Szlak św. Jana Nepomucena
Jan Nepomucen to znany święty doby baroku. Ten "polsko- czeski święty" stał się motywem transgranicznej współpracy w Euroregionie Pradziad
Weekend z Nepomucenem to partnerska inicjatywa Paraﬁi Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie i czeskiej Rzymskokatolickiej Paraﬁi w Karlovicach. Partnerzy postanowili wykorzystać postać
"wspólnego" świętego do przyciągnięcia większej liczby odwiedzających zabytki związane z jego kultem. Ołtarzowi poświęconemu Nepomucenowi w kościele w Nowym Świętowie dzięki przeprowadzonym pracom
konserwatorskim przywrócono dawną świetność. Po stronie partnera czeskiego projektu, pracami konserwatorskimi objęto kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Karlovicach. Prace konserwatorskie w
obu kościołach doﬁnansowane zostały w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.
Szlak św. Jana Nepomucena
Krajobraz polsko- czeskiego pogranicza w Euroregionie Pradziad zdobią liczne wizerunki świętego Nepomucena. Jego kult jest popularny w różnych formach sztuki sakralnej, od ﬁgur, rzeźb, obrazów, ołtarzy po
kościoły pod jego wezwaniem. Zachęcamy do wędrowania śladami Nepomucena i zapoznania się z najciekawszymi ikonograﬁcznymi przedstawieniami tego polsko- czeskiego świętego.
HISTORIA ŚW. JANA NEPOMUCENA
Jan Nepomucen urodził się ok. 1350 r. w czeskiej miejscowości Pomuk. Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1380 r. Był wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego Jana z Jenštein. Okoliczności związane z przyczyną
śmierci Jana Nepomucena są zagadkowe i istnieje wiele ich wersji. Najprawdopodobniej śmierć Jana związana była z zatargiem pomiędzy królem czeskim - Wacławem IV a wspomnianym arcybiskupem Janem z
Jenštein. W obliczu tego konﬂiktu Jan Nepomucen, jako zastępca arcybiskupa w czynnościach kościelno - prawnych został uwięziony przez króla Wacława IV i poddany torturom. Jego ciało zrzucono nocą 1393 r. z
praskiego mostu Karola do rzeki Wełtawy. Według innego podania św. Jan Nepomucen był osobistym spowiednikiem królowej Zoﬁi - żony Wacława IV. Prawdopodobnie stracił życie z powodu odmowy królowi
ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej, którą władca podejrzewał o niewierność.
Jan Nepomucen kanonizowany został w 1729 r. Kult Jana Nepomucena był tak popularny, że rozpowszechnił się nie tylko na terenie Czech. Jeden z najważniejszych kościołów pielgrzymkowych na terenie Czech to
Sanktuarium pielgrzymkowe św. Jana Nepomucena Zelená Hora- zabytek UNESCO.
Św. Jan Nepomucen uznawany jest za pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi. Jest patronem mostów, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i honoru. Chroni przed obmową i zniesławieniem, a
według tradycji ludowych także przed powodzią i suszą. Figury świętego spotykamy w okolicy pól, na rozstajach dróg, przy mostach, rzekach a także na placach publicznych i przy kościołach.
Pierwsza ﬁgura Jana Nepomucena pochodzi z 1683r. i znajduje się w Pradze na moście Karola. Barokowe wizerunki świętego przedstawiają Nepomucena zawsze brodą i wąsami, w stroju kapłańskim: w sutannie,
komży, pelerynie i birecie, czasem ze stułą na szyi - symbolem spowiednika. Atrybutami Nepomucena są: trzymany w rękach krzyż, palma męczeństwa, palec na ustach, czasem książka. Nad głową świętego prawie
zawsze występuje pięć gwiazd na aureoli.

Stezka sv. Jana Nepomuckého
Jan Nepomucký je známým světcem období baroka. Tento „polsko-český světec” se stal motivem přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd.
Víkend s Nepomuckým - sv. Jan Nepomucký se stal motivem polsko – české spolupráce. Víkend s Nepomuckým je partnerská iniciativa římskokatolické farnosti Krista Krále v Nowém Świętowě a české
římskokatolické farnosti v Karlovicích. Partneři se rozhodli využít osobnost „společného” světce k přilákání většího počtu návštěvníků, kteří si chtějí prohlédnout památky související s jeho kultem. Oltář zasvěcený
Nepomuckému v kostele v Nowém Świętowě získal díky provedeným restaurátorským pracem dřívější znamenitost. Na straně českého partnera projektu proběhly restaurátorské práce v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Karlovicích.
Restaurátorské práce v obou kostelích byly doﬁnancovány v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 2 „Rozvoj potencionálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti” v
rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.
Stezka sv. Jana Nepomuckého
Krajinu polsko-českého příhraničí v Euroregionu Praděd zdobí četné podobizny světce J. Nepomuckého. Jeho kult je populární v různých formách sakrálního umění, od ﬁgur, soch, obrazů, oltářů po kostely zasvěcené
právě jemu. Zveme Vás k putování po stopách J. Nepomuckého a seznámení se s nejzajímavějšími ikonograﬁckými podobami tohoto polsko-českého světce.
PŘÍBĚH SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1350 v české obci Pomuk. Přibližně v roce 1380 byl vysvěcen na kněze. Stal se generálním vikářem pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Okolnosti spojené s příčinou smrti
Jana Nepomuckého jsou záhadné a existuje několik jejich verzí. Janova smrt nejpravděpodobněji souvisela se sporem mezi českým králem - Václavem IV. a zmiňovaným arcibiskupem Janem z Jenštejna. Kvůli
tomuto konﬂiktu byl Jan Nepomucký, jako zástupce arcibiskupa ve věcech církevně-právních, na pokyn krále Václava IV. uvězněn a mučen. Jeho tělo bylo v noci roku 1393 svrženo z pražského Karlova mostu do řeky
Vltavy. Podle jiného podání byl sv. Jan Nepomucký v té době osobním zpovědníkem královny Žoﬁe – manželky Václava IV. a o život přišel pravděpodobně proto, že odmítl králi prozradit zpovědní tajemství jeho
královské manželky.
Jan Nepomucký byl kanonizován v roce 1729. Kult Jana Nepomuckého byl tak populární, že se rozšířil nejen po území Čech. Jeden z nejvýznamnějších poutních kostelů na území České republiky je poutní kostel sv.
Jana Nepomuckého a Zelená Hora - památka UNESCO.
Sv. Jan Nepomucký je považován za prvního mučedníka zpovědního tajemství. Je patronem mostů, tonoucích, zpovědníků, upřímné zpovědi, dobrého jména a cti. Chrání před pomluvami a hanobením a podle lidové
tradice také před povodněmi a suchem. To nám objasňuje, proč nacházíme zobrazení tohoto svatého v blízkosti polí, na křižovatkách cest, u mostů, řek a na veřejných prostranstvích a u kostelů.
První socha Jana Nepomuckého pochází z roku 1683 a nachází se v Praze na Karlově mostě. Barokní podobizny světce znázorňují Nepomuckého vždy s bradou a vousy, v kněžském rouchu: v sutaně, komži, peleríně a
biretu, někdy se štólou na krku - symbolem zpovědníka. Atributy Nepomuckého jsou: kříž v rukách, palma mučednictví, prst na ústech, někdy kniha. Nad hlavou světce se téměř vždy nachází pět hvězd na aureole.

Szlak św. Jana Nepomucena
JARNOŁTÓWEK
W centrum miejscowości, na rozstaju dróg znajduje
się XIX-wieczna, kamienna ﬁgura św. Jana Nepomucena
z krzyżem i biretem trzymanym w dłoni. Ślady
Nepomucena odnajdziemy w kościele św. Bartłomieja,
gdzie znajduje się polichromowana ﬁgura z XIX/XX w.
oraz w przydrożnej kapliczce z drewnianą rzeźbą
Nepomucena.
V centru obce, na křižovatce cest se nachází
kamenná postava sv. Jana Nepomuckého s křížem a
biretem v dlani, která pochází z 19. století. Nepomuckého
stopu najdeme i v kostele sv. Bartoloměje, kde je
umístěna polychromovaná ﬁgura z přelomu 19. a 20. stol., a v kapličce u cesty s
dřevěnou plastikou Nepomuckého.
GŁUCHOŁAZY
W barokowym wystroju kościoła św.
Wawrzyńca, na prawym ﬁlarze przed
ołtarzem, na konsoli stoi drewniana,
polichromowana ﬁgura św. Jana w stroju
kapłańskim, z krzyżem i aureolą nad głową.
Jan ukazany jest tutaj z nakrytą głową, co jest
rzadkością, ponieważ gdy ﬁgura stoi w
kościele, zazwyczaj trzyma biret w ręku.
W barokowym ołtarzu bocznym kościoła,
w otoczeniu rzeźb św. Antoniego, św.
Alojzego i grupy aniołków znajduje się
obraz przedstawiający Jana Nepomucena
jako pielgrzyma z laską pielgrzymią w dłoni,
modlącego się do MB Starobleslawskiej
przed kościołem w Starej Boleslavi. Po
dokładnym przyjrzeniu się ołtarzowi
dostrzec można pięć gwiazd które pojawiły
się nad miejscem śmierci świętego oraz
język w kielichu, wieńczący ołtarz symbolizuje tajemnicę spowiedzi i nawiązuje do męczeńskiej śmierci.
V barokní výzdobě kostela sv. Vavřince stojí na pravém sloupu před oltářem na
konzoli dřevěná, polychromovaná ﬁgura sv. Jana v kněžském hábitu, s křížem a
aureolou nad hlavou. Jan je zde znázorněn s přikrytou hlavou, což bývá vzácností,
poněvadž když je ﬁgura umístěna v kostele, obvykle drží biret v ruce. Na barokním
vedlejším oltáři kostela se ve společnosti soch sv. Antonína, sv. Aloise a skupiny
andílků nachází obraz zobrazující Jana Nepomuckého jako poutníka s poutnickou
holí v ruce, modlícího se k Panně Marii Staroboleslavské před kostelem ve Staré
Boleslavi. Po důkladné prohlídce oltáře můžeme spatřit pět hvězd, které se objevily
nad místem úmrtí světce, a jazyk v kalichu, zdobící oltář nahoře, symbolizuje
zpovědní tajemství a navazuje na mučednickou smrt.
NOWY ŚWIĘTÓW
W kościele w Nowym Świętowie odnajdziemy kilka różnych przedstawień Jana
Nepomucena m. in. drewnianą, polichromowaną rzeźbę oraz witraż z wizerunkiem
Nepomucena. Na uwagę zasługuje barkowy, drewniany, polichromowany ołtarz
boczny z obrazem Jana Nepomucena. Święty ubrany jest w strój kapłański - czarną
sutannę, białą komżę - symbol kapłaństwa oraz pelerynę. Przedstawiony jest
wyjątkowo ze stułą na szyi - znakiem spowiednika oraz w charakterystycznym
nakryciu głowy - birecie. Znakami rozpoznawczymi (atrybutami) wizerunku św. Jana
Nepomucena jest widoczny na obrazie adorowany krucyﬁks z wizerunkiem
Chrystusa, palma męczeństwa - atrybut wszystkich
męczenników oraz pięć gwiazd umieszczonych na
aureoli nad głową świętego. Symbolem zachowanej
tajemnicy jest również trzymany przez świętego Jana
palec przy ustach. W tle obrazu widok na Pragę, most
Karola - miejsce śmierci świętego. Na terenie
miejscowości Nowy Świętów, kamienna ﬁgura
Nepomucena znajduje się w okrągłej wnęce ściany
dawnego dworu.
V kostele v Nowém Świętowě nalezneme
několik různých zobrazení Jana Nepomuckého, mj.
dřevěnou, polychromovanou sochu a vitráž s
podobiznou Nepomuckého. Pozornost si zaslouží
barokní, dřevěný, polychromowvaný boční oltář s
obrazem Jana Nepomuckého. Světec je oblečen do
kněžského roucha – černé sutany, bílé komže –
symbolu kněžství a peleríny. Výjimečně je ztvárněn
se štólou na krku – znakem zpovědníka a také s charakteristickou pokrývkou hlavy
– biretem. Rozpoznávacími znaky (atributy) podoby sv. Jana Nepomuckého je na
obraze viditelný adorovaný kruciﬁx s podobiznou Krista, palma mučednictví –
atribut všech mučedníků a také pět hvězd umístěných na aureole nad hlavou světce.
Symbolem zachovaného tajemství je rovněž prst, který drží svatý Jan přes ústa. V
pozadí obrazu vidíme pohled na Prahu, Karlův most – místo světcovy smrti. Na
území obce Nowy Świętów se kamenná ﬁgura J. Nepomuckého nachází v oblém
výklenku stěny bývalého statku.
GIERAŁCICE
W Gierałcicach kamienna, barokowa, z XVIII wieku
ﬁgura znajduje się we wnęce domu, w której pierwotnie
mieściła się plebania. Jan Nepomucen w typowej pozie, z
biretem w dłoni, adoruje krzyż.
V Gierałcicích se kamenná, barokní ﬁgura z 18. století
nachází ve výklenku domu, v němž původně bývala fara.
Jan Nepomucký, v typické póze s biretem v ruce, adoruje
kříž.
NYSA
Na zewnątrz kościoła św. Piotra i Pawła znajduje się wolnostojąca, okazała,
kamienna ﬁgura św. Jana Nepomucena z palcem przy ustach (symbol zachowanej
tajemnicy), który jednocześnie spogląda na krzyż
trzymany w ręce. Nepomucen występuje w stroju
kapłańskim: w sutannie zapinanej na małe guziczki,
na którą nałożona jest komża (rokieta) - symbol
kapłaństwa wykończona ażurową koronką oraz w
pelerynie z ozdobnymi frędzlami, bez biretu na
głowie (z uwagi na usytuowanie przy kościele).
Postać świętego podtrzymywana jest przez
umieszczone u jego stóp aniołki, prezentujące
atrybuty świętego. Na okazałym postumencie
unoszącym ﬁgurę świętego wyróżnione litery z
chronostychu wyznaczają datę fundacji - 1738 rok.
We wnętrzu świątyni odnajdziemy konfesjonał z
II poł. XVIII wieku z rzeźbą Nepomucena w
zwieńczeniu oraz ołtarz z 1730 r. z barokowym
obrazem "Zachwycenie św. Jana Nepomucena".
Ciekawe i mało spotykane ujęcie postaci
świętego prezentuje jego pomnik z 1773 r. przy
kościele Jana Chrzciciela w Nysie. Tu na drugim
planie obok postaci Jana występuje anioł, który
podtrzymuje krzyż, na który w glorii spogląda
święty.
Barokowy, kamienny pomnik z 1731 r.,
wzniesiony dwa lata po kanonizacji J.
Nepomucena, jeden z najstarszych wizerunków
Nepomucena na Śląsku znajduje się przy Bazylice
Mniejszej Św. Jakuba i Agnieszki – stolicy,
dawnego księstwa biskupiego, obecnie uznanej za
pomnik historii. Nepomucen występuje w stroju
kapłańskim, z krzyżem z ﬁgurką ukrzyżowanego

Chrystusa i z grupą aniołków-cherubinów, z których
jeden trzyma zamkniętą księgę (znak uczonego,
teologa oraz zachowanej tajemnicy). Figura świętego
usytuowana jest na okazałym cokole z łacińską
inskrypcją wspominającą osobę fundatora i datę
powstania pomnika.
Vně kostela sv. Petra a Pavla se nachází volně
s t o j í c í , o k á z a l á , k a m e n n á ﬁ g u r a s v. J a n a
Nepomuckého s prstem na ústech (symbol
zachovaného tajemství), který současně hledí na kříž,
jenž drží v ruce. Nepomucký má na sobě kněžský
stroj: je v sutaně zapínané na malé knoﬂíčky, na
kterou je položena komže (rocheta) - symbol kněžství
– zdobená krajkou a také v peleríně s ozdobnými
třásněmi, bez biretu na hlavě (vzhledem k umístění u
kostela). Postavu světce podepírají u jeho nohou
andílci, kteří prezentují atributy svatého. Na
okázalém podstavci vyzdvihujícím postavu světce
jsou zvýrazněna písmena z chronogramu, vyznačují datum fundace – rok 1738. V
interiéru chrámu najdeme konfesionál z 2. pol. 18. stol. s plastikou Nepomuckého
na vrcholu a také oltář z roku 1730 s barokním obrazem "Vytržení sv. Jana
Nepomuckého".
Zajímavé a málo se vyskytující pojetí postavy světce prezentuje jeho pomník z
roku 1773 u kostela Jana Křtitele v Nise. Druhoplánově zde vedle Janovy postavy
vystupuje anděl, jenž přidržuje kříž, na který hledí světec v gloriole.
Barokní, kamenný pomník z roku 1731, postavený dva roky po kanonizaci J.
Nepomuckého, jedno z nejstarších zobrazení Nepomuckého na Slezsku se nachází
u Menší Baziliky sv. Jakuba a Anežky – centra někdejšího biskupského knížectví,
v současnosti považovaný za pomník historie. J. Nepomucký je zde v kněžském
rouchu, s křížem s ﬁgurkou ukřižovaného Krista a se skupinou andílků-cherubínů,
z nichž jeden drží zavřenou knihu (znak vzdělance, teologa a zachovaného
tajemství). Postava světce je umístěna na okázalém soklu s latinským nápisem
připomínajícím osobu fundátora a datum vzniku pomníku.
RUSOCIN
W Rusocinie barokowa, kamienna ﬁgura Jana
Nepomucena z 1723r. wkomponowana jest
krajobraz kościoła. Przedstawia świętego w stroju
kapłańskim z gałązką palmową i krzyżem z
wizerunkiem Chrystusa. Nad głową świętego na
aureoli 5 gwiazd symbolizujących ciała niebieskie,
które ukazały się w momencie jego śmierci w
nurtach Wełtawy lub symbol pięciu liter
układających się w łacińskie słowo TACUI, czyli
„zmilczałem”, „dotrzymałem tajemnicy”.
V Rusocině je barokní, kamenná ﬁgura Jana
Nepomuckého z roku 1723 zakomponována do
panoramatu kostela. Znázorňuje světce v kněžském
rouchu s palmovou větvičkou a křížem s
podobiznou Krista. Nad hlavou světce je na aureole
5 hvězd symbolizujících nebeská tělesa, která se objevila v momentě jeho smrti ve
vodách Vltavy, nebo symbol pěti písmen tvořících latinské slovo TACUI, čili
„mlčel jsem”, „dodržel jsem tajemství”.
WIERZBIĘCICE
Kamienna z oryginalnym, złotym zdobieniem, barokowa
ﬁgura Nepomucena przedstawia świętego w typowym dla
baroku stroju kapłańskim. Adoruje on trzymany na lewym
ramieniu krzyż. Na głowie ma biret z czterema skrzydełkami
zwanymi rogami świadczącymi o zdobytym stopniu
uniwersyteckim (św. Jan był doktorem uniwersytetu
praskiego).
Kamenná, barokní ﬁgura Nepomuckého s originálním,
zlatým zdobením znázorňuje světce v kněžském rouchu
typickém pro baroko. Adoruje kříž, jenž drží ve levé ruce. Na
hlavě má biret se čtyřmi křidélky zvanými rohy, jenž svědčí o
získaném univerzitním vzdělání (sv. Jan byl doktorem pražské
univerzity).
KAŁKÓW
Kałków znany jest z romańsko- gotyckiego kościoła
o obronnej architekturze, wczesnogotyckiego portalu i
polichromii ﬁguralnej. W kościele możemy podziwiać
rzeźbę Nepomucena z przełomu XVIII /XIX w. oraz
obraz przedstawiający świętego w jednym z ołtarzy
bocznych. Na terenie miejscowości znajduje się też
kamienna ﬁgura św. Jana z 1729r.
Kałków je proslaven svým románsko-gotickým
kostelem, který je příkladem obranné architektury,
raněgotickým portálem a ﬁgurální polychromií. V
kostele můžeme obdivovat sochu J. Nepomuckého z
přelomu 18. a 19. stol. a v jednom z bočních oltářů rovněž
i obraz zachycující tohoto světce. Na území obce se
nachází také kamenná ﬁgura sv. Jana z roku 1729.
OTMUCHÓW
Św. Jan Nepomucen to najpopularniejszy święty doby
baroku. W kościele św. Mikołaja i św. Franciszka
Ksawerego jeden z ołtarzy bocznych poświecony został
Nepomucenowi. Znajduje się w nim olejny obraz z 1696r.
ukazujący świętego w stanie modlitwy. Przy kolejnym z
ołtarzy znajduje się XVIII-wieczna, drewniana rzeźba
Nepomucena. Na zewnątrz kościoła, na placu kościelnym
odnajdziemy kamienną, późnobarokową rzeźbę z 1747r ,
przedstawiającą świętego w typowym przedstawieniu
ikonograﬁcznym- z symbolem męczeństwa – skromną
palmą i krzyżem odpustowym na godzinę śmierci
przytulanym przez Jana. Nieco dalej, po przeciwnej stronie
placu znajduje się kolejny, kamienny pomnik Nepomucena
z I poł. XVIII w. Wizerunku Nepomucena nie mogło
zabraknąć w sąsiedztwie górującego nad miastem
Otmuchowskiego Zamku.
Sv. Jan Nepomucký je nejpopulárnější světec období
baroka. V kostele sv. Mikuláše a sv. Františka Xavera byl
jeden z bočních oltářů zasvěcen právě Nepomuckému.
Nachází se v něm obraz-olej z roku 1696 zachycující světce
při modlitbě. U dalšího oltáře je umístěna dřevěná socha
Nepomuckého z 18. století. Vně kostela, na kostelním
prostranství najdeme kamennou, pozdněbarokní sochu z
roku 1747, znázorňující světce v typickém ikonograﬁckém

zobrazení - se symbolem mučednictví – skromnou palmou a odpustkovým křížem,
který Jan k sobě v hodině smrti tiskne. Poněkud dále, na protilehlé straně
prostranství stojí další, kamenný pomník Nepomuckého z 1. pol. 18. stol.
Podobizna Nepomuckého nemohla také chybět v nedalekém otmuchovském hradě
tyčícím se nad městem.
RATNOWICE
W miejscowości znajduje się okazały, barokowy
posąg Jana Nepomucena z XVIII w. Kamienna ﬁgura
Nepomucena w typowych szatach kapłańskich z
wyeksponowanymi, złoconymi atrybutami świętego –
aureolą z gwiazdami i palmą nawiązująca do jego
męczeńskiej śmierci.
V obci se nachází okázalá, barokní socha
Jana Nepomuckého z 18. stol. Kamenná ﬁgura
Nepomuckého v typickém kněžském oděvu s
exponovanými, zlacenými atributy světce – aureolou
s hvězdami a palmou navazující na jeho mučednickou
smrt.
PACZKÓW
W Paczkowie ﬁgury Nepomucena spotykamy w
elewacjach budynków. Przykładem jest kapliczka ﬁguralna
przylegająca do ściany budynku przy ulicy Staszica oraz
kamienna ﬁgura z 1764 r. w narożniku jednego z budynków
na rynku miasta. Ciekawym elementem elewacji jest tu
płaskorzeźba ze sceną topienia świętego w nurtach
Wełtawy. Natkniemy się tez na wolnostojące, kamienne
ﬁgury. Jedna z nich przy Domu Kata przedstawia świętego z
przytulanym do piersi i adorowanym spojrzeniem
krucyﬁksem spod którego wyłania się palma męczeństwa.
Figura umieszczona jest na ceglanym cokole z
kamienna płytą z datą 1679 r. Figura z 1724 r.
przy ul. Sienkiewicza przedstawia Nepomucena w
barokowych szatach kapłańskich i w towarzystwie
aniołków. U stóp Nepomucena widoczne atrybuty
świętego: biret, palma męczeństwa i zamknięta księga
– symbol zachowanej tajemnicy. Ślady Nepomucena
znajdziemy w kościele św. Jana Ewangelisty w
Paczkowie. Przy neogotyckim ołtarzu głównym
znajduje się drewniana, polichromowana rzeźba
Jana Nepomucena. W sakralnej wizytówce Paczkowa
na uwagę zasługuje też obraz Nepomucena z
początku XIX w.
V Paczkowě se ﬁgurami Nepomuckého
setkáváme na fasádách budov. Příkladem může být
ﬁgurální kaplička přiléhající ke stěně budovy na ulici
Staszica a také kamenná ﬁgura z roku 1764 v nároží
jedné z budov na rynku města. Zajímavým prvkem
fasády je zde basreliéf se scénou topení světce ve
vodách Vltavy. Narazíme tu rovněž na volně stojící, kamenné ﬁgury. Jedna z nich u
Katova domu zobrazuje světce s kruciﬁxem přitisknutým k hrudi a adorovaným
pohledem, z něhož se vysouvá palma mučednictví. Figura je umístěná na cihlovém
soklu s kamennou deskou s datem roku 1679. Figura z roku 1724 na ul.
Sienkiewicza znázorňuje Nepomuckého v barokním kněžském rouchu a ve
společnosti andílků. U nohou Nepomuckého jsou vidět atributy světce: biret, palma
mučednictví a zavřená kniha – symbol zachovaného tajemství. Stopy po
Nepomuckém nacházíme i v kostele sv. Jana Evangelisty v Paczkowě. U hlavního
novogotického oltáře se nachází dřevěná, polychromovaná socha Jana
Nepomuckého. V sakrální navštívence Paczkowa si pozornost zaslouží též obraz
Nepomuckého z počátku 19. stol.
NOWAKI
Stojąca w Nowakach kamienna ﬁgura św. Jana
Nepomucena została ciekawie umiejscowiona w jednej
z wnęk ściany frontowej wieży kościoła. Barkowy
wizerunek Nepomucena w stroju kapłańskim i
krucyﬁksem trzymanym na prawym ramieniu
pozbawiony tu został aureoli z gwiazdami.
V Nowakach byla kamenná ﬁgura sv. Jana
Nepomuckého zajímavě umístěna v jednom z výklenků
čelní stěny kostelní věže. Barokní podobizna
Nepomuckého v kněžském hávu a s kruciﬁxem na pravé
paži je zde bez aureoly se hvězdami.
KORFANTÓW
We wnętrzu kościoła w Korfantowie
odnajdziemy polichromowaną ﬁgurę św.
Nepomucena. Święty pozbawiony został tu zwykle
towarzyszących mu atrybutów: krzyża i gałązki
palmowej. Przedstawiony jest nietypowo, z
symbolami wskazującymi na dotrzymanie
tajemnicy spowiedzi: z palcem na ustach i z
zamkniętą księgą w dłoni, która jest również
symbolem teologa, uczonego.
.
V interiéru kostela v Korfantowě najdeme
polychromovanou ﬁguru sv. Nepomuckého.
Světec je zde zobrazen bez obvyklých atributů:
kříže a palmové větvičky. Znázorněn je atypicky,
se symboly naznačujícími dodržení zpovědního
tajemství: s prstem na ústech a se zavřenou knihou
v dlani, která je rovněž symbolem teologa,
vzdělance.
PRZYDROŻE MAŁE
– SANKTUARIUM SZWEDZKA GÓRKA
Szwedzka Górka to miejsce kultu maryjnego
na pograniczu polsko - czeskim, miejsce z ponad
300 - letnią tradycją pielgrzymkową. W
sąsiedztwie niewielkiego kościółka, w otoczeniu
starych lip i górskich krajobrazów nie zabrakło
i barokowej, kamiennej ﬁgury św. Jana
Nepomucena.
Szwedzka Górka je místem mariánského
kultu na polsko-českém příhraničí, je to místo s
více 300 letou poutní tradicí. V sousedství
nevelkého kostelíka, v sousedství starých lip a
horských panoramat nemůže chybět ani barokní,
kamenná socha sv. Jana Nepomuckého.

Stezka sv. Jana Nepomuckého
MIKULOVICE Św. Jana Nepomucena odnajdziemy tu w centrum miejscowości
w sąsiedztwie kościoła. W murowanej kapliczce, co ciekawe nie odnajdziemy
ﬁgury świętego a obraz przedstawiający Nepomucena z krzyżem.
Sv. Jana Nepomuckého tady nalezneme v centru obce vedle kostela. Ve
zděné kapličce kupodivu nenajdeme sochu světce, nýbrž obraz zachycující
Nepomuckého s křížem.
VIDNAVA
Na rynku miasta w otoczeniu architektury
renesansowej i barokowej, w jego centralnej
części znajduje się barakowa ﬁgura Jana
Nepomucena z 1770 r. na bogato zdobionym
cokole. Święty przedstawiony został tu prawie
z wszystkimi przypisywanymi mu atrybutami:
krzyżem i palmą męczeństwa, z aureolą pięciu
gwiazd nad głową. U stóp świętego aniołki.
Jeden z nich z palcem przy ustach (symbol
zachowanej tajemnicy) trzyma biret - nakrycie
g ł o w y N e p o m u c e n a . W k o ś c i e l e ś w.
Katarzyny w Vidnavie odnajdziemy też ołtarz
z obrazem poświęcony Nepomucenowi.
Na náměstí města v prostředí renesanční a
barokní architektury se v jeho centrální části
nachází barokní ﬁgura Jana Nepomuckého z
roku 1770 na bohatě zdobeném soklu. Světec
je zde ztvárněn s téměř všemi svými atributy:
křížem a palmou mučednictví, s aureolou pěti
hvězd nad hlavou. U nohou světce vidíme
andílky. Jeden z nich s prstem na ústech
(symbol zachovaného tajemství) drží biret –
přikrývku Nepomuckého hlavy. V kostele sv.
Kateřiny ve Vidnavě můžeme také spatřit oltář
s obrazem věnovaným Nepomuckému.
ZLATÉ HORY
W centrum miasta nie sposób nie
zauważyć kościoła Wniebowzięcia Marii
Panny przed, którego okazałym wejściem
znajduje się barokowa ﬁgura św. Jana
Nepomucena. Święty występuje tu w
typowym ikonograﬁcznym przedstawieniu tj.
w charakterystycznym stroju kapłańskim
z najbardziej popularnym atrybutem –
krucyﬁksem z wizerunkiem Chrystusa.
V centru města si nelze nepovšimnout
kostela Nanebevzetí Panny Marie, před jehož
okázalým vchodem se nachází barokní socha
sv. Jana Nepomuckého. Světec je zde ztvárněn
v typickém ikonograﬁckém zobrazení tj. v
charakteristickém kněžském rouchu s
nejpopulárnějším atributem – kruciﬁxem
s podobiznou Krista.
JAVORNIK
Blisko kościoła Trójcy Przenajświętszej w Jaworniku znajduje się około 2metrowej wysokości ﬁgura Jana Nepomucena z 1812 roku. Święty w barokowym
stroju kanonika - czarnej sutannie zapinanej
na małe guziczki z białą komżą
wykończoną ażurową koronką i narzuconą
na wierzch peleryną, bez biretu na głowie
(z uwagi na usytuowanie przy kościele).
Święty trzyma uniesiony w dłoni krzyż
wraz z palmą męczeństwa. Aniołki
umieszczone u jego stóp nawiązują do
historii świętego. Jeden z nich z placem
przy ustach, drugi trzymając zamkniętą
ksiegę symbolizują dochowanie tajemnicy.
Blízko kostela Nejsvětější Trojice v
Javorníku se nachází přibližně 2 metry
vysoká socha Jana Nepomuckého z roku
1812. Světec je barokním rouchu kanovníka
– černé sutaně zapínané na malé knoﬂíčky,
s bílou komží zakončenou krajkou a s
přehozenou pelerínou, bez biretu na hlavě
(vzhledem k umístění u kostela). Světec v
ruce drží vztyčený kříž spolu s palmou
mučednictví. Andílci u jeho nohou navazují
na příběh světce. Jeden z nich má prst
na ústech, druhý drží zavřenou knihu
symbolizující zachování tajemství.
ARNULTOVICE
Przed neogotycką kaplicą w Arnultovicach
znajduje się około 2-metrowej wysokości ﬁgura
najsłynniejszego czeskiego świętego Jana
Nepomucena. Czeski męczennik z biretem na
głowie tutaj trzyma w rękach krzyż z ciałem
Jezusa Chrystusa i skupia na nim wzrok.
Dzieło nieznanego autora wyróżnia się swoją
kompozycją na tle budowli z cegły i idealnie
komponuje się z otoczeniem.
Před neogotickou kaplí v Arnultovicích se
nachází asi 2 m vysoká socha nejznámějšího
světově proslulého světce sv. Jana z Nepomuku
(Jana Nepomuckého). Český mučedník s biretem
na hlavě zde v rukou drží kříž s tělem Ježíše Krista
a upírá k němu svůj zrak. Dílo neznámého autora
svou kompozici vyniká na pozadí cihlové stavby a
ideálně zapadá do okolí.
BOHUŠOV
W niewielkiej miejscowości Bohušov można znaleźć wiele zabytków. Do
najważniejszych należy marmurowa ﬁgura św. Jana Nepomucena na prostym
prostopadłościennym cokole, zwieńczonym wyraźnym proﬁlowanym gzymsem.
Autor ﬁgury z 1864 roku nie jest znany, ale jego sztuka kamieniarska była
niewątpliwie na bardzo dobrym poziomie. Święty jest przedstawiony w tradycyjnej
szacie, w lekkim przyklęku, w lewej ręce trzyma na piersi złoconą gałązkę, na
prawej ręce jest umieszczony krzyż z ciałem Chrystusa, trzymany przez lecącego

Pravou rukou přidržuje kříž, který podpírá levou rukou. Kolem hlavy mu září
hvězdná svatozář.

aniołka. Wokół głowy świętego jest
złocona aureola tworzona przez pięć
gwiazd.
V malé obci Bohušov nacházející se v
osoblažském výběžku můžeme na malém
prostoru nalézt řadu památek. Mezi ty
nejvýznamnější patří mramorová socha sv.
Jana Nepomuckého na jednoduchém
hranolovém soklu ukončeném výraznou
proﬁlovanou římsou. Autor sochy z r. 1864
není znám, ale jeho kamenosochařské
umění bylo na velmi dobré úrovni. Světec
je oděn v tradičním šatu, v mírném
pokleku, v levé ruce drží na hrudi kovovou
zlacenou ratolest, na pravé ruce je umístěn
kříž s korpusem Krista, který drží letící
andílek. Kolem světcovy hlavy zlacená
hvězdná svatozář tvořena pěti hvězdami.
HORNI FOŘT
Nietypowa dzwonnica z 1914 roku z
później osadzoną barokową ﬁgurą św.
Jana Nepomucena z jasnego granitu
śląskiego jest wyjątkową budowlą w
regionie. Rzeźba jest cennym zabytkiem,
znajdującym się w pobliżu renesansowego,
kilka razy przebudowywanego pałacu.
Prawdopodobnie została wykonana w
jednym z wielu warsztatów kamieniarskich
w Skorošicach, cieszących się zasłużoną
sławą w XVIII w. W regionie Jesioników
znajduje się około 15 barokowych ﬁgur
świętych z jasnego granitu śląskiego.
Połączenie kamienia łupanego i cegły w
murze dzwonnicy jest typowe dla tutejszej
architektury końca XIX wieku i początku
XX wieku. Święty jest przedstawiony w
tradycyjnej szacie w sutannie, rokiecie, almucji i z biretem na głowie. Stoi w lekkim
przyklęku, w ręce trzyma krzyż, spojrzenie kieruje w dół przed siebie. Na
postumencie jest słabo czytelny napis, zakończony datą „1735” i sygnaturą „R. F.”.
Pod spodem jest krótka notka o zbudowaniu dzwonnicy z podaniem roku 1914 i
autorstwa „Josef Merta”
Netypická zvonice z roku 1914 s druhotně osazenou barokní sochou sv. Jana
Nepomuckého ze světlé slezské žuly je v regionu ojedinělou stavbou. Socha je
vzácnou barokní památkou v regionu, nacházející se v blízkosti renesančního,
několikrát přestavěného zámku. Pravděpodobně byla zhotovena v některé ze
skorošických kamenických dílen, známých v 18. stol. V jesenické oblasti se nachází
asi 15 barokních soch světců ze slezské světlé žuly. Kombinace lomového a
cihlového zdiva zvonice je typická pro zdejší architekturu konce 19. a počátku 20.
století. Světec je zobrazen v tradičním oděvu v klerice, rochetě, almuci a s biretem
na hlavě. Stojí v mírném předklonu, v rukou svírá kříž, pohled směřuje dolů před
sebe. Podstavec nese špatně čitelný nápis,
jenž je zakončený letopočtem "1735" a
signaturou "R. F.". Pod tím je krátký
záznam o vybudování zvonice s
uvedením roku 1914 a s autorstvím "Josef
Merta".
KARLOVICE
Kościół św. Jana Nepomucena został
zbudowany w latach 1777-1779 w stylu
włoskiego renesansu. W wieży są
zawieszone dwa dzwony, natomiast
trzeci wisi w sygnaturce nad nawą
kościoła. Wewnątrz kościoła znajduje się
ołtarz przedstawiający scenę z klęczącym
św. Janem Nepomucenem. Obraz
ukazuje lud przychodzący do spowiedzi i
aniołów, którzy otaczają św. Jana. Święty
spogląda na krzyż z Jezusem i prosi o
odpuszczenie. W kościele znajduje się
sześć artystycznych witraży z motywami
ﬁguralnymi. Na jednym z nich podana jest data 1907.
Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1777–1779, a to ve stylu
italské renesance. Ve věži jsou zavěšeny dva zvony, třetí pak v sanktusníku nad
kostelní lodí. Uvnitř kostela se nachází oltář s výjevem klečícího sv. Jana
Nepomuckého. Obraz znázorňuje přicházející lid ke zpovědi a andělé, kteří sv. Jana
obklopují. Světec vzhlíží ke kříži s Ježíšem a prosí o odpuštění. V kostele se nachází
šest uměleckých vitráží s ﬁgurálními motivy. Na jedné z nich je dokonce uveden
letopočet 1907, kdy došlo k jejich realizaci.
RÝMAŘOV
Barokowa ﬁgura z 1736 r., z drobnoziarnistego piaskowca, jest dowodem
działalności znaczącego morawskiego rzeźbiarza Johana Georga Antona Heinza na
obszarze Moraw i Śląska. Rzeźba ma 2,2 m wysokości i idealnie komponuje się z
historycznym centrum miasta Rýmařova. Figura św. Jana Nepomucena w
nadnaturalnej wielkości jest umieszczona na
czworobocznym postumencie zakończonym
wyraźnym proﬁlowanym gzymsem. Na
postumencie jest słabo czytelny
kilkuwierszowy napis w języku niemieckim.
Święty jest przedstawiony w lekkim przyklęku
i ma na sobie tradycyjne księżowskie szaty.
Prawą rękę przytrzymuje krzyż, który podpiera
lewą ręką. Wokół jego głowy promienieje
gwiezdna aureola.
Barokní socha z r. 1736, z jemnozrnného
pískovce je dokladem činnosti významného
moravského sochaře Johana Georga Antona
Heinze na území severní Moravy a Slezska.
Socha je 2,2 m vysoká a ideálně zapadá do
historického jádra města Rýmařova. Socha sv.
Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti je
umístěna na čtyřbokém podstavci ukončeném
výraznou proﬁlovanou římsou. je osazena
socha v nadživotní velikosti. V podstavci je
obtížně čitelný několikařádkový německý
nápis. Světec je zobrazen v mírném pokleku a je oděn v tradičním kněžském šatě.

RUDNÁ POD PRADEDEM
F i g u r a ś w. J a n a N e p o m u c e n a
przedstawia świętego w nadnaturalnej
wielkości i jest ustawiona w centrum
miejscowości. Została wykonana w 1744
roku z piaskowca z Hodolan. Świętego Jana
widzimy tu w tradycyjnej postaci, czyli jako
księdza w rokiecie, z biretem i pięcioma
gwiazdami wokół głowy, trzymającego w
ramionach krucyﬁks i palmę. Figura
świętego na swoje obecne miejsce została
przeniesiona z kamiennej wysepki na
środku wiejskiego stawu, znajdującego się naprzeciwko remizy strażackiej. W
przeszłości w tych miejscach odprawiane były obrzędy liturgiczne, z okazji święta
tego męczennika. Dzień czeskiego patrona upamiętniamy 16 maja.
Socha sv. Jana Nepomuckého představuje světce v nadživotní velikosti a je
umístěna ve středu obce. Byla zhotovena v roce 1744 z hodolanského pískovce a sv.
Jana zde vidíme v tradiční podobě, tedy jako kněze v rochetě, s biretem a pěti
hvězdami kolem hlavy, který drží v náručí kruciﬁx a palmu. Světcova socha byla na
své současné stanoviště umístěna až druhotně. Původně stála na kamenném
ostrůvku uprostřed návesního rybníku, nacházejícího se
naproti hasičské zbrojnici. V minulosti se v těchto
místech konaly liturgické obřady, a to u příležitosti
svátku tohoto mučedníka. Svátek českého patrona si
připomínáme dne 16. května.
SLEZSKÉ PAVLOVICE
Wykonana z piaskowca ﬁgura św. Jana Nepomucena,
stojąca na prostym postumencie, pochodzi z drugiej
połowy XVIII wieku. Postać św. Jana jest uchwycona w
tradycyjnym stroju, w lekkim przyklęku, prawą ręka
podtrzymuje krzyż z ciałem Chrystusa, w lewej ręce
trzyma gałązkę palmową, wokół głowy ma aureolę z
pięcioma gwiazdami.
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého stojící na
jednoduše řešeném podstavci pochází pravděpodobně z
druhé poloviny 18. století. Postava sv. Jana
je zachycena v tradičním oděvu, v mírném
pokleku, pravou rukou přidržuje kříž s
korpusem Krista, v levé ruce drží palmovou
ratolest, kolem hlavy má svatozář s pěti
hvězdami.
STARÁ VES
Barokowa ﬁgura św. Jana Nepomucena
z piaskowca w naturalnej wielkości, z
ostatniej ćwierćwiecza XVIII wieku stoi na
wysokim stopniowanym postumencie.
Sama ﬁgura ma 190 cm wysokości. Święty
jest przedstawiony w tradycyjnej szacie, z
lekko wysuniętą prawą nogą, prawą ręką
przytrzymuje biret, w lewej ręce trzyma
obecnie krzyż z ciałem Chrystusa, który jest
wyrzeźbiony bardzo realistycznie z bogato
udrapowaną przepaską biodrową, święty
trzyma palmową gałązkę, a wokół głowy
ma aureolę z gwiazd. Gzyms postumentu
jest na środku ozdobiony roślinnym
dekorem. Na czołowej stronie postumentu
w prostokątnej, ozdobionej ornamentem muszlowym ramie jest przedstawiony
symbol języka na chmurach w aureoli. Rzeźba znajduje się niedaleko Pensjonatu
Johanes, którego właścicielem jest Biskupstwo Ostrawsko-Opawskie.
Pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého životní velikosti, z poslední
čtvrtiny 18. století na vysokém odstupňovaném podstavci. Samotná socha je
vysoká 190 cm. Světec je zachycen v tradičním šatu, s mírně pokrčenou pravou
nohou, pravá ruka přidržuje biret, v levé ruce drží současně kříž s korpusem Krista,
který je zpracován velmi realisticky s bohatě rozevlátou bederní rouškou, a
palmovou ratolestí, kolem hlavy hvězdná svatozář. Římsa podstavce je ve svém
středu zdobená rostlinným dekorem. Na čelní straně podstavce v obdélném
rokajovém rámu je zobrazen symbol jazyka na oblacích ve svatozáři. Socha se
nachází nedaleko Penzionu Johanes vlastněného Biskupstvím ostravskoopavským.
VALŠTEJN
B a r o k o w a ﬁ g u r a ś w. J a n a
Nepomucena to jeden z najcenniejszych
zachowanych zabytków w Valštejnie.
Chodzi o tradycyjnie przedstawioną
postać świętego z atrybutami - krzyżem
z ciałem Chrystusa, osadzoną na
postumencie w formie nietradycyjnej,
masywnej kolumny z prostą głowicą i
prostokątną bazą. Figura i elementy
architektoniczne są wykonane z jasnego
granitu śląskiego – od niebieskoszarego
do szarożółtego (prawdopodobnie z
jednego z kamieniołomów w okolicy
Černej Vody na Žulovsku). Valštejnska
rzeźba to typowy przykład ﬁgury św.
Jana, konsekwentnie przestrzegającej
zasad ustalonej ikonograﬁi. Niezwykle
oryginalna jest całościowa koncepcja
i kompozycja rzeźby. Święty stoi w
kontrapoście, odziany w sutannę, almucję
i rokietę, na głowie ma biret, prawą, ugiętą ręką trzyma krzyż, lewa swobodnie opada
wzdłuż ciała i od dołu także podtrzymuje krzyż.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého patří mezi nejvzácnější dochované
pamětihodnosti na Valštejně. Jedná se o sochu v tradičním pojetí s atributy – křížem
s korpusem Krista, osazena na postamentu, který tvoří netradiční masivní sloup s
jednoduchou hlavicí a pravoúhlou patkou. Socha i architektonické prvky jsou ze
světlé slezské žuly – modrošedé až šedožluté (patrně z některého z lomů v okolí
Černé Vody na Žulovsku). Valštejnská socha je typickým příkladem svatojánské
sochy, důsledně dodržující ustálenou ikonograﬁi. Vysoce originální je celková
koncepce a kompozice sochy. Světec stojí v kontrapostu, oděn do kleriky, almuce a
rochety, hlavu opatřenu biretem, pravou pokrčenou rukou přidržuje kříž, levá volně
směřuje podél těla a zespoda také přidržuje kříž

Para a Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie
ISBN: 978-83-65916-50-1

Projekt „Weekend z Nepomucenem” jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

Opracowanie kartogra czne
STUDIO PLAN
ul. Piotrkowska 72
54-060 Wrocław
tel./fax 71 373 44 37 www.plan.pl | e-mail: plan@plan.pl
Informacje zawarte w niniejszej mapie są prawnie chronione. Żadna część tej mapy nie może być
w jakikolwiek sposób powielana ani wykorzystywana do innej publikacji bez zgody Studia PLAN.

