapisał w swojej kronice, 
że z polecenia  biskupa Liescha zduni nyscy wznieśli w pobliżu gmachu wysokiego sądu 
(Dom wagi Miejskiej) specjalny piec, który – „miał być niezwłocznie uruchomiony, by przez 
sprawiedliwe stracenie oderwać czarownice i potwory od związku z diabłem”. 6 września 
1639 roku spalono w nim 26 kobiet, wśród nich jedną z Jarnołtowa. ... „Czy wymuszanie 

Nysa.  Dom Wagi Miejskiej
 Dům městské váhy

Nysa. Kościół śś. Jakuba i Agnieszki i dzwonnica
 Kostel sv. Jakuba a Anežky a zvonice

Lew Ziębicki / Ziębický lev
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v diecézi málokdy a vět-
šinu času trávil ve Varšavě 
a ve své oblíbené rezidenci 
ve wyszkowě. obdobně 
jeho nástupce – Leopold i.  
wilhelm, arcikníže Habsbu- 
rský (1656-1662), který 
byl v diecézi pouze jednou, 
v roce 1656, v průběhu 
uvedení do úřadu ve vra- 
tislavské katedrále. Jejich  
jménem řídil vratislavskou 
diecézi biskup sufragán  
Jan Baltazar Liesch (1626-1661). Právě za jeho řízení v letech 1638-1648 nisu a knížectví  
zastihla druhá vlna honu na čarodějnice. Její vyvrcholení nastalo v květnu 1639. na 
příkaz biskupské administrativy bylo niské zastupitelstvo povinné určit speciální 

budovu, ve které byly umísťovány zadržené 
čarodějnice. Přikázala rovněž udržovat  
v pohotovosti kata. Probošt kostela sv. Jakuba 
- Jiří Felix Pedewitz zapsal ve své kronice, že na 
příkaz biskupa Liescha postavili měšťané poblíž 
budovy Vysokého soudu (Dom wagi Miejskiej 
/Dům městské váhy) speciální pec, která - 
„měla být neprodleně uvedená do provozu, aby 
spravedlivou smrtí byly čarodějnice a potvory 
odervány od svazku s ďáblem”. 6. září 1639  
v ní bylo spáleno 26 žen, z toho jedna  
z Jarnołtowa. ... „Zda bylo vynucování přiznání 
pomoci mučicích nástrojů správné, budeme - 
vědět v době soudu. Věřím, že kdyby tito 
soudci byli také mučeni, sami by se  
k čarodějnictví přiznali, a co teprv 

slabé ženy”... – konstatoval Pedewitz. Podle jeho názoru výstavba pece 
postavila nisu do špatného světla v celém křesťanském světě.

Další vlna pronásledování nastala v roce 1651. V plamenech hranic 
(pece) bylo usmrceno 42 žen, z toho 2 ženy niských zastupitelů. 
Po této tragedii bylo nařízeno zastavit pronásledování, 
protože – „ se rozšířilo příliš daleko, příliš široko a vysoko”. 
Probošt Meisner z wierzbięcic odhadoval, že v tomto roce 
bylo upáleno v celém biskupském knížectví 200 lidí. 
následující vlnu represí v roce 1652 vyprovokoval jeden 
ze zvoníků kostela sv. Jakuba. na hranici byly tehdy 
upáleny ženy pocházející ze skoroszyc, Prusinowic, 
Czarnolasu, kobieli, Jawornika a Zawodzia.
Poslední proces se konal v roce 1689. tehdy byly 

Nysa.  Pałac Biskupi
 Biskupský zámek

Nysa.  Kościół śś. Piotra i Pawła
 Kostel sv. Petra a Pavla

Nysa. Wieża Ziębicka
 Ziębická věž
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zeznań przez narzędzia tortur było sprawiedliwym 
postępowaniem, będziemy wiedzieć w czasie sądu. sądzę, 
że gdyby ci sędziowie zostali położeni na miejscu tortur, 
sami przyznaliby się do bycia czarownicą, nie mówiąc już 
o słabych kobietach” ... – konstatował Pedewitz. według 
jego opinii budowa pieca postawiła nysę w złym świetle 
w całym chrześcijańskim świecie. 
następna fala prześladowań nastąpiła w 1651 roku.  
w płomieniach stosu (pieca) śmierć poniosły 42 kobiety, 
w tym dwie żony nyskich rajców. Po tej tragedii zarządzono 
wstrzymanie prześladowań, gdyż „... rozwinęły się zbyt 
daleko, zbyt szeroko i wysoko”. Proboszcz Meisner  
z wierzbięcic szacował, że w tymże roku spalono w całym 
księstwie biskupim 200 osób. kolejną falę represji w 1652 
roku wywołał jeden z dzwonników kościoła św. Jakuba. 
na stos trafiły wówczas kobiety pochodzące ze skoroszyc, 
Prusinowic, Czarnolasu, kobieli, Jawornika i Zawodzia. 
ostatni proces odbył się w 1689 roku. sądzono wówczas 

dwie kobiety z Jawornika, które zostały poddane „...okrutnym męczarniom, paleniu i ciągnieniu  
tak, że do końca życia nie powrócą do poprzedniego stanu zdrowia”. Ponieważ dzielnie 
przetrzymały tortury i nie przyznały się do niczego, zostały zwolnione i uznane za niewinne. 
na polecenie biskupa Franciszka Ludwika neuburga w 1701 roku odlano dzwon św. anny, 
który  został zawieszony w dzwonnicy św. Jakuba. na jego rondzie została umieszczona 
sentencja: „Dum anna sonat omnia fantas mata fugat” (Dźwięk dzwonu św. anny niech 
wypłoszy czarownice z księstwa). Jak powiadali przedwojenni mieszkańcy nysy, gdy  
w mieście zaczynały pojawiać się niecne myśli o kolejnym pogromie czarownic, św. anna  
sama się rozdzwaniała, przepędzając rodzące się fantazmata. Św. anna jest jednym  
z nielicznych dzwonów, który cudem uniknął wojennego losu. odnaleziono go po wojnie 
na cmentarzysku dzwonów w Hamburgu. Dziś jego dostojnego tonu możemy posłuchać  
w Euskirchen niedaleko Bonn, w kościele pw. najświętszego serca Jezusa. ostateczny kres 
obłędowi polowań postawił król Fryderyk ii wielki, zakazując w 1740 roku stosowania tortur  
w Prusach, do których od 1742 roku należała nysa i północna część księstwa nyskiego. 

Po zwiedzeniu miasta wyjeżdżamy ul. Wrocławską w kierunku Opola. Przy 
Pięknej Studni skręcamy w lewo i ul. Kowalską dojeżdżamy do Bastionu  
św. Jadwigi. Dalej w prawo ul. Piastowską, następnie w lewo ul. M. Drzymały 
przez ruchliwe skrzyżowanie, ulicami Mazowiecką, Władysława Jagiełły do 
kładki przez rzekę. Po przejechaniu kładki skręcamy w prawo, w kierunku 
neoromańskiego kościoła i klasztoru franciszkanów pw. św. Elżbiety. Teraz 
w lewo ul. Franciszkańską, prosto przez ruchliwe skrzyżowanie w osiedlową 
drogę, kierując się znakami, dojeżdżamy do ul. Oświęcimskiej. Skręcamy  
w lewo, w polną drogę. Jedziemy teraz zboczami wzniesienia, które kiedyś 
zwano  Hexenberg - Góra Czarownic . 

Nysa.  Piękna Studnia
 Krásná studna
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Nysa. Bastion św. Jadwigi
 Bastion sv. Jadvigy

souzeny dvě ženy z Jaworniku, které byly podrobeny – „krutému mučení, pálení a roztahování 
tak, že se jim již do konce života nevrátí původní zdraví.” Jelikož statečně vydržely mučení  
a k ničemu se nepřiznaly, byly propuštěné a prohlášené za nevinné.
na příkaz biskupa Františka Ludvíka neuburga byl v roce 1701 odlít zvon sv. anny, který 
byl zavěšen ve zvonici sv. Jakuba. na jeho obvodu byl umístěn nápis „Dum anna sonat 
omnia fantas mata fugat” (Zvuk zvonu sv. anny ať vyplaší čarodějnice z knížectví). Jak říkávali 
předváleční obyvatelé nisy, když se ve městě začaly objevovat temné myšlenky o dalším honu 
na čarodějnice, zvon sv. anny se sám rozezvonil a zahnal tak vznikajcí výmysly. sv. anna je 
jediným z mála zvonů, který zázrakem unikl válečnému osudu. Zvon byl po válce nalezen 
na hřbitově zvonů v Hamburku. Dnes můžeme jeho důstojný tón poslouchat v Euskirchenu 
poblíž Bonnu v kostele nejsvětějšího srdce Ježíše. Poslední tečku za tímto špatným obdobím 
udělal král Bedřich ii. Velký, který v roce 1740 zakázal mučení v Prusku, ke kterému od roku 
1742 náležela nisa i severní část niského knížectví.

Po prohlídce města vyjíždíme ul. Wrocławska směrem na Opole. Při Krásné 
kašně odbočíme vlevo a ul. Kawalskou přijedeme k Bastionu sv. Jadvigy. Dále 
vpravo ul. Piastowska, následně vlevo ul. M Drzymały přes rušnou křižovatku, 
ulicemi Mazowiecka, Władysława Jagiełły k lávce přes řeku. Po přejetí lávky 
odbočíme vpravo, směrem k neoromanskému kostelu a klášteru františkánů sv. 
Alžběty. Dále vlevo ul. Franciszkańska rovně přes rušnou křižovatku na sídlištní 
cestu, po značkách dojíždíme do ul. Oświęcimska. Odbočíme doleva na polní 
cestu. Pokračujeme po svazích kopce, kterému se kdysi říkalo  Hexenberg
– Hora čarodějnic .
Podle odkazů a soudních protokolů hlavním místem shromáždění - sabatů, na kterém se 
scházely čarodějnice z niského knížectví, byly Petrovy kameny, charakteristický kopec 
v pásmu Jeseníků, poblíž Pradědu. Místní sabaty se, podle svědectví svědků, konaly na 
loukách u Bobrovníku, na kterých se slétávaly čarodějnice z Jeseníků a Zlatých Hor a také  
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Sękowice. Kościółek Wniebowzięcia NMP
Kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie

według przekazów i protokołów sądowych głównym miejscem zlotów - sabatów, na które 
miały się zlatywać czarownice z księstwa nyskiego, były Piotrowe kamienie (Petrowy 

kameny), charakterystyczny szczyt w paśmie Jesioników, położony w pobliżu 
Pradziada. Lokalne sabaty, według zeznań świadków, odbywały się 

na łąkach koło Bobrovníka, na które zlatywały się czarownice  
z Jeseníka i Zlatých Hor, oraz Góra Czarownic (Hexenberg), 

na której zboczach rozłożyło się dzisiaj osiedle Podzamcze, 
dzielnica nysy, która była miejscem orgii nyskich wiedźm. 
według ówczesnego przekonania każda czarownica zawierała 
z diabłem przymierze. Czart zbliżał się do swoich ofiar pod 
postacią kruczoczarnego mężczyzny lub ubranego w zielony 
kubrak myśliwego, z czerwonym kogucim piórkiem w ka-
peluszu. Przed swoją wybranką roztaczał wspaniałe wizje 
wynikające z zawartej z nim umowy (cyrografu). następnie 
wzywał posłuszną mu już ofiarę do przypieczętowania jej 
własną krwią. w cyrografie czarownica przekazywała mu 

całkowitą władzę nad swoją duszą, oświadczała, że wypiera 
się Boga oraz wszystkich jego świętych, pozwalała się też na 

nowo ochrzcić. w ramach zawartego przymierza otrzymywała od 
niego specjalne, charakterystyczne znamiona i znaki, zaświadczające 

przynależność do czartowskiego klanu. Były to zwykle, powszechne w tamtych czasach, 
szczególnie u starszych kobiet: czerwone plamy na piersiach i ramionach, kaprawe, czerwone 
oczy, specyficznie szpiczasta broda, ciemne brodawki na całym ciele. otrzymywała również 
recepturę na specjalną magiczną maść, w skład której wchodziły między innymi: ropucha, 
smar, dziewięćsił bezłodygowy, arcydzięgiel litwor oraz wiele innych, halucynogennych 
składników. wedle obietnic czarta, dzięki temu specyfikowi można było stać się niewidocznym, 
zmieniać w dowolne stworzenie oraz latać na miotle, grabiach lub innych przedmiotach - 
przede wszystkim na sabaty. Podczas tych zlotów odbywały się orgiastyczne tańce, sprośne 
śpiewy oraz uczty wspierane tęgą pijatyką. kulminacją sabatu było zbiorowe kopulowanie  
z demonami. Było oczywistym, że każde dziecko posądzonej o czary kobiety, nawet niemowlę, 
było traktowane jako czarci pomiot i trafiało razem z nią na stos. 

Polną, błotnistą drogą dojeżdżamy do wiaduktu kolejowego, przejeżdżamy 
asfaltową drogę i dalej starym traktem, przez  Sękowice (59,2 km)  - małą, 
rozłożoną wśród żyznych pól, senną wieś, w której stoi mały kościółek pw. 

Wniebowzięcia NMP wzniesiony w po- 
łowie XIX wieku. Przed nami roztaczają 
się wspaniałe widoki i krajobrazy. 
Dojeżdżamy do  Radzikowic (61,5 km)   
– starej, wzmiankowanej już w 1291 roku 
wsi. w czasie działań ostatniej wojny 
piękny, gotycko-renesansowy kościół św.  
Bartłomieja, wzniesiony na początku XiV  
wieku, został poważnie uszkodzony. 
spowodowało to odsłonięcie wspaniałych 
renesansowych polichromii spod wiekowych 
zamalowań. w 1961 roku przeprowadzono 
ich konserwację i wyeksponowano naj-
ciekawszy fragment, resztę ponownie 
zamalowując. teren przykościelny porastają  
piękne okazy cisów. Przed starym murem 
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Radzikowice

z Hory čarodějnic (Hexenberg), na jejímž svahu leží sídliště Podzamcze, část nisy, která byla 
místem orgii niských čarodějnic. Podle tehdejšího přesvědčení každá čarodějnice uzavírala 
s ďáblem příměří. Ďábel se přibližoval ke svým obětem jako postava černého muže nebo 
byl oblečený jako myslivec v zeleném kabátku s červeným kohoutím pérem za kloboukem. 
Vyvolené oběti sliboval na základě uzavřené smlouvy (úpisu) skvělou budoucnost. následně 
vyzval jemu již poslušnou oběť ke zpečetění smlouvy její vlastní krví. touto smlouvou mu 
čarodějnice zanechávala celkovou vládu nad svojí duší, potvrdila, že se vzdává Boha, včetně 
všech jeho svatých a dovolila, aby byla znovu pokřtěna.
V rámci uzavřeného příměří obdržela od ďábla speciální, charakteristické znaky a znamení, 
potvrzující příslušnost k ďábelské společnosti. V těchto dobách byly, zvláště u starších žen, 
běžné: červené skvrny na hrudi a ramenech, roztěkané červené oči, specifická špičatá brada, 
tmavé bradavice po celém těle. Dostávaly také recept na speciální magickou mast, jež se 
skládala mimo jiné z: ropuchy, tuku, pupavy bezlodyžné, anděliky lékařské a řady dalších 
halucinogenních látek. Dle toho, co sliboval ďábel, díky tomuto přípravku bylo možné se stát 
neviditelným, měnit se v jiné stvoření nebo létat na koštěti, hrabích nebo jiných předmětech 
– především o sabatech. V průběhu těchto sletů se konaly taneční orgie, nestoudné zpěvy 
a pijácké hostiny. Vyvrcholením sabatu byla hromadná kopulace s démony. Bylo jasné, že 
každé dítě ženy obviněné z čarodějnictví, a to i nemluvně, bylo považováno za ďáblův nástroj 
a společně s matkou bylo upáleno na hranici.

Polní blátivou cestou dojíždíme k že- 
lezničnímu mostu, přejíždíme asfal-
tovou cestu a dále starou cestou přes 
 Sękowice (59,2 km)  - malou klidnou 
vesnici, která se nachází uprostřed 
širých lánů, ve které stojí malý 
kostelík Nanebevzetí Panny Marie 
z poloviny 19. stol. Před námi se 
rozprostírají překrásné výhledy na 
krajinu. Dojíždíme do  Radzikowic  
(61,5 km)  – staré, již v roce 1291 zmiňované vesnice. V době poslední války byl goticko-

renesanční kostel sv. Bartoloměje z počátku 14. stol. vážně poškozen. Díky tomu byly pod 
starými malbami odkryté překrásné renesanční polychromie. V roce 1961 byla provedena 
jejich obnova a byla zpřístupněná jejich nejzajímavější část, zbytek byl znova zamalován.  
V okolí kostela rostou krásné tisy.
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otaczającym kościół, na cokole stoi 
wykonana z marmuru barokowa figura MB 
niepokalanie Poczętej ufundowana przez  
Jana netschela w 1686 r. Pierwszy z dwóch  
znajdujących się tu krzyży pokutnych 
zobaczyć możemy po prawej stronie drogi  
w kierunku nysy, przy ogrodzeniu plebanii, 
za rowem obok skrzyżowania. Drugi 
znajduje się przy przyporze kościoła (od 
strony prezbiterium). Wracamy do drogi, 
skręcamy w prawo, jedziemy w stronę 
Biechowa. Po drodze mijamy wiele 
kapliczek przydrożnych, starych i nam  
współczesnych, będących świadec-
twem wielu tragedii, które dawniej  
i dziś spotykają wędrowców i podróżu-
jących. Droga pnie się cały czas pod górę, dojeżdżamy do wsi  Nowaki (63,8 km) .  

Pierwsze wzmianki o tej zamożnej wsi pochodzą  
z 1291 roku. stojący na wyniosłym kopcu, tyłem do 
dzisiejszej drogi, kościół św. andrzeja z początku XiV 
wieku był kilkakrotnie przebudowywany. Podczas 
ostatniej wojny doszczętnie spłonął. odbudowano 
go w 1957 roku. Prace te spowodowały zatarcie 
jego cech architektonicznych. Mimo tego wspaniale 
prezentuje się w otoczeniu starych lip, pięknie ostatnio 
odnowiony. obok przystanku autobusowego stoi 
krzyż pokutny, najbardziej okazały z istniejących dziś  
w naszym księstwie, którego rozpiętość ramion wynosi 
120 cm. Jeszcze w połowie lat 70. XX wieku znajdował 

się we wsi drugi, który stał obok kapliczki przy pięknie odrestaurowanej XiX-wiecznej 
zagrodzie nr 37. niestety, nikt z mieszkańców nie potrafi powiedzieć co się z nim stało. na 
polach, okalających wieś, rośnie samotnie piękna stara lipa, z którą związana jest tajemnicza 
legenda opowiadająca o tragedii, jaka rozegrała się tu przed kilkuset laty, prawdopodobnie 

w 1633 roku. Pewnego razu zjawił się obok niej dziwny człowiek, który 
zaczął odprawiać tajemnicze obrzędy i wypowiadać niezrozumiałe słowa. 
Czy spotkało go za to coś niedobrego, czy też został przez mieszkańców 

źle potraktowany – nikt już dzisiaj 
nie pamięta, ale po niedługim czasie 
pojawił się ponownie przy lipie. Po 
odmówieniu tajemniczych zaklęć wyjął 
z dziupli czarną chustę, na której, 
unosząc się w powietrzu, odleciał. 
Przedtem jednak zapowiedział, że 
niedługo we wsi pozostanie tylko jeden 
człowiek. niebawem wieś nawiedziła 
straszna zaraza – czyżby wspomniana 
wcześniej dżuma, zwana czarną 
śmiercią? w jej wyniku we wsi pozostał 
przy życiu tylko grabarz i młody 
kmieć, który z przerażeniem oczekiwał 

Radzikowice.  Kościół św. Bartłomieja
 Kostel sv. Bartoloměje

Nowaki. Kościół św. Andrzeja 
 Kostel sv. Ondřeje

Nowaki.  Krzyż pokutny
 Smírčí kříž
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Před starou zdi, která obklopuje  
kostel, stojí na podstavci z mra-
moru vytesaná barokní postava 
Matky Boží neposkvrněného 
Početí financována v roce 
1686 Janem netchelou. První, 
ze dvou zdejších smírčích 
křížů, můžeme vidět po pravé 
straně cesty směrem k nise, při 
oplocení fáry, za příkopem vedle 
křižovatky. Druhý se nachází 
při podpěře kostela (ze strany presbiteria). Vracíme se zpět na cestu, odbočujeme 
doprava, jedeme směrem na Biechow. Cestou míjíme mnoho kapliček, a to 
starých i současných, které jsou svědectvím mnoha tragédií, které dávno i dnes 
potkávají turisty a cestující. Cesta vede celou dobu do kopce, dojíždíme do 
vesnice  Nowaki (63,8 km) . 
První zmínka o této bohaté vesnici pochází z roku 1291. na vyvýšeném kopci stojí zády  
k dnešní cestě kostel sv. ondřeje z počátku 14. stol., byl několikrát stavebně upravován.  
V době poslední války úplně vyhořel. Znovu byl postaven v roce 1957. V důsledku těchto 
prací zanikl jeho původní architektonický charakter. 
Přesto se mimořádně vyjímá v kruhu starých líp pěkně zrekonstruovaný. Vedle autobusové 
zastávky stojí smírčí kříž, nejpompéznější ze všech dosud dochovaných v našem knížectví, 
jehož rozpětí ramen je 120 cm. Ještě v polovině 70. let 20. stol. se ve vesnici nacházel 
druhý smírčí kříž, který stál vedle kapličky při pěkně zrestaurované zahradě č. 37 z 19. století. 
Bohužel žádný s obyvatel neví, co se s nim stalo. na polích kolem vesnice roste osamělá 
hezká stará lípa, se kterou je spojena tajemná legenda vypovídající o tragedii, která se zde 
odehrála před několika set lety, pravděpodobně v roce 1633. Jednoho dne se u lípy objevil 
podivný člověk, který začal dělat tajemné obřady a říkal nesrozumitelná slova. Zda ho za to 
potkalo něco zlého nebo zda se s ním obyvatelé vesnice vypořádali ve zlém – nikdo již dnes 
nepamatuje, ale po nějaké době se u lípy objevil znova. Po pronesení několika tajemných 
slov vytáhl z brašny černý šátek, na kterém se zvedl a uletěl. Předtím však předpověděl, 
že ve vesnici za nedlouho zůstane pouze jediný člověk. Zakrátko opravdu vesnici postihla 
strašná epidemie – snad dříve zmíněný mor, černá smrt? Jejím důsledkem zůstal ve vesnici 
pouze hrobník a mladý sedlák, který s obavami čekal naplnění předpovědi. Za nějaký čas 
se pozdě v noci začal někdo dobývat do jeho domu. když zvuky utichly, sedlák ze strachem 
pootevřel dveře a uviděl mrtvého hrobníka. takto se vyplnila strašná předpověď tajemného 
hosta vesnice - žeby čaroděje?

Radzikowice.  Krzyż pokutny
 Smírčí kříž

Radzikowice.  Krzyż pokutny
 Smírčí kříž

Nowaki.  Stara lipa
 Stará lípa
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spełnienia przepowiedni. Po niedługim czasie, późną nocą, ktoś zaczął się dobijać do jego 
domostwa. kiedy nagle odgłosy ucichły, kmieć ze strachem uchylił drzwi i ujrzał pod nimi 
martwego grabarza. w taki oto sposób wypełniła się straszliwa przepowiednia tajemniczego 
gościa – czyżby czarownika?
Na końcu wsi skręcamy w lewo, w kierunku Słupic. Po przejechaniu kilkuset 
metrów docieramy do zapory wodnej na rzeczce Korzekwi, malowniczo 
położonej wśród pagórków i pól. Możemy tu odpocząć, posilić się oraz ochłodzić 
w krystalicznej wodzie. Jadąc dalej, przejeżdżamy przez  Słupice (67,3 km)   
w kierunku  Karłowic Wielkich (68,9 km) . 

Pierwsze informacje o tej zamożnej wsi 
pochodzą z 1244 roku. Z tego czasu 
pochodzi również pierwsza wzmianka  
o kościele św. Marii Magdaleny. obecny, 
późnobarokowy, zbudowano w 1758 roku.  
w zewnętrzną ścianę prezbiterium wmu-
rowano renesansową, wykonaną z marmuru 
płytę nagrobną, pochodzącą z 2. połowy 
XVi wieku, przedstawiającą postać rycerza 
oraz annę Marię ur. Vogel. wieś do 1810 
roku należała do dóbr kolegiaty nyskiej. 
w pobliżu kościoła, naprzeciw plebanii, 
stoi niepozorny dom, w którym urodził się 
znany malarz niemiecki (śląski), Edward 
Grützner (1846-1925). Był siódmym dziec-
kiem niezamożnego chłopa. Miejscowy 
proboszcz dostrzegł nieprzeciętne zdolności 

chłopca i umożliwił naukę w nyskim gimnazjum. studia artystyczne odbył w Monachium. 
scenki rodzajowe przedstawiane na jego obrazach przyniosły mu wielką popularność 
i przydomek „wesołego malarza”. tytuły jego prac: „smakujący wino brat klasztorny” czy 
„Śląski pijaczek i diabeł” same wyjaśniają trafność tego określenia. Jego obrazy znajdują 
się w sławnych galeriach na całym świecie. Cykl wykonanych przez niego ilustracji do dzieł 
szekspira określono mianem Falstaffiady. Bohaterem tego cyklu uczynił artysta Falstaffa, 
którego postać najbardziej odzwierciedlała duszę malarza. to miejsce i dom należą do bardzo 
ważnych w kulturze śląskiej. Byłoby rzeczą niedobrą, gdyby dom rozebrano. 
Kierując się w stronę Otmuchowa, dojeżdżamy do  Rysiowic (71,2 km)    
– wsi, która przez blisko 300 lat należała do znanego na Śląsku, kędzierzyńskiego rodu von 
Reiswitz. w drugiej dekadzie XiX wieku zakupiła ją rodzina von ingenheim. Budzący podziw 

Karłowice Wielkie.  Kościół św. Marii Magdaleny
 Kostel sv. Máří Magdalény

Rysiowice. Pałac
 Zámek
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Na konci vesnice zabočíme vlevo ve směru Słupic. Po několika stech metrech  
dojíždíme k hrázi na říčce Korzekwi, malebně položené uprostřed pahorků  
a polí. Můžeme si zde odpočinout, občerstvit se a osvěžit se v křišťálově čisté  
vodě. Pak pokračujeme a přejíždíme přes  Słupice (67,3 km)  ve směru  
 Karłowic Wielkich (68,9 km) . První zmínka o této bohaté vesnici pochází z roku  

1244. Z této doby pochází rovněž první zmín- 
ka o kostele sv. Máří Magdalény. současný 
pozdněbarokní byl postaven v roce 1758. na 
vnější straně presbiteria je zazděna renesanční 
mramorová náhrobní deska, pocházející z 2. 
poloviny 16. století, zobrazující postavu rytíře 
a anny Marie roz. Vogel. Vesnice náležela 
do roku 1810 do majetku nyského chrámu.  
Boblíž kostela, naproti fáry, stojí domek,ve 
kterém se narodil známý německý malíř 
(slezský) Edward Grützner (1846-1925).
Byl sedmým dítětem chudého muže. Místní 
probošt si všiml mimořádných schopnosti  
chlapce a umožnil mu studium na niském gym- 
náziu. Uměleckou školu absolvoval v Mnichově. 

Různorodé scénky na jeho 
obrazech mu přinesly 
velkou popularitu a přívla-
stek „veselého malíře”. 
názvy jeho obrazů: „Víno 
ochutnávající klášterní 
bratr” nebo „slezský pijan  
a ďábel” potvrzují správnost 
tohoto predikátu. Jeho 
obrazy se nacházejí ve 
slavných galeriích celého 
světa. Jeho cyklus ilustrací 
k shakespearovým dílům 
získal název Falstaffady. Hrdinou tohoto cyklu učinil umělec Falstaffa, v jehož postavě se 
nejvíc odráží duše malíře. toto místo a dům jsou velmi důležité pro slezskou kulturu. nebylo 
by dobré, kdyby byl dům zbourán. 
Pokračujeme na Otmuchów a dojíždíme do  Rysiowic (71,2 km)    
– vesnice, která téměř 300 let patřila významnému slezskému kędzierzyńskému 
rodu von Reiswitz. V druhé dekádě 19. stol. ji koupila rodina von ingenheim.  
Pozoruhodný eklektický zámek byl vybudován kolem roku 1880 hraběnkou  
konstancí Růženou von ingenheim. Za zámkem, na malebném  
kopci, se nachází rodová hrobka. Do roku 1976 patřil zámek  
státnímu zemědělskému družstvu v nieradowicích. když ho  
převzala stanice chovu zvířat v karczowě, nejcennější část  
vybavení byla odvezena a zámek začal chátrat. od roku 1983 je 
soukromým majetkem a pomalu, byť s obtížemi, získává znovu svůj 
dávný půvab.
Jedeme dál směrem na Otmuchów. Přejíždíme přes 
 Grądy  73,9 km) , kde si můžeme odpočinout a občerstvit  
se v dobře udržovaném lovišti pstruhů. Dojíždíme do  

Karłowice Wielkie.  Dom Edwarda Grütznera 
 Dům Edwarda Grütznera

Edward Grützner
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eklektyczny pałac został wybudowany około 1880 roku przez hrabinę konstancję Różę von 
ingenheim. Za pałacem, na malowniczym wzgórzu znajduje się rodowa nekropolia. Do 1976 
roku pałac należał do PGR w nieradowicach. Po przejęciu go przez stację  Hodowli Zwierząt 
w karczowie zabrano stąd najcenniejszą część wyposażenia, a pałac zaczął popadać w ruinę. 
od 1983 roku własność prywatna, z trudem, ale powoli odzyskuje swoją dawną świetność.
Jedziemy dalej w kierunku Otmuchowa. Przejeżdżamy przez  Grądy (73,9 km) ,  
gdzie możemy odpocząć i posilić się w pięknie zagospodarowanym łowisku 
pstrągów. Dojeżdżamy do ukrytych pośród drzew  Ulanowic (75,9 km) . trudno 
sobie wyobrazić, że dziś tak spokojna wieś musiała niegdyś tętnić życiem, o czym świadczy 
wspaniały, niestety zrujnowany, renesansowy dwór. wzniesiono go na przełomie XVi i XVii 
wieku, następnie przebudowano w okresie późnego baroku. w ostatnim czasie, nakryty 
nowym dachem, czeka na przywrócenie dawnej świetności. Przy drodze dojazdowej do pałacu 
stoi klasycystyczna kaplica wybudowana około 1800 roku. warto również zobaczyć piękną, 
stojącą na wysokiej kolumnie figurę Chrystusa salwatora z 1724 roku. Usytuowana jest na 
południe od wsi, na najwyższym w okolicy malowniczym wzgórzu, w otoczeniu starych drzew 
akacji (robinia akacjopodobna, grochodrzew) i interesujących okazów głazów narzutowych.
Dalej trasa prowadzi wśród malowniczych wzgórz morenowych (wspomniane 
wcześniej głazy narzutowe). Przed nami zjazd serpentynami oraz wspaniałe 
panoramy gór i otmuchowskiego wzgórza zamkowego. Przejeżdżamy przez dwa 
przejazdy kolejowe, skręcamy w prawo w ul. Grunwaldzką, dalej ul. Powstańców 
Śl., następnie w prawo ul. Ogrodową do ul. Władysława Jagiełły, teraz w lewo 
dojeżdżamy do  skrzyżowania z ul. Krakowską (79 km) . Trasa prowadzi dalej 
prosto, ja proponuję skręcić w lewo i ul. Krakowską dojechać do centrum  
miasta.  OTMUCHÓW  - kiedy wjeżdżamy na otmuchowski rynek, odnosi się wrażenie, 
że znaleźliśmy się w miasteczku, jakie zobaczyć możemy w południowej Francji. odczucia te 
wzrastają, kiedy odbywa się tu znane już nie tylko w naszym regionie wspaniałe święto grodu 
– Lato kwiatów. Przydomek „miasto kwiatów” znajduje w tym czasie znakomite uzasadnienie. 
spoglądając na barokowe otoczenie rynku, trudno sobie uzmysłowić, że znajdujemy się 
w jednym z najstarszych grodów Śląska. 

Ulanowice.  Dwór 
 Zámek
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Ulanowic (75,9 km) , které se skrývají mezi stromy. těžko si můžeme představit, 
že dnes tak klidná vesnice, kdysi kypěla životem, o čemž svědčí překrásný, avšak zchátralý 
renesanční zámek. Pochází z přelomu 16. a 17. stol., následně byl v období pozdního baroka 

přestavěn. V poslední době získal 
novou střechu a čeká na návrat 
dávné slávy. U příjezdové cesty 
stojí klasicistní kaple, postavena 
kolem roku 1800. stojí také za to 
shlédnout krásnou sochu krista 
salvatora umístěnou na vysokém 
sloupu z roku 1724. nachází se 
jižně od vesnice na nejvyšším 
malebném okolním kopci, stojí 
mezi starými stromy akátů (akát 
bílý, trnovník) a zajímavými 
kameny.
Dale trasa pokračuje 
středem malebných 
morenových vy-výšenin (dříve 

zmíňované skalní útvary). Před námi je točivý sjezd a krásné panorama hor a 
otmuchovského zámeckého kopce. Přejíždíme přes dva železniční přejezdy, 
odbočujeme doprava na ul. Grunwaldzka, dále na ul. Powstańców Śl., pak 
vpravo  ulicí Ogrodowa na ul. Władysława Jagiełły, pak vlevo přijíždíme na  
 křižovatku s ulicí Krakowska (79 km) . Trasa pak pokračuje rovně, ale já bych 
doporučoval odbočit doleva a Krakowskou ulicí dojet do centra města.
 OTMUCHÓW  - když vjíždíme na otmuchowské náměstí, máme dojem, že jsme v městečku, 
jaké můžeme vidět v jižní Francii. tyto pocity ještě vzrůstají, když se tady konají, známé nejen 
v našem regionu, překrásné městské slavnosti – Léto květů. Přívlastek „Město květů” má v 
té době své opodstatnění. když si prohlížíme barokní náměstí, jen těžko lze uvěřit, že jsme v 
jednom z nejstarších měst slezska.
Zda se tady konaly čarodějnické procesy není bohužel známo. Do naší doby se o tom 
nedochoval žádný dokument. Je však známo, že město mělo vlastního kata. svědčí o tom 
unikátní pomník stojící na ulici 1. Maja. na něm je uveden nápis: „Já, krysztof kuhn, kat, 

Ulanowice. Kaplica / Kaple 

Ulanowice. Wzgórze Kapliczne
 Kapliční kopec
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Czy odbywały się tu procesy o czary, niestety, nie wiadomo. Do naszych 

czasów nie zachował się żaden dokument. natomiast wiadomo, że miasto 
posiadało własnego kata. Zaświadcza o tym unikatowy pomnik – kolumna 
stojąca przy ul. 1 Maja. Zatarta inskrypcja głosi: „Ja, krzysztof kuhn, kat, 
kazałem zbudować na wieczną chwałę Boga na cześć anny katarzyny 
Helbranin mojej żony i gospodyni”. na kolumnie wyryta 
jest data – 1654. obraz na blasze, przedstawiający 
wędrującego św. Rocha karmionego przez anioła, 
jest znacznie późniejszy. wiadomo, że od 1620 roku 
istniała w otmuchowie katownia, a kat należał do 

cechu w nysie. Pierwszym katem był wolf Bohmichen. Fach przechodził 
przez wiele pokoleń z ojca na syna aż do połowy XiX wieku. Z tego 
rzemiosła utrzymywały się w otmuchowie dwie rodziny. 

Wracamy na szlak. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, następnie w prawo, 
ul. Warszawską wyjeżdżamy z miasta. Przejeżdżamy prze letniskową 
wieś  Sarnowice (82 km) . Po lewej stronie drogi, nad brzegiem Jeziora 
Otmuchowskiego mieści się kilka ośrodków campingowych, w których można 
się zatrzymać, odpocząć i przenocować. Dojeżdżamy do wsi  Ligota Wielka  
 (84,1 km) , w której stoi kościół pw. Matki Bożej Bolesnej wybudowany w 1928 
roku. Skręcamy w lewo, w kierunku   Lubiatowa (87,5 km) . w tej starej, leżącej na 
granicy księstwa nyskiego wsi, wzmiankowanej już w 1302 roku, warto zobaczyć interesujące 
ruiny renesansowego dworu wzniesionego około 1600 roku, z którego zachowała się ściana 
szczytowa. kościół  św. Mikołaja z początku XiV wieku, przebudowany w stylu barokowym  
w XViii wieku, okala gotycki mur wzmocniony licznymi skośnymi przyporami. w jego lico, 
obok kapliczki, wmurowany jest pierwszy krzyż pokutny, drugi oddalony jest ok. 1 km 
w kierunku zachodnim. Można do niego dojechać polną drogą, od kościoła na zachód. 
Znajduje się kilkanaście metrów w lewo od mostka na strumieniu, ukryty w nadbrzeżnych 
zaroślach. na wzgórzu, za kościołem, stoi barokowy spichlerz dworski, zbudowany w 1725 r.  
należy on do unikatowych zabytków tego typu, które zachowały się do naszych czasów.  

Ruszamy dalej, w stronę Paczkowa. Przed nami na horyzoncie roztacza się 
panorama Gór Złotych. Opuszczamy na chwilę granice księstwa nyskiego, 

Otmuchów

Otmuchów.  Rynek
 Náměstí
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nařídil jsem postavit 
k věčné chvále boha 
ke cti anny kateřiny 
Helbranin, mé ženy 
a hospodyně.” na 
soše je vyryto datum 
– 1654. obraz na 
desce, představující 
sv. Rocha krmeného 
andělem, je z pozdější 
doby. Je známo, že 
od roku 1620 byla  
v otmuchowě katovna 

a kat patřil k cechu v nise. Prvním katem byl wolf Bohmichen. Řemeslem se živily celé 
generace, přecházelo z otce na syna až do poloviny 19. stol. tímto řemeslem se v otmuchově 
živily dvě rodiny.
Vracíme se na trasu. Na křižovatce odbočujeme vlevo, pak vpravo vyjíždíme 
ulicí Warszawska z města. Přejíždíme přes rekreační vesnici  Sarnowice    
 (82 km) . Po levé straně cesty, podél Otmuchovského jezera je několik kempů, 
ve kterých se můžeme zastavit, odpočinout a přenocovat. Přijíždíme do vesnice  
Ligota Wielka (84,1 km) , ve které se nachází kostel Matky Boží Bolestné, 

postavený v roce 1928. Odbočujeme doleva ve směru  Lubiatowa (87,5 km) .  
V této staré vesnici, která se nachází na hranici niského knížectví, zmiňované již v roce 1302, 
je pozoruhodná zajímavá zřícenina renesančního hradu, postaveného kolem roku 1600, ze 
kterého se dochovala pouze štítová stěna. kostel sv. Mikuláše z počátku 14. stol., přestavěný 
v barokním stylu v 18. stol., je obehnán gotickou zdí zpevněnou řadou šikmých podpěr.  
V jeho průčelí, vedle kaple, je zazděný první smírčí kříž, druhý je vzdálen asi 1 km západním 
směrem. Je k němu možné dojet polní cestou západně od kostela. nachází se několik 
metrů vlevo od kládky 
nad potůčkem, je  
ukrytý v porostech na 
břehu. na kopci za 
kostelem stojí barokní 
hradní sypka z roku 
1725. Patří k unikátním 
památkám tohoto typu, 
které se dochovaly do 
dnešní doby. Vyrážíme 
dál směrem na 
Paczków. Před námi 
se na obzoru rozprostírá panorama Rychlebských hor. Na chvíli opouštíme 
hranici Niského knížectví, projíždíme přes  Pomianów Dolny (90 km) ,  
starou uliční vesnici s kostelem Františka Xavereho. Pokračujeme směrem  
k Paczkowu. Z cesty je vidět nad městem výrazně dominující kopuli kostela  

Otmuchów. Zamek
 Hrad

Lubiatów

Lubiatów. Dwór i kościół św. Mikołaja
 Zámek a kostel sv. Mikuláše
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przejeżdżamy przez  Pomianów Dolny (90 km) , starą ulicową  
wieś, z kościołem św. Franciszka Ksawerego. Kontynuujemy   
w stronę Paczkowa. Z drogi widać już wyraźnie dominującą 
nad miastem bryłę kościoła św. Jana Ewangelisty. Dojeżdżamy 
do dworca kolejowego, przed którym skręcamy w lewo, w ul.  
Stacyjną, następnie w lewo, ul. Armii Krajowej jedziemy w kie- 
runku centrum miasta. Skręcamy w lewo pod górę, w ul. gen. 

A. Zawadzkiego, na rondzie skręcamy w prawo, w ul. A. Mickiewicza. 
Mijamy Ośrodek Kultury, skręcamy 

w prawo, w ul. Wojska Polskiego i po 
kilkudziesięciu metrach dojeżdżamy 
do  Domu Kata (95 km) , przy którym 
kończy się nasza trasa. Zanim opowiem o tym 
unikatowym w Polsce obiekcie pochodzącym 
z XViii wieku, proponuję na początek zwiedzić  
Paczków . na początku Xiii wieku biskup 
tomasz i założył warowny gród, który, z racji 
zachowanych obwarowań, zyskał piękne 
miano – polskie Carcassonne. kamienne, 
gotyckie mury obronne wraz z 19 basztami 
łupinowymi liczą ok. 1200 m długości, mają 
9 m wysokości. Godnym odwiedzenia jest 
unikatowe w Polsce Muzeum Gazownictwa 
przy ul. Pocztowej 6, mieszczące się w nie- 
czynnej gazowni. Zgromadzono tu interesującą kolekcję gazomierzy, lamp i urządzeń 
gospodarstwa domowego, zasilanych gazem, np. lodówki!!! 
Po zwiedzeniu miasta wracamy przed Dom kata, który został zbudowany w XViii wieku,  
a więc już po tragicznym okresie polowań na czarownice w księstwie nyskim. Postawiono 
go poza murami ówczesnego grodu ze względu na specyficzny fach wykonywany przez jego 
gospodarza - kat był wykonawcą wyroków, które zapadały w ówczesnych sądach wszystkich 
szczebli. katowskie okrucieństwo w księstwie nyskim osiągnęło swój szczyt w połowie XVii 
wieku. Zanim ofiarę poddano torturom, przeprowadzano  tzw. „wypróbowanie czarownicy”.  
w praktyce sądowej stosowano pięć takich prób: próbę łez, próbę szpilkową, próbę ogniową, 
próbę wodną oraz próbę agową. sądzono, że kobieta, będąca czarownicą, nie jest w stanie 
uronić nawet jednej łzy. sędzia, przystępując do tej próby, zaklinał podejrzaną na łzy 
Chrystusa, które przelał na krzyżu dla zbawienia ludzkości, żeby płakała jeśli jest niewinna. 
niestety, zwykle sparaliżowana strachem kobieta nie była w stanie uronić choćby jednej łzy. 

Paczków. Muzeum Gazownictwa
 Plynárenské muzeum

Paczków.  Dom Kata
 Katův dům
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sv. Jana Evangelisty. Přijíždíme k železničnímu nádraží, před kterým 
odbočujeme doleva do ul. Stacyjna, dále pak jedeme vlevo ul. Armii Krajowa 
do centra města. Odbočíme vlevo pod kopec, na kruhovém objezdu na  ul. gen. 
A. Zawadzkiego, odbočíme doprava do ul. A. Mickiewicza. Míjíme kulturní 
středisko, zatáčíme vpravo do ul. Wojska Polskiego a po několika desítkách 
metrů přijíždíme k  Domu Kata (Katův dům, 95 km) , u něhož naše trasa končí. 
než popíšu tuto polskou zajímavou stavbu, pocházející z 18. stol., doporučím prohlídku  
Paczkowa .

na začátku 13. stol. biskup tomáš i. založil 
strážní hradiště, které v zájmu zachování 
svého významu získalo hezké jméno - Polské 
Carcassonne. kamenné gotické ochranné zdi 
jsou spolu s 19 skořepinovými baštami 1200 
m dlouhé a 9 m vysoké. návštěvu si zaslouží 
Plynárenské muzeum na ul. Pocztowa čp. 6, 
které sídlí v nefunkční plynárně. Je to unikát  
v celém Polsku. Je zde sbírka plynoměrů, lamp  
a domácích plynových zařízení, např. ledničky!!! 
Po návštěvě města se vracíme před katův 
dům, který byl postaven v 18.stol. a tedy již 
po tragickém období honu na čarodějnice 
v niském knížectví. Byl postaven za zdmi 
tehdejšího města, a to z důvodu specifiky 
řemesla jeho hospodáře – kat byl vykonavatel 

rozsudků, které byly vyneseny na všech stupních tehdejších soudů. surovost kata v niském 
knížectví dosáhla svého vrcholu v pol. 17. stol. než byla oběť podrobena mučení, proběhla 
tzv. „čarodějnická zkouška”. V soudní praxi se používalo pět takových zkoušek: zkouška slz, 
špendlíková zkouška, ohňová zkouška, vodní zkouška a zkouška vážení. Mělo se za to, že 
žena, je-li čarodějnice, není schopna uronit ani jednu slzu. když soudce přistupoval k této 
zkoušce, podezřelou zaklínal na kristovy slzy, které prolil na kříži pro zbavení světa. kdyby 
plakala, tak by byla nevinná. Bohužel, vylekaná žena nebyla většinou schopna uronit ani 
jednu slzu. Byl to první důvod, že je čarodějnice. Pak následovala špendlíková zkouška, které 
předcházelo důkladné vyholení vlasů na celém těle. tenkrát byli všichni přesvědčeni, že žena 
bez vlasů již nebyla v moci ďábla. Pak se na těle ženy důkladně hledala čertovská znamení. 

Paczków. Ratusz / Radnice

Paczków.  Mury obronne 
 Hradby
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Był to pierwszy dowód, że jest czarownicą. następnie przystępowano do próby szpilkowej, 
którą poprzedzało dokładne wygolenie włosów na całym ciele. Panowało przekonanie, że 
„odwłosienie” czarownicy pozbawi ją diabelskiej mocy. następnie oprawca przystępował 
do dokładnych oględzin ciała w poszukiwaniu czartowskich znamion. Po znalezieniu takich 
nakłuwał je szpilką. wiadomo, że brodawki czy inne tego rodzaju narośle po nakłuciu nie 
krwawią. Był to kolejny znak potwierdzający podejrzenia. Rzadziej stosowana była próba 
ogniowa. ograniczała się ona jedynie do zapytania oskarżonej, czy jest w stanie utrzymać  
w dłoniach rozpalone żelazo. Powodem niepodejmowania tej próby było przeświadczenie, że 
za sprawą szatana wypadnie ona dla niej pomyślnie. najczęściej stosowaną była próba wodna 
zwana „kąpielą czarownic”, którą przeprowadzano na oczach licznie zgromadzonej gawiedzi. 
ofiara przed tą próbą była rozbierana do naga. następnie wiązano ją „w kozła”, to znaczy prawą 
dłoń wiązano z lewą stopą a lewą z prawą stopą, następnie przywiązaną do liny wrzucano do 
głębokiej wody. Jeżeli tonęła od razu był to dowód niewinności, jeżeli utrzymywała się na 
powierzchni był to nieomylny znak, że jest czarownicą. ostatnią próbą było ważenie. istniał 
przesąd, że za sprawą diabła każda czarownica jest lekka jak pierze – jeżeli ważyła mniej niż 
określała to specjalna norma, stanowiło to kolejny dowód jej winy. Przed ważeniem kobieta 
musiała się całkowicie rozebrać, żeby sędziowie sprawdzili, czy nie ukrywa jakichś ciężarków, 
zwiększających jej wagę. Zastanawiam się, czy do tego celu używano wagi, która w tym czasie 
znajdowała się w podcieniach Domu wagi w nysie. 
Jeżeli ofiara dzielnie przetrwała męczarnie i nie przyznawała się do winy, trafiała do ciemnego 
lochu. Rozpoczynał się drugi etap przesłuchań, podczas których kat stosował najbardziej 
okrutne tortury, jakie był w stanie wymyślić człowiek. kobietę, która trafiała do katowni, wiązano 
w tak zwanego kozła. w pozycji klęczącej przywiązywano jej ręce do stóp, następnie wkładano 
do beczki. Przez wycięty w klepkach  otwór wyciągano związane ręce i stopy, wtykając w nie 
kij, uniemożliwiając w ten sposób jakikolwiek ruch. innym sposobem unieruchamiania były 
dyby lub dwie belki zbite w formie krzyża, do którego przywiązywano każdą rękę i nogę do 
innego ramienia. krzyż ustawiano w pozycji stojącej lub leżącej, całkowicie obezwładniając 
ofiarę. w ten sposób maltretowani ludzie znosili jeszcze dodatkowe katusze, gdyż obłaziło 
ich różnego rodzaju robactwo czy obgryzały zgłodniałe szczury. wyższym stopniem tortur 
było zaśrubowanie kciuków w specjalnej prasie, która miażdżyła końce palców, zadając 
torturowanemu straszliwy ból. stosowano również „hiszpańskie buty”. Były to podobne do 
cholew butów dwie żelazne płyty, które zakładano na golenie i łydki i skręcano śrubami. 
na wewnętrznej stronie cholew znajdowały się guzy i kolce, które przy coraz mocniejszym 
skręcaniu wbijały się w ciało i gruchotały kości nóg. Zakładanie i zdejmowanie takich „butów” 
powtarzano kilkakrotnie, potęgując cierpienie i ból ofiary. Jeżeli dodamy do tego drabinę lub 
ławę do rozciągania przy pomocy windy, podczas którego przypalano pochodniami boki ofiary, 
czy opisany na początku „fotel czarownic” sprawa staje się jasna. ofiary, które przyznały się 
do wszystkiego, były w ramach łaski przed spaleniem na stosie ścinane mieczem. taki miecz, 
jeden z nielicznych, który zachował się do naszych czasów, możemy zobaczyć w nyskim 
muzeum.  
trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek z nas, poddany takim „wyrafinowanym zabiegom”, nie 
przyznał się do lotów na miotle, udziału w sabatach i kontaktów z czartem. Refleksję nad tym 
smutnym rozdziałem w historii księstwa nyskiego pozostawiam pod rozwagę każdemu z nas. 
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Pokud se toto našlo, bylo do něj bodáno špendlíkem. Je známo, že bradavice nebo jiné tohoto 
druhu nárusty, po nabodnutí nekrvácí. Byl to další důkaz potvrzující podezření. Méně často se 
používalo ohňovou zkoušku, která byla omezena pouze na otázku, zda je podezřelá schopna 
udržet v dlaních rozžhavené železo. Důvodem neprovádění této zkoušky bylo přesvědčení, že 
oběť spojená se satanem tuto zkoušku obstojí. nejčastěji se používalo vodní zkoušku, tzv. 
„čarodějnickou koupel”, která se prováděla před četně shromážděnou veřejností. oběť byla 
před zkouškou svlečena do naha. Pak byla svázána „na kozla”, to znamená pravá dlaň byla 
svázána s levou nohou a levá s pravou a pak byla přivázána k lanu a schozena do hluboké 
vody. Pokud se topila okamžitě, byl to důkaz nevinnosti. Pokud se však udržovala na vodě, 
byl to neomylný znak toho, že je to čarodějnice. Poslední zkouškou bylo vážení. Existovala 
pověra, že vlivem ďábla je každá čarodějnice lehká jako peří – pokud vážila méně než určoval 
stanovený limit, byl to další důkaz její viny. Před vážením se žena musela svléknout do 
naha, aby bylo možné zkontrolovat, zda neschovává nějaké závaží, aby zvětšila svou váhu. 
Pozastavuji se nad tím, zda k tomuto účelu používali váhu, která se v této době nacházela  
v nise v podloubí „ Domu váhy”.
Pokud oběť statečně vydržela mučení a nepřiznala se k vině, byla uvržena do temného vězení. 
Začala pak druhá etapa výslechu, kdy kat aplikoval nejhorší krutá mučení, které byl člověk 
schopen vymyslet. Žena, která se dostala ke katovi, byla svázána do tzv. „kozla”. V klečící 
poloze ji přivázali ruce k nohám a pak ji vložili do sudu. Přes otvory vyřezané v prknech 
sudu byly vytažené svázané ruce a nohy, mezi ně byla vražená hůl, která neumožňovala oběti 
jakýkoliv pohyb. Jiným způsobem znehybnění oběti byla kláda nebo dva trámy zbité do 
formy kříže, ke kterému se přivázalo každou ruku i nohu na jiné rameno. kříž byl postaven 
v ležící nebo svislé poloze a úplně oběť znehybňoval. takto týrání lidé museli snášet ještě 
další utrpení, kdy po nich lezl různý hmyz nebo je okusovaly vyhladovělé krysy. Vyšším 
stupněm mučení bylo zašroubování prstů ve speciálním lisu, který tříštíl konce prstů  
a způsoboval oběti neskutečnou bolest. Používaly se rovněž tzv. „španělské boty”. Byly to 
dvě železné desky tvarem podobné botám, které se umísťovaly na holeň a lýtko a stahovaly se 
šrouby. na vnitřní straně desek byly trny a hřeby, které se při ztahování stále více vbíjely do 
těla oběti a tříštily kosti nohy. Přikládání i sundávání takových „bot”se několikrát opakovalo  
a prohlubovalo utrpení a bolest oběti. a když k tomu ještě přidáme žebřík nebo lavici  
k roztahování pomocí výtahu, při kterém byly pochodněmi připalovány boky oběti nebo  
v úvodu popsané „čarodějnické křeslo”, je to všem jasné. oběti, které se ke všemu přiznaly 
byly před upálením z milosti sťaty mečem, aby tolik netrpěly. Jeden z mála takových mečů, 
který se dochoval do dnešní doby, můžeme spatřit v niském muzeu.

Jen těžko si můžeme představit, že by se kdokoliv z nás nepřiznal k lítání na koštěti, 
k účasti na sabatech a kontaktu s ďáblem, kdyby byl podroben takovým „rafinovaným 
úkonům”. Zamyšlení nad tímto smutným obdobím v historii niského knížectví ponechávám  
každému z nás.
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Ślady czarownic 
w regionie šumpersko – jesenickim

Długość szlaku czarownic po czeskiej stronie wynosi łącznie 138 km i prowadzi górskimi 
ścieżkami przez Hrubý Jeseník. Ze względu na stopień trudności, a także aspekty historyczne 
oraz  terytorialne czeski szlak czarownic został podzielony na dwa odcinki: šumperski (91 km) 
i jesenicki (47 km) z punktem wyjściowym na Červenohorskim sedle. 

Odcinek jesenícki
według zeznań domniemanych czarownic, wymuszonych podczas tortur, czarownice spo-
tykały się na sabatach, gdzie relacjonowały diabłu swoje czyny. Miejscem, gdzie odbywały 
się te „słynne” sabaty były Petrovy kameny (kamienie Piotrowe), położone w okolicach Pra-
dziada. na odbywające się nocą sabaty czarownice latały na miotłach lub też drewnianych 
widłach posmarowanych czarodziejską maścią. Diabeł, z którym czarownice zawarły przymie-
rze, ukazywał im się pod postacią czarnego kozła lub kota. Czarownice miały ponoć niszczyć 
ludziom zdrowie, rozbijać małżeństwa, ściągać złą pogodę i nieurodzaj, odbierać krowom 
mleko i szkodzić bydłu.
Procesy czarownic na ziemi jesenickiej miały miejsce w latach 1622-1684 i przebiegały  
w trzech fazach. Do największego nasilenia polowań na czarownice doszło w 1651 roku.  
w latach 1651-1652 w Jeseníku i okolicach stracono ponad 100 osób. ostatnie znane wyroki 
pochodzą z lat 1683-1684, kiedy to za uprawianie czarów stracono trzy osoby z Domašova. 
Czołowym inicjatorem polowań na czarownice i ich późniejszych egzekucji był nyski inkwi-
zytor Ferdinand Zacher.

Zlaté Hory – założenie miasta związane jest z wydobyciem tutaj złota, co dokumentuje 
jego wcześniejsza nazwa „Edelstadt”. Najciekawsze zabytki: Stara Poczta z 1698 roku, kla-
sycystyczny ratusz, barokowa kaplica św. Krzyż, Zlatorudné mlýny, ruiny zamku Edelštejn, 
znane miejsce pielgrzymkowe do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

 1. przystanek 
Płyta pamiątkowa na budynku muzeum w Zlatých Horách.
Procesy domniemanych czarownic w Zlatých Horách rozpoczęły się podczas wojny trzy-
dziestoletniej po wielkiej epidemii dżumy, w latach 30. XVii wieku, kiedy to oskarżono kilku 
mieszkańców o spowodowanie tej klęski. w wyniku procesów czarownic w Zlatých Horách 
życie straciło 85 osób.

Kamienie Piotrowe 
Petrovy kameny

Izabela Kicak
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Izabela Kicak
 

Po stopách čarodějnic 
v šumpersko-jesenickém regionu  

„Čarodějnická trasa” je na české straně dlouhá celkem 138 km a vede po horských  
stezkách Hrubého Jeseníku. s ohledem na míru náročnosti a také historický a územní  
charakter, byla „čarodějnická trasa” rozdělena na dva úseky: šumperský (91 km) a jesenický 
(47 km) s výchozím místem na Červenohorském sedle. 

Jesenický úsek
Dle svědectví domnělých čarodějnic, vynucených během mučení, se scházely čarodějnice na 
sabatech, kde o svých činech informovaly ďábla. „Proslulé” čarodějnické sabaty se konaly 
na Petrovych kamenech pod Pradědem. na schůzky, konané na osamělých místech v noci, 
jezdily na koštěti nebo na dřevěných vidlích, potřených čarodějnou mastí. Ďábel, se kterým 
se čarodějnice spolčily, se jim zjevoval v podobě černého kozla nebo kocoura. Čarodějnice 
údajně mohly lidem ublížit na zdraví, rozvracet manželství, přivolávat zlé počasí a neúrodu, 
brát kravám mléko a škodit dobytku.
Čarodějnické procesy na Jesenicku se konaly v letech 1622-1684 a probíhaly ve třech  
vlnách. k největšímu honu na čarodějnice došlo v roce 1651. V letech 1651-1652 v Jeseníku 
a okolí bylo popraveno více než 100 lidí. Poslední známé rozsudky byly vyneseny v letech 
1683-1684, kdy za čarodějnictví byly upáleny tři osoby z Domašova. Hlavním iniciátorem 
honu na čarodějnice a jejich pozdějších poprav byl niský inkvizitor Ferdinand Zacher.

Zlaté Hory – založení města je spojeno s těžbou zlata, což dokládá původní název  
„Edelstadt”. Nejzajímavější památky: Stará pošta z roku 1698, klasicistní radnice, barokní 
špitální kostel sv. Kříže, Zlatorudné mlýny, zřícenina hradu Edelštejn, známé poutní místo 
Panny Marie Pomocné.

 1. zastavení 
Pamětní deska na budově muzea ve Zlatých Horách.
Procesy údajných čarodějnic ve Zlatých Horách byly zahájeny během třicetileté války po velké 
epidemii moru, ve třicátých letech 17. století, kdy bylo obviněno několik obyvatel ze způsobe-
ní této pohromy. Ve Zlatých Horách vzaly čarodějnické procesy život 85 lidem.

Grafenberg
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 2. przystanek 
Pomnik w miejscu egzekucji w Zlatých 
Horách, gdzie najwięcej stosów zapło-
nęło w 1651 roku, trawiąc 54 ofiary 
polowań na czarownice. 

Česká Ves – właścicielami tej 
miejscowości były rody Schrothów 
oraz Priessnitzów, z których pochodzili 
założyciele uzdrowiska w Dolní Lipové 
(Johann Schroth) oraz w Jeseníku (Vin-
cenz Priessnitz). Najważniejsze zabytki: 
kościół św. Józefa, rodzinny dom Jo-
hanna Schrotha, Muzeum Auto – Moto 
Weteranów. 

 3. przystanek 
Płyta na budynku Urzędu Gminy w miejscowości Česká Ves upamiętniająca ofiary procesów 
czarownic odbywających się w latach 1651-1652. w samej Českiej Vsi na skutek procesów 
czarownic zginęło 16 osób. 

Jeseník – niegdyś centrum biskupiego majątku, dziś centrum gospodarcze i kultural-
ne regionu Jeseników. Najważniejsze zabytki: renesansowa twierdza na wodzie z XVI wieku  
z fosą oraz kamiennym mostem, kościół Wniebowzięcia NMP z 1882 roku, renesansowy 
ratusz, klasycystyczny dom z 1782 roku – tzw. katownia, pomnik Priessnitza z 1909 roku, 
dom rodzinny Priessnitza w Jeseníku Zdroju. Ulubionym miejscem wycieczek jest Křížový 
vrch z kaplicą św. Anny.

 4. przystanek 
Pomnik w miejscu egzekucji w Jeseníku. w Jeseníku w latach 1622-1684 stracono ponad 
100 osób, w większości żon bogatych mieszczan. w 1966 roku dla upamiętnienia tych 

Jeseník. Pomnik czarownic
 Pomník čarodějnic

Zlaté Hory. Muzeum Miejskie
  Městské muzeum
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 2. zastavení 
Pomník na místě poprav v Zlatých 
Horách, kde hranice planuly nejvíce 
v roce 1651 a vzaly život 54 obětem 
honu na čarodějnice. 

Česká Ves – tato obec patřila ro-
dinám Schrothů a Priessnitzů, z nichž 
pocházeli zakladetelé lázní Dolní Lipo-
vá (Johan Schroth) a Jeseník (Vincenz 
Priessnitz). Nejvýznamnější památky: 
kostel sv. Josefa, rodný dům Johanna 
Schrotha, Auto-moto veterán muzeum.  

 3. zastavení 
V České vsi je pamětní deska na budově 
obecního úřadu, která připomíná oběti čarodějnických procesů z let 1651-1652. V samotné 
České vsi v čarodějnických procesech popravili 16 osob. 

Jeseník – kdysi centrum biskupských statků, dnes hospodářské a kulturní centrum  
Jesenicka. Nejvýznamnější památky: renesanční vodní hrad z 16. století s příkopem  
a kamenným mostem, kostel Nanebevzetí Panny Marie roku 1882, renesanční radnice, klasi-
cistní dům z roku 1782 - tzv. katovna, Priessnitzův pomník z roku 1909, Priessnitzův rodný 
dům v Lázních Jeseník. Oblíbeným výletním místem je Křížový vrch s kaplí sv. Anny.

 4. zastavení 
Pomník na popravišti v Jeseníku. V letech 1622-1684 bylo v Jeseníku popraveno více než 
100 lidí, většinou se jednalo o manželky bohatých měšťanů. V roce 1966, na památku těchto 
zločinných procesů, na místě tehdejších poprav, byl umístěn kamenný památník v podobě  
velkého plamene s nápisem: „Zde v plamenech zahynuly oběti čarodějnických procesů  
1624-1684”. 

Jeseník. Katownia / Katovna

Jeseník.  Twierdza na wodzie
 Vodní hrad
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zbrodniczych procesów w miejscu odbywających się ówcześnie egzekucji umieszczono  
kamienny pomnik w postaci dużego płomienia z napisem: „tu zginęły w płomieniach ofiary 
procesów czarownic 1624-1684”. 

 5. przystanek 
Płyta pamiątkowa na tzw. katowni w Jeseníku, w której według podań miał mieszkać ostatni 
jesenicki i vidnavski kat Michał wachsman.

 6. przystanek 
Pomnik w parku w pobliżu Urzędu Gminy w Domašovie.
Z  Domašova pochodziły trzy ostatnie ofiary procesów czarownic na ziemi jesenickiej. Pierw-
szą z nich był kaszpar Gottwald, stracony w listopadzie 1683 roku, w lutym 1684 roku została 
stracona anna stenzlova z córką Roziną, które ponoć zaprowadziły Gottwalda na spotkanie 
czarownic. anna, jako główna oskarżona, była zmuszona oglądać ścięcie swojej dwudziesto-
letniej córki, obie później spalono.

Ruiny zamku Edelštejn
Zřícenina hradu Edelštejn

Odcinek šumperski 
Początki procesów czarownic w rejonie Šumperka wiążą się z miejscowością Vernířovice,  
gdzie w 1679 roku spalono żebraczkę Marinę schuchovą. w samym Šumperku stosy  
zapłonęły po raz pierwszy 7 grudnia 1682 roku. stracono wtedy Marię satlerovą i Zuzannę 
Voglickovą. ostatnie cztery egzekucje w Šumperku odbyły się w lecie 1692 roku, a ostatnią 
ofiarą był Jindřich Peschke, który jako jedyny nigdy nie przyznał się do czarnej magii, zmarł 
w 1696 roku w więzieniu śmiercią „naturalną”. w wyniku procesów czarownic w losinskim 
majątku oraz w  Šumperku w latach 1678 – 1696 życie straciły 63 osoby.

Vernířovice – znany ośrodek rekreacyjny z licznymi punktami gastronomii i bogatą 
bazą noclegową. Najciekawsze zabytki: barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena z 1727 r., 
późnobarokowy kościół św. Mateusza, przebudowany w stylu klasycystycznym w 1. połowie 
XIX wieku.
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 5. zastavení 
Pamětní deska na tzv. katovně v Jeseníku, kde 
podle pověsti bydlel poslední jesenický a vidna-
vský kat Michal wachsman.

 6. zastavení 
Pomník v parku u obecního úřadu v Do-
mašově. Z Domašova pocházely tři poslední 
oběti čarodějnických procesů na Jesenicku. 
První z nich byl kaspar Gottwald, popraven  
v listopadu 1683, v únoru 1684 byla popravena 
anna stenzlová s dcerou Rozinou, které udajně zavedly Gottwalda na čarodějnické shro-
máždění. anna, jako hlavní obviněná, byla nucena dívat se na popravu své dvacetileté dcery, 
obě pak byly upáleny.

Widok na Biskupią Kopę
Pohled na Biskupskou kupu

Šumperský úsek
Počátky čarodějnických procesů na Šumpersku jsou spojené s obcí Vernířovice, kde byla  
v roce 1679 upálena žebračka Marina schuchová. V samotném Šumperku byla první hranice 
poprvé zapálena 7. prosince 1682. tehdy byla upálena Marie satlerová a Zuzana Voglická.  
Poslední čtyři popravy se v Šumperku konaly v létě 1692, poslední obětí byl Jindřich  
Peschke, který se jako jediný nikdy nepřiznal k provozování černé magie, zemřel v roce 
1696 ve vězení „přirozenou” smrtí. V důsledku čarodějnických procesů v losinském panství  
a v Šumperku v období 1678-1696 byly popraveny 63 osoby.

Vernířovice – známé rekreační středisko s četnými stravovacími zařízeními a rozsáh-
lou ubytovací kapacitou. Nejzajímavější památky: barokní socha sv. Jana Nepomuckého  
z r. 1727, pozdně barokní kostel sv. Matyáše, přestavěný v klasicistním slohu v první polovině 
19. století.

Płukanie złota
Rýžování zlata
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Vernířovice. Pomnik 
 Památník

 1. przystanek 

Pomnik w parku przed Urzędem Gminy w Vernířovicach.
Początki procesów czarownic na losinskiej ziemi oraz w samym Šumperku związane są  
właśnie z  Vernířovicami. to tutaj 7 sierpnia 1679 r. spalono żywcem miejscową żebraczkę 
Marinę schuchovą, oskarżoną o kradzież hostii w kościele we wsi sobotín.

Sobotín – późnorenesansowy kościół św. Wawrzyńca z 1607 r., klasycystyczna rzeźba 
Kalwarii z 1818 r., były XIX-wieczny zamek oraz mauzoleum rodziny Kleinów z 1887 r. 

 2. przystanek 
Pomnik na cmentarzu obok kościoła św. wawrzyńca, w którym to przyłapano  
w roku 1678 żebraczkę Marinę schuchovą na kradzieży hostii. odprowadzona do zamkowego 
więzienia nigdy nie powróciła do Vernířovic. 

Velké Losiny – perła północno - zachodnich Moraw z renesansowym zamkiem  
z końca XVI wieku z barokowymi przybudówkami i okazałym parkiem, uzdrowiskiem  
termalnym, unikalną papiernią ręczną oraz późno-renesansowym kościołem św. Jana  
Chrzciciela z początku XVII wieku, z kamiennymi „czarnoksięskimi” ołtarzami z końca XVII w. 

 3. przystanek 
Pomnik w parku uzdrowiskowym przed pawilonem Šárka upamiętniający odbywające się tutaj 
w latach 1679-1686 egzekucje 36 skazanych w procesach czarownic. 
 4. przystanek 
Płyta pamiątkowa na žerotínskim zamku, w którym w latach 1678-1686 więziono, torturowa-
no i skazano na śmierć 38 niewinnych ofiar procesów czarownic.

Rapotín – stary szlak szklarni i barokowa kaplica św. Michała, kościół Wniebowzięcia  
z 2. połowy XIX wieku, w pobliżu znajdują się ruiny jednego z tzw. siostrzanych kościołów 
wzniesionych na początku XVI wieku w Petrovie nad Desną i w  Rapotínie. 

 5. przystanek 
Pomnik w parku w pobliżu kościoła wniebowzięcia nMP upamiętniający 7 pochodzących  
z Rapotína ofiar procesów czarownic.

 6. przystanek 
Pochodząca z końca XVii wieku ka-
mienna kapliczka czarownic w Rapo-
tínie. kapliczki czarownic wznoszone 
były prawdopodobnie przez krewnych 
skazanych w procesach czarownic.

Šumperk – miasto założone w XIII  
wieku na terenach królewskich, związa-
ne z wydobyciem metali szlachetnych,  
dziś najważniejszy ośrodek gospodarczy 
i kulturalny północno - zachodnich  
Moraw. Najciekawsze zabytki: były 
klasztorny barokowy kościół Zwiasto- 
wania NMP, dziekański kościół św.  
Jana Chrzciciela z gotyckim rdzeniem,  
barokowy kościół św. Barbary z boga-
tymi freskami, pozostałości obwarowań 
miejskich.
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 3. zastavení 
Pomník v lázeňském parku před pavilonem Šárka, který je vzpomínkou na 36 popravených  
v čarodějnických procesech v letech 1679-1686. 
 4. zastavení 
Pamětní deska na žerotínském zámku, kde bylo v letech 1678-1686 vězněno, mučeno  
a odsouzeno k smrti 38 nevinných obětí čarodějnických procesů.

Rapotín - stará sklářská cesta a barokní kaple sv. Michala, kostel Nanebevzetí z druhé po-
loviny 19. století, poblíž se nachází zřícenina jednoho ze tří obdobných kostelů postavených 
na začátku 16. století v Petrově nad Desnou a v Rapotíně. 

 5. zastavení 
Poblíž kostela nanebevzetí Panny Marie stojí v parku pomník, který je pietním místem  
7 obětí čarodějnických procesů z Rapotína.

 6. zastavení 
kamenná čarodějnická boží muka v Rapotíně, která pochází z konce 17. století. Čarodějnická 
boží muka stavěli zřejmě příbuzní odsouzených v čarodějnických procesech.

 1. zastavení 
Pomník v parku před obecním úřadem ve Vernířovicích.
Čarodějnické procesy v losinském panství a v samotném Šumperku mají svůj začátek  
spojený právě s Vernířovicemi. Protože právě zde, 7. sprna 1679, byla zaživa upálena místní 
žebračka Marina schuchová, obviněná z krádeže hostie v kostele ve vesnici sobotín.

Sobotín – pozdně renesanční kostel sv. Vavřince z r. 1607, klasicistní sousoší Kalvárie  
z r. 1818, bývalý zámek z 19. stol. a mauzoleum rodiny Kleinů z r. 1887 .

 2. zastavení 
Pomník na hřbitově u kostela sv. Vavřince, kde byla u krádeže hostie v roce 1678 chycena 
žebračka Marina schuchová. odvedli ji do zámecké věznice, odkud se nikdy do Vernířovic 
nevrátila. 

Velké Losiny – perla severo-západní Moravy s renesančním zámkem z konce 16. sto-
letí s barokními přístavbami a překrásným parkem, termálním koupalištěm, Muzeem papíru  
s ukázkami unikátní ruční výroby a pozdně renesančním kostelem sv. Jana Křtitele ze začátku 
17. stol. s kamenným oltářem z konce 17. století.

Rapotín.  Pomnik ofiar procesów czarownic
 Pomník čarodějnických procesů
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 7. przystanek 
kapliczki czarownic w Šumperku.
 8. przystanek 
Pomnik w pobliżu jeziorka upamiętniający wykonywane tu w latach 1682-1692 egzekucje  
23 niewinnych ofiar procesów czarownic z Šumperka.
 9. przystanek 
Płyta pamiątkowa na ulicy Černohorskiej umieszczona w miejscu dawnego więzienia,  
w którym w latach 1679-1696 więziono, torturowano i skazano na śmierć 22 ofiary  
procesów czarownic.
 10. przystanek 
Płyta pamiątkowa poświęcona šumperskiemu dziekanowi i proboszczowi krzysztofowi  
alojzowi Lautnerowi na byłej plebanii (kostelní nám.). krzysztof alojzy Lautner urodził się  

w Šumperku, gdzie uczęszczał do szkoły miejskiej. Później rozpoczął nauki w łacińskich 
szkołach w ołomuńcu. tam też poczuł powołanie kapłańskie. wojna trzydziestoletnia  
(1618-1648) i związane z nią klęski głodu, epidemii i upadku moralnego oraz zdobycie  
ołomuńca przez szwedów sprawiły, że Lautner postanowił opuścić niszczone działaniami  
wojennymi Morawy. Udał się do bawarskiego Landshut, a później do wiednia. Do Šumperka 
powrócił w 1668 roku z tytułem magistra, gdzie jako duchowy pasterz miejscowej wspólnoty 
parafialnej służył 12 lat. 
w niedzielę Palmową 1678 roku wspomniana już żebraczka z Vernířovic hostię zabraną  
z sobotínskiego kościoła podała krowie należącej do miejscowej akuszerki, co miało spra-
wić, że krowa będzie dawała więcej mleka. niestety, wszystko to widział ministrant, który 
zawiadomił o tym kościelnego, ten z kolei miejscowego proboszcza aż cała historia trafiła 
do Franciszka Henryka Bobliga, fanatycznego inkwizytora. obrony parafian oskarżonych  
o czary podjął się šumperski dziekan krzysztof alojzy Lautner, który w 1679 roku otwarcie 
wystąpił przeciw Bobligowi. to był początek ogromnej tragedii Lautnera zakończonej w roku 
1685 spaleniem żywcem w Mohelnicach, a poprzedzonej wieloletnim więzieniem i strasznymi 
torturami, m.in. miażdżeniem palców u rąk, „hiszpańskim butem”, czyli miażdżeniem kości 
goleniowych oraz rozciąganiem na drabinie. Lautnera oskarżono o uczestnictwo w sabacie na 
Petrových kamieniach, podczas których miało dojść do profanowania hostii, koronowania 
królowej czarownic, chrztu dzieci w imię szatana oraz niemoralnych orgii. wszystkie te zezna-
nia wymusił na „świadkach” za pomocą okrutnych tortur Franciszek Boblig.  

Dom Geschadera w Šumperku
Geschaderův dům v Šumperku
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Žerotínski zamek
Žerotínský zámek

Šumperk – město založené ve 13. století na královských územích, spojené s těžbou  
drahých kovů, nyní nejvýznamnější hospodářské a kulturní středisko severozápadní Moravy. 
Nejzajímavější památky: bývalý klášterní barokní kostel Zvěstování Panny Marie, děkanský 
kostel sv. Jana Křtitele s gotickým torzem, barokní kostel sv. Barbory s bohatými freskami, 
pozůstatky městských hradeb.

 7. zastavení 
Čarodějnická boží muka v Šumperku.
 8. zastavení 
Pomník poblíž jezírka, který je vzpomínkou popravy 23 nevinných obětí čarodějnikých proce- 
sů ze Šumperka z období let 1682-1692.
 9. zastavení 
Pamětní deska na Černohorské ulici je osazena na místě bývalého vězení, kde byly v letech 
1679-1696 vězněny, mučeny a odsouzeny k smrti 22 oběti čarodějnických procesů.
 10. zastavení 
Pamětní deska věnována šumperskému děkanovi a faráři kryštofu alosi Lautnerovi na dávné 
 faře (kostelní nám.). kryštof alois Lautner se narodil v Šumperku, kde chodil do městské 
školy. následně se učil v latinských školách v olomouci, kde pocítil povolání ke kněžství. 
třicetiletá válka (1618-1648) a s ní spojený hlad, epidemie a mravnostní úpadek a následné 
dobytí olomouce Švédy způsobily, že Lautner se rozhodl opustit válkou ničenou Moravu. 
odcestoval do bavorského Landshut, pak do Vídně. Do Šumperka se vrátil v roce 1668 jako 
magistr, kde jako duchovní pastýř místní farní komunity sloužil 12 let. 
na Palmovou něděli v roce 1678, již uvedená žebračka z Vernířovic, hostii ukradenou ze 
sobotínského kostela dala krávě, patřící místní porodní bábě, což mělo vést k tomu, aby 
dávala více mléka. Bohužel, všechno viděl ministrant, který to oznámil kostelníkovi, ten pak 
místnímu faráři až se o celé události dozvěděl Jindřich František Boblig, fanatický inkvizitor. 
Šumperský děkan kryštof alois Lautner se ujal obhajoby místních obviněných z čarodějnictví 
a v roce 1679 se veřejně postavil proti Bobligovi. a tím začala velká Lautnerova tragédie ukon- 
čená v roce 1685 jeho upálením zaživa v Mohelnici, kterému předcházelo mnohaleté vězení 
a kruté mučení, mj. drcení prstů dlaní, „španělská bota”, tj. drcení holenních kostí a roztaho-
vání na žebříku. Lautner byl obviněn z účasti v sabatu na Petrových kamenech, kde mělo dojít 
k profanaci hostie, korunovaci královny čarodějnic, křtu dětí ve jménu satana a nemravným 
orgiím. tato svěděctví František Boblig vynutil na „svědcích” krutým mučením.
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 11. przystanek 
Płyta pamiątkowa na tzw. Domu Geschadera w Šumperku, należący wcześniej do Jindřicha  
i Marii Peschke, kolejnych ofiar polowania na czarownice. 

Mírov – pierwsza pisemna wzmianka o Mírovie jako zamku pochodzi z 1266 roku, od 1465 
roku majątek biskupstwa ołomunieckiego, do którego stopniowo przyłączano inne majątki 
aż do powstania obecnej gminy liczącej 405 mieszkańców. Najważniejsze zabytki: zamek  
z połowy XIII wieku, barokowy kościół św. Marii Magdaleny, zespół czterech kapliczek, rzeźby 
oraz pomniki poświęcone pamięci więźniów politycznych oraz ofiar faszyzmu.

 12. przystanek 
Pomnik w przyzamkowym parku, miejscu więzienia w latach 1680-1683 šumperskiego  
dziekana krzysztofa alojzego Lautnera, aresztowanego 18 sierpnia 1680 roku w Mohelnicy  
i oskarżonego o udzielanie chrztów, ślubów i grzebanie zmarłych w imieniu szatana.  
Przewieziony do šumperskiego więzienia i poddany trzem stopniom tortur, nie przyznał się 
do stawianych mu zarzutów. 

Literatura:
Mrugalski Piotr, Wielkie polowanie. O czarownicach, sabatach i płonących stosach, w: Pielgrzymy 1998, informa-
tor krajoznawczy poświęcony sudetom. studenckie koło Przewodników sudeckich. oddział wrocławski Pttk, 
wrocław 1998, str. 48 - 61

Przewodnik turystyczny Rowerową ścieżką szlakiem czarownic, wyd. stowarzyszenie Ruchu turystycznego  

Jeseniky z Šumperka
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 11. zastavení 
Pamětní deska na tzv. Geschaderově domě v Šumperku, který dříve patřil Jindřichu a Marii 
Peschkům, dalším obětem honu na čarodějnice. 

Mírov - první písemná zmínka o Mírově, obci v podhradí, pochází z roku 1266, od roku 
1465 majetek olomouckého biskupství, ke kterému byly postupně připojovány další statky 
až do vzniku současné obce s 405 obyvateli. Nejvýznamnější památky: zámek z poloviny 13. 
století, barokní kostel sv. Máří Magdalény, soubor čtyř kaplí, sochy a pomníky věnované 
památce politických vězňů a obětí fašismu.

 12. zastavení 
Pomník v zámeckém parku, 
v místě věznění šumperského 
děkana kryštofa aloise 
Lautnera v letech 
1680-1683, který byl 
zatčen 18. sprna 1680 
v Mohelnici a obviněn 
z udělování křtů, sňatků 
a pohřbívání zemřelých ve jménu 
satana. Byl odvezen do šumperské 
věznice, ukrutně mučen, přesto se však 
k činům, z nichž byl obviněn, nepřiznal. 

Literatura:
Mrugalski Piotr, wielkie polowanie. o czarownicach, sabatach i płonących stosach, w: Pielgrzymy 1998, informa-
tor krajoznawczy poświęcony sudetom. studenckie koło Przewodników sudeckich. oddział wrocławski Pttk, 
wrocław 1998, str. 48 - 61

turistický průvodce čarodějnickou cyklotrasou, vydalo sdružení cestovního ruchu Jeseníky ze Šumperku
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