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       Na początku XVIII wieku wybudowano w Wambierzycach kościół Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny, o barokowej architekturze (11 kaplic i krużganki dookoła owalnej 

nawy). Świątynia została wybudowana w miejscu  kaplicy z 1263 r. Powstanie w miejscowości 

sanktuarium maryjnego związane jest z XII-wiecznym przekazem, wedle którego niewidomy 

Jan z Ratna miał w tym miejscu odzyskać wzrok, a jego oczom miała ukazać się postać Matki 

Bożej. świątyni prowadzą monumentalne, kamienne schody o trzech ciągach. Wszystkich 

stopni jest 56, z czego 33 w środkowym ciągu symbolizuje lata życia Jezusa na Ziemi. 

Kolejnych 15 stopni nad pierwszym tarasem oznacza lata życia Maryi przed jej Boskim 

Macierzyństwem. Imponująco wielka fasada ma 52,5 m wysokości, utrzymana w stylu późnego 

renesansu podzielona jest na trzy części, z których środkowa jest najszersza. Ozdobiona 

symetrycznie usytuowanymi podwójnymi pilastrami i płycinami, jest w połowie rozdzielona 

niewielką galerią na dwie kondygnacje, co nadaje kościołowi charakter pałacowy. Wrażenie to 

potęguje górny ciąg balustrady, który dekorują kamienne posągi apostołów. Fasadę wieńczą 

trzy płaskie szczyty. Pośrodku półkolistej wnęki, w osi fasady znajduje się duża drewniana 

rzeźba Matki Boskiej Wambierzyckiej z połowy XVIII wieku, a nad nią widnieje emblemat z 

herbem papieża Piusa XI. Szczególnie efektownie fasada wygląda przy wieczornej iluminacji. 

 

Wnętrze świątyni utrzymane w duchu baroku zdobią malowidła, obrazy i rzeźby          I                                                                                                                    

źródło: wambierzyce.pl/sanktuarium/kalwaria   

                                                              

Na mapie Wambierzyc zaznaczono różne 

miejsca stanowiące punkty kontrolne 

(PK). Należy odnaleźć te miejsca oraz 

potwierdzić, dopasowując do każdego PK 

fragment zdjęcia i odpowiadając na 

pytanie. Odpowiedzi należy dostarczyć 

do organizatora. 
 Opracowanie trasy:                    

Romek Inoromek Trocha                         

Źródło mapy:                          

© autorzy OpenStreetMap     

Aktualność: wrzesień 2020 r.   

Wersja 1.0. 

 

Jan z Ratna miał w tym miejscu odzyskać wzrok,  

a jego oczom miała ukazać się postać Matki Bożej. 

Do świątyni prowadzą monumentalne, kamienne 

schody o trzech ciągach. Wszystkich stopni jest 

56, z czego 33 w środkowym ciągu symbolizuje 

lata życia Jezusa na Ziemi. Kolejnych 15 stopni 

nad pierwszym tarasem oznacza lata życia Maryi 

przed jej Boskim Macierzyństwem. Imponująco 

wygląda późnorenesansowa fasada kościoła, 

która ma 52,5 m wysokości. Wnętrze świątyni 

utrzymane w duchu baroku zdobią malowidła, 

obrazy i rzeźby. Z bazyliki trasa TRInO prowadzi 

szlakiem pielgrzymkowym na Górę Tabor i Synaj, 

gdzie usytuowane są kapliczki przedstawiające 

sceny ze Starego oraz Nowego Testamentu. Góra 

T         a                                  źródło: wambierzyce.pl/sanktuarium/kalwaria   
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Długość trasy: 1,8 km                   

Do potwierdzenia: 20 PK  

 

 Legenda: 

      - pomnik, figura 

        - brama 

        - krzyż 

        - studnia 
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trino.pttk.pl 

PK 1 
Bazylika Najświętszej Marii Panny. 

Który rok widnieje nad zegarem? 

PK 2 

Kolumna maryjna oraz dwie figury, św. Jan Sarkandra 
i św. Jana Nepomucena. 

Który rok jest wyryty na postumencie kolumny? 

PK 3 

Pomnik Daniela Paschazjusza von Osterberga, pomysłodawcy  
i fundatora rozbudowy wambierzyckiego sanktuarium maryjnego 
oraz przekształcenia całej miejscowości w ,,śląską Jerozolimę". 

Ile jest okien na środkowej kondygnacji na widocznej 
ścianie zamku? 

PK 4 

Studzienka Matki Bożej. Bijące tu źródło odkryto w 1678 r.  
Wybudowano wtedy studnię i nazwano ,,Marienbrunnen”. 

Która spółgłoska występuje najczęściej na napisie wyrytym 
w zworniku portalu studzienki? 

PK 5 

Kaplica zbudowana w 1841 r. Wewnątrz malowidło Antona Borna  
przedstawiające ścięcie św. Jakuba. 

Ile boków (ścian) ma wieżyczka kaplicy?  

PK 6 
Kaplica – stacja ,,Ukamieniowanie św. Szczepana”. 

Ile osób trzyma nad głową kamień? 

PK 7 
Kaplica – stacja „Uzdrowienie ślepego”. 

Który numer jest na tabliczce z nazwą stacji? 

PK 8 
Kaplica – stacja ,,Przemienienie na Górze Tabor”. 

Ile figur świętych postaci jest na kaplicy? 

PK 9 
Kaplica – stacja ,,Rozesłanie apostołów”. 

Ilu jest apostołów  na malowidle wewnątrz kaplicy? 

PK 10 
Stacja ,,Mojżesz pod krzewem gorejącym”. 

Ile owieczek towarzyszy Mojżeszowi? 

PK 11 
Kapliczka słupowa - stacja ,,Panie zostań z nami”. 

Ile w sumie lasek trzymają postacie na kapliczce? 

PK 12 
Kaplica – stacja ,,Grób św. Katarzyny Aleksandryjskiej”. 

Jaką część ciała ma obciętą św. Katarzyna? 

PK 13 
Figura Mojżesza z 1858 r. – stacja ,,Mojżesz i miedziany wąż”. 

Na której stopie Mojżesz ma oparte tablice? 

PK 14 
Kaplica – stacja ,,Wieża św. Barbary”. 

Co trzyma św. Barbara w lewej dłoni? 

PK 15 
Kaplica Wszystkich Świętych. 

Ile otworów okiennych ma kaplica? 

PK 16 
Figura Matki Boskiej Wambierzyckiej. 

Po ilu stopniach schodów podchodzi się do figury? 

PK 17 
Studnia Gihon. 

Ile boków ma betonowa podstawa studni? 

PK 18 
Kaplica – stacja ,,Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż”. 

Jaki kolor czapki ma Szymon? 

PK 19 
Kaplica – stacja ,,Św. Wilgefortis na krzyżu”. 

Na jaką bramę skierowany jest wzrok św. Wilgefortis? 

PK 20 
Ciekawy detal z inicjałami i datą. 

Ile poziomych prętów zabezpiecza najbliższe okno? 

 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia                       
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę                         
na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej 
http://trino.pttk.pl/. 
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Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: 
poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

 

mailto:poczta@trino.pttk.pl

