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Wstêp

I. Droga św. Jakuba

Pan rzekł do Abrahama: „Wyjdź z twojej 
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, 
który ci ukażę…” (Rdz 12, 1). Tak jak Abra-
ham – tak każdy chrześcĳ anin, będąc gościem 
na tej ziemi, przez całe swe życie wędruje ku 
Bogu, do „Niebieskiego Jeruzalem”.

Tradycja pielgrzymowania to dziedzictwo 
kulturowe Europy, nieodłącznie związa-
ne z religią chrześcĳ ańską i szczególnymi 
miejscami świętymi – Jerozolimą, Rzymem, 
a w okresie średniowiecza, także i z Santiago 
de Compostela, gdzie do dzisiaj czczone są  re-
likwie św. Jakuba Apostoła. 

Posąg św. Jakuba w katedrze w Santiago de Compostela w XII-wiecznym Portyku Chwały
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Św. Jakub Apostoł był 
synem Salome i Zebede-
usza. Podobnie, jak jego 
brat św. Jan Ewangeli-
sta był rybakiem miesz-
kającym nad Jeziorem 
Tyberiadzkim. Został 
powołany przez Jezusa 
jako jeden z pierwszych 
uczniów. Jego żywy 
charakter sprawił, że 
Chrystus nazywał go 
„synem gromu”. Chciał 
bowiem wraz z bratem, 

aby piorun spadł na jedno z miast w Samarii, 
które nie chciało przyjąć Jezusa i Jego uczniów 
(Łk 9, 55–56).

Św. Jakub wraz z św. Piotrem należał do 
najbliższych uczniów Zbawiciela. Był świad-
kiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia 
na górze Tabor, drugiego, cudownego poło-
wu ryb oraz modlitwy w Ogrójcu. Według 
tradycji między rokiem 33 a 34, miał nauczać 
na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Po powrocie 
do Jerozolimy, został ścięty z rozkazu Heroda 
w 44 r. O jego męczeńskiej śmierci wspomina 
św. Łukasz w Dziejach Apostolskich: „W tym 
samym czasie Herod zaczął prześladować nie-
których członków Kościoła. Ściął mieczem Ja-
kuba, brata Jana...” (Dz 12, 1–2). 

Św. Jakub jest pierwszym męczennikiem 
wśród Apostołów. Według tradycji po męczeń-
skiej śmierci, uczniowie Jakuba – Atanazjusz 
i Teodozjusz przewieźli jego ciało do Hiszpa-
nii i pochowali w pobliżu miejscowości Iria 
Flavia (obecne Padrón) w Galicji. Miejsce po-

Fasada katedry 
w Santiago de Compostela
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chówku zostało okry-
te tajemnicą, dlatego 
z czasem zapomniano, 
gdzie dokładnie spo-
czywa ciało Apostoła. 
Dopiero około 813 r. – 
jak głosi legenda – pro-
mień gwiazdy wska-
zał pustelnikowi Pela-
giuszowi miejsce gro-
bu św. Jakuba Apo-
stoła. Wkrótce, na roz-
kaz króla Asturii Al-
fonsa II nad grobem 
wzniesiono kościół, 
w którym umieszczono relikwie Apostoła. 
Wokół świątyni powstała osada o nazwie 
Como postolo („Jakub Apostoł”) lub Campus 
Stellae („Pole Gwiazd”). Podczas walk z Mau-
rami, modlono się do Apostoła zawołaniem 
bojowym „San Tiago” „Synu Gromu ratuj...”. 
Stąd wywodzi się nazwa – Santiago de Com-
postela – miasto świętego Jakuba wśród pola 
gwiazd. Król Alfons II uznał Apostoła za pa-
trona Hiszpanii. Św. Jakub jest także patronem 
Portugalii, zakonów rycerskich, pielgrzymów, 
czapników, kapeluszników, hospicjów, szpi-
tali, wędrowców, podróżujących i sierot.

Już w średniowieczu tysiące ludzi podąża-
ło do grobu św. Jakuba Apostoła. W XII w. 
Santiago zostało aktem papieskim uznane za 
jedno z trzech najważniejszych dla chrześcĳ an 
ośrodków pielgrzymkowych (obok Jerozolimy 
i Rzymu). W 1122 r. papież Kalikst II  nadał 
katedrze w Santiago de Compostela przywilej 
do Roku Świętego. Jest on obchodzony wów-

Złocony sarkofag z relikwiami 
św. Jakuba Apostoła

WSTĘP
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czas, gdy liturgiczne wspomnienie św. Jaku-
ba Apostoła – 25 lipca – wypada w niedzie-
lę. Ostatni rok jubileuszowy obchodzony był 
w 2004 r., kolejny będzie w 2010 r. 

Pątników pielgrzymujących Drogą św. Ja-
kuba do Santiago łączyło poczucie przynależ-
ności do wspólnoty europejskiej, jaką wtedy 
reprezentowała religia chrześcĳ ańska, sta-
nowiąca uniwersalny system wartości. Była 
to droga, wzdłuż której rozwĳ ała się kultura 
i sztuka romańska, rozprzestrzeniały się nowe 
idee i zdobycze cywilizacyjne. Goethe pisał, iż 
na tym szlaku „rodziła się Europa...”.

A szlaków wiodących do tego sanktuarium 
było kilka. Najstarszą była Droga Pierwotna 
prowadząca z Oviedo, stolicy Asturii do San-
tiago. Istniała też Droga Angielska, przez ka-
nał La Manche do Paryża oraz bezpośrednio 
z Wyspy do La Coruny; tzw. Szlak Arousa – hi-
potetyczna droga ciała Apostoła z Jerozolimy 
do Hiszpanii; Droga Portugalska rozpoczy-
nała się w Lizbonie. Szlak miał kilka warian-

Figura św. Jakuba Starszego Apostoła w ołtarzu głównym katedry

WSTĘP
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tów prowadząc bądź wybrzeżem atlantyckim 
przez Porto lub przez Coimbrę i Bragę. Drogi 
zbiegały się w Valencia i Tui, skąd przez Pon-
tevedrę i Padrón wiodły do Composteli.  Tra-
sa Srebrna – La Plata z Sewilli. Ale największe 
znaczenie, od XI w. miały i mają nadal tzw. 
Trasy Francuskie (Camino Francés). Istniały 
cztery punkty zborne, do których docierali 
pielgrzymi z całej Europy, aby wspólnie wy-
ruszyć ku relikwiom Świętego: St. Denis/Pa-
ryż/Tours (via Turonensis); Vézelay (via Lemo-
vicensis) – gdzie w romańskiej katedrze czcią 
otaczano relikwie św. Magdaleny; Le-Puy-
en-Velay (via Podensis) – najstarszy ośrodek 
maryjny we Francji oraz Arles – z relikwiami 
pierwszego apostoła Galii – św. Trofi ma (via 
Tolosana). Te cztery trasy przechodziły przez 
pirenejskie przełęcze Roncesveles i Samport, 
wkraczały na terytoria księstw Navarry i Ara-
gonii, łącząc się w miejscowości Puenta la Rei-
na. Od tego miejsca przebiegał jeden wspólny 

Carte des Chemins de S. Jacques de Compostelle 1648. 

Camino Francés de Santiago de Compostala. 
(Reprodukcja w zbiorach Zakładu Geografii Religii IGiGP UJ)

WSTĘP
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pielgrzymi szlak zwany Wielką Drogą (Cami-
no Grande).

Źródła archiwalne oraz odkrycia archeo-
logiczne dokonywane w różnych częściach 
Polski świadczą, że do grobu św. Jakuba 
pielgrzymowali również Polacy. Do dzisiaj 
znamy kilkadziesiąt nazwisk pielgrzymów 
z Polski, które zarejestrowano w dokumen-
tach hiszpańskich. Do pierwszych z nich na-
leżał Jakub Cztan, który odbył pielgrzymkę 

W drodze do grobu św. Jakuba Apostoła 
(droga z Itero de la Vego do Boadilla del Camino)

w latach 1378–79 oraz chorąży warszawski Pa-
weł z Radzanowa.

Ranga szlaków pielgrzymkowych znacznie 
zmalała w XVI–XVII w., kiedy przez Europę 
przetoczyła się fala walk religĳ nych, epidemii 
i klęsk żywiołowych. W kolejnych wiekach 
pielgrzymowanie utrudniła rewolucja fran-
cuska i wojny napoleońskie. Drogi św. Jakuba 
uległy stopniowemu zapomnieniu. 

WSTĘP
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Ponowne ożywienie pielgrzymowania do 
grobu św. Jakuba Apostoła nastąpiło dzięki 
apelowi, który skierował do wiernych Ojciec 
Święty Jan Paweł II podczas wizyty w San-
tiago, w 1982 roku. W tak zwanym „Akcie 
Europejskim” Papież powiedział wówczas: 
„Z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, 
wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! 
Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnĳ  ży-
cie w swoje korzenie...”. Na odpowiedź nie 
trzeba było długo czekać. W 1987 roku Rada 
Europy powołała do życia pierwszy Europej-
ski Szlak Kulturowy. Odwoływał się on do 
istniejących średniowiecznych dróg wiodą-
cych do Composteli. Początkowo w Hiszpanii, 
a w następnych latach m.in. we Francji, Niem-
czech, Włoszech, Austrii i Szwajcarii pojawiły 
się drogowskazy z motywem muszli św. Ja-
kuba. W krótkim okresie do grobu św. Jakuba 
Apostoła wyruszyli pierwsi pielgrzymi z Hi-
szpanii i Francji. W 1993 r. droga pielgrzym-
kowa do Santiago na terytorium Hiszpanii, 
a w 1998 r. na obszarze Francji, została wpisa-
na przez UNESCO na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego Ludzkości.

W ostatnich latach do grobu św. Jakuba Apo-
stoła w Santiago de Compostela pielgrzymuje 
pieszo w ciągu roku około 150 tysięcy osób. 
Z każdym rokiem wzrasta liczba pielgrzy-
mów, którzy rozpoczynają pielgrzymkę do 
Santiago od progu własnego domu, przemie-
rzając kilka tysięcy kilometrów. Pomimo róż-
nic kulturowych i wyznaniowych oraz barier 
językowych, pielgrzymi nawiązują wspaniałe 
przyjaźnie. Uśmiech, dobre słowo, życzliwość, 
wzajemna pomoc i wspólna modlitwa podczas 

WSTĘP
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pokonywania kolejnych etapów trudnej dro-
gi łączą w jedną wspólnotę pielgrzymkową. 
Osoby, które przeszły Camino de Santiago, pod-
kreślają, że camino uczy pokory i cierpliwości, 
że z camino wraca się lepszym, a w Santiago 
„umiera stary człowiek i rodzi się nowy”.

II. Drogi św. Jakuba w Polsce

W ostatnim czasie do krajów, które reakty-
wowały Drogi św. Jakuba dołączyła Polska. Po-
dobnie, jak inni mieszkańcy Starego Kontynen-
tu, tak i Polacy, ponownie wyruszają w drogę 
do grobu św. Jakuba Apostoła.

Pierwszym odcinkiem, który został odtwo-
rzony i uroczyście otwarty 24 lipca 2005 roku 
była Dolnośląska Droga św. Jakuba, wiodąca 
od Głogowa przez Jakubów (średniowiecz-
ny ośrodek kultu św. Jakuba – od 2007 roku 
Sanktuarium Pielgrzymkowe św. Jakuba Apo-
stoła), do Zgorzelca, gdzie łączy się ona z nie-
mieckim szlakiem św. Jakuba (Ekumeniczny 
Szlak Pątniczy – „Ökumenischer Pilgerweg”). 

W galicyjskiej mgle na drodze z Hospital da Condeso do Samos

WSTĘP
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Kolejnym krokiem było przedłużenie trasy 
z Poznania do Gniezna (Wielkopolska Droga 
św. Jakuba) oraz ze Zgorzelca do Pragi (Dro-
ga Żytawska). Po długich przygotowaniach 
w 2006 roku otwarto pierwszy odcinek Drogi 
Polskiej z Olsztyna do Gietrzwałdu, który w na-
stępnym roku został przedłużony do Torunia, 
zaś w 2009 roku do Trzemeszna. W następnej 
kolejności otwarto odcinki Drogi Lubuskiej 
(z Murowanej Gośliny do Słubic, Drogi św. Ja-
kuba „Via Regia” (Góra Św. Anny – Brzeg – 
Wrocław – Zgorzelec), Drogi Lęborskiej (Siano-
wo – Lębork – Smołdzino), Drogi Jeleniogórskiej 
(Via Cervimontana – szlak dojściowy z Jeleniej 
Góry do Lubania), Ślężańskiej Drogi św. Jakuba 
(Ślęża – Sobótka – Środa Śląska), Drogi św. Ja-
kuba w powiecie lubińskim (Ścinawa – Lubin – 

Drogi św. Jakuba Apostoła w Polsce (stan na 1 grudnia 2009 r.) 
Opracowanie: Franciszek Mróz i Emil Mendyk (2009)

WSTĘP
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Chocianów) oraz Nyskiej Drogi św. Jakuba 
(Głuchołazy – Nysa – Skorogoszcz). W sumie, 
w ciągu ostatnich pięciu lat (2004–2009) w Pol-
sce przygotowano dla pielgrzymów ponad 
1700 km oznakowanych odcinków Camino de 
Santiago.

III. Szlakiem muszli – 
       Małopolska Droga św. Jakuba

W sieć istniejących polskich szlaków Ja-
kubowych wpisuje się też Małopolska Droga 
św. Jakuba. Obejmuje ona tereny historycznej 
dzielnicy państwa pierwszych Piastów (pro-
wincji krakowskiej i sandomierskiej) i nawią-
zuje do średniowiecznego traktu handlowego 

prowadzącego skra-
jem doliny Wisły 
od Sandomierza do 
Krakowa. Trakt ten 
zaczął funkcjonować 
od roku 1386, kiedy 
to Władysław Jagieł-
ło udał się z Wilna 
do Krakowa, by ob-
jąć koronę polską. 
Stanowił on jedną 
z odnóg tzw. ruskie-
go szlaku wiodące-

go z Polesia i Rusi do stolicy Korony oraz na 
Śląsk. Drogą tą podążały orszaki królewskie, 
urzędnicy, rycerze, handlarze, uczeni, ale tak-
że pielgrzymi.

Projekt odtworzenia Małopolskiej Drogi św. Ja-
kuba z Sandomierza do Krakowa powstał 

Wzór muszli przyjęty przez Radę Europy 
i zastosowany na Małopolskiej Drodze 
św. Jakuba

WSTĘP
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w czerwcu 2007 roku podczas spotkania osób 
z Krakowa, Sandomierza i Tarnobrzegu, które 
pielgrzymowały do Santiago de Compostela. 

Szczególnie cenne w wytyczeniu Drogi oka-
zały się stałe konsultacje z prof. dr. hab. An-
tonim Jackowskim z Instytutu Geografi i i Go-
spodarki Przestrzennej UJ, których rezultatem 
było m.in. rozpoczęcie prac w grupie history-
ków, geografów i kartografów nad ustaleniem 
przebiegu Drogi na odcinku z Sandomierza 
do Krakowa.

Niezwykle istotne znaczenie dla prac zwią-
zanych z odtworzeniem Drogi św. Jakuba 
w Małopolsce było objęcie projektu patro-
natem przez metropolitę krakowskiego 
ks. kardynała Stanisława Dziwisza, ks. bisku-
pa Edwarda Janiaka – Przewodniczącego Rady 
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episko-
patu Polski, ks. biskupa Andrzeja Dzięgę – 

Kościoły pw. św. Jakuba Starszego Apostoła oraz trasa Małopolskiej Drogi 
św. Jakuba i Drogi św. Jakuba Via Regia w południowo-wschodniej Polsce. 

Opracowanie: Franciszek Mróz (2009)

WSTĘP
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Od marca do października 2008 roku członkowie Bractwa św. Jakuba 
w Więcławicach Starych, oznakowali muszlami św. Jakuba, 
kamiennymi drogowskazami oraz żółtymi strzałkami ponad 50 kilometrowy 
odcinek Drogi z Pałecznicy do Krakowa

WSTĘP
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ówczesnego ordynariusza diecezji sandomier-
skiej oraz Marszałka Województwa Małopol-
skiego Marka Nawarę.

W prace nad wytyczeniem, a następnie 
oznakowaniem Małopolskiej Drogi św. Jakuba 
włączyli się: członkowie Bractwa św. Jakuba 
Apostoła przy parafi i św. Jakuba w Więcła-
wicach Starych (z Krakowa, Sandomierza, 
Więcławic Starych, Michałowic i Pałecznicy) 
oraz wójtowie i pracownicy Urzędu Gminy 
w Pałecznicy i  Michałowicach. Cenną pomoc 
i wskazówki uzyskano również od władz 
miast: Sandomierz, Staszów, Busko-Zdrój, 
Skalbmierz, Słomniki i Kraków oraz władz 
gmin: Czarnocin, Klimontów, Kocmyrzów-
Luborzyca, Koniusza, Radziemice, Szyd-
łów, Wiślica, Zielonki i Złota. Cały projekt 
na terenie województwa małopolskiego zo-
stał zrealizowany dzięki wsparciu fi nanso-
wemu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz życzliwości Pana 
Marszałka Marka Nawary i jego współpra-
cowników.

Wsparcie fi nansowe w woj. świętokrzy-
skim pochodziło z Urzędu Miasta Sandomie-
rza, Urzędu Gminy w Czarnocinie, Wiślicy 
i Złotej  oraz parafi i św. Jakuba w Kotuszo-
wie. W znakowanie Drogi na odcinku San-
domierz – Pałecznica włączyli się: ksiądz 
Kanonik Jerzy Sobczyk – Proboszcz Parafi i 
pw. św. Jakuba w Kotuszowie wraz z grupą 
młodzieży oraz członkowie PTTK w Sando-
mierzu i PTT w Tarnobrzegu.

Najważniejsze znaczenie w wytyczeniu głów-
nych punktów Małopolskiej Drogi św. Jakuba mia-
ło rozmieszczenie kościołów św. Jakuba Ap. 

WSTĘP
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Przeprowadzone przez prof. dr. hab. Ale-
ksandę Witkowską OSU badania wykaza-
ły, że w XVI w. na terenie ówczesnej diece-
zji krakowskiej znajdowało się 28 kościołów 
pw. św. Jakuba Apostoła, z czego 18 na le-
wym brzegu Wisły. W szerokim pasie mię-
dzy Krakowem a Sandomierzem znajduje się 
12 z tych świątyń. Na Małopolskiej Dro-
dze św. Jakuba z Sandomierza do Krakowa 
obecnie znajduje się 7 kościołów św. Jakuba 
(w Sandomierzu, Kotuszowie, Szczawory-
żu, Probołowicach, Pałecznicy, Niegardowie 
i Więcławicach Starych). Niewielkie odległoś-
ci pomiędzy miejscowościami z kościołami 
parafi alnymi pw. św. Jakuba Apostoła, poło-
żonymi na wyraźnej linii ciągłej od Sandomie-
rza przez Kotuszów, Szczaworyż, Probołowi-
ce, Pałecznicę, Niegardów, Więcławice Stare, 
Kazimierz, Sankę, Palczowice do Bestwiny, 
według historyków przemawiają za istnie-
niem w średniowieczu w Małopolsce szlaku 
pątniczego do grobu św. Jakuba Apostoła 
w Santiago de Compostela. Mediewiści pod-
kreślają, że świątynie św. Jakuba położne przy 
tym szlaku mogły pełnić rangę kościołów sta-
cyjnych.

Wykorzystując doświadczenia organiza-
cji i osób odtwarzających Drogi św. Jakuba 
na terenie Europy Zachodniej oraz na Dol-
nym Śląsku, szczególną uwagę zwrócono na 
wytyczenie szlaku wzdłuż dróg gruntowych 
lub utwardzonych, a także na rozmieszcze-
nie ośrodków pielgrzymkowych. Przy Mało-
polskiej Drodze św. Jakuba znajdują się cztery 
sanktuaria maryjne: w Sandomierzu (sanktu-
arium Matki Bożej Różańcowej), Szczaworyżu 

WSTĘP
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(sanktuarium Matki Bożej Łaskawej), Wiśli-
cy (sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej) 
i Zielenicach (sanktuarium Matki Bożej Zie-
lenickiej). Warto podkreślić, że kierowano się 
także walorami krajobrazowymi terenu, a tak-
że walorami kulturowymi miejscowości regio-
nu – Małopolska Droga św. Jakuba przebiega 
m.in. przez trzy parki krajobrazowe: Dłub-
niański, Nadnidziański i Szaniecki.

Otwarcie pierwszego odcinka Małopol-
skiej Drogi św. Jakuba w województwie mało-
polskim, prowadzącego z Pałecznicy przez 
Więcławice Stare do Krakowa odbyło się 
25 października 2008 r. w parafi i pw. św. Ja-
kuba Apostoła w Więcławicach Starych. 
W inauguracji szlaku wzięli udział pielgrzy-
mi z Krakowa, Małopolski oraz różnych za-
kątków Polski. Pątnicy przeszli 10-kilome-
trowy odcinek Drogi z Polanowic do kościoła 
w Więcławicach Starych, gdzie została odpra-
wiana uroczysta Msza św.

Otwarcie Małopolskiej Drogi św. Jakuba w województwie małopolskim 
na odcinku Pałecznica – Niegardów – Więcławice Stare – Kraków 

(Więcławice Stare, 25 października 2008 r.)

WSTĘP
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Odcinek Drogi w województwie święto-
krzyskim z Sandomierza przez Kotuszów, 
Szczaworyż, Probołowice do Pałecznicy ot-
warto 23–25 lipca 2009 r. w Sandomierzu i pa-
rafi i św. Jakuba w Kotuszowie.

Długość Małopolskiej Drogi św. Jakuba z San-
domierza do Rynku Starego Miasta w Kra-
kowie wynosi ponad 200 km. Szlak został 
oznakowany za pomocą tabliczek, betono-
wych drogowskazów oraz naklejek z symbo-
lem muszli św. Jakuba (żółta muszla na gra-
natowym tle, której „promienie” zbiegają się 
w punkcie). Dodatkowo droga oznakowana 
została także żółtymi strzałkami. To one wy-
znaczają drogę pielgrzymom, którzy przemie-
rzając kolejne kilometry poczują trud i zmęcze-
nie, chwile kontemplacji i wzruszeń, docenią 
polską gościnność w otwartych dla nich do-
mach i sercach poznanych ludzi. A przejście 
camino – hiszpańskiego czy polskiego, będzie 

Odsłonięcie drogowskazu prowadzącego pielgrzymów do Santiago 
de Compostela przed kościołem św. Jakuba w Więcławicach Starych. 
Na zdjęciu od prawej: biskup Józef Guzdek, prof. dr hab. Antoni Jackowski 
i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
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wielkim przeżyciem religĳ nym, świadectwem 
wiary we własne możliwości, da poczucie 
spełnienia, satysfakcji, poznania i odnalezie-
nia samego siebie. Zauważymy nowe warto-
ści – wolność, ciszę, barwy otaczającego nas 
świata, bogactwo i urok polskiego krajobrazu, 
dziedzictwo naszej przeszłości oraz dobroć 
i otwartość spotkanych po drodze ludzi.

Stąd, realizując słowa Chrystusa – „ruszaj 
ku wiecznemu szczęściu” – Buen Camino…

Pielgrzymie!

Wszelkie niezbędne informacje 
na temat Małopolskiej Drogi św. Jakuba 

znajdziesz na stronach internetowych: 
www.caminogalicja.pl

www.swjakub.pl
www.sandomierz.wordpress.com

Pielgrzymi przed kościołem pw. św. Jakuba Apostoła 
w Więcławicach Starych
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Etap 1 
SANDOMIERZ – KLIMONTÓW

Małopolska Droga św. Jakuba roz-
poczyna się w Sandomierzu, uro-
czym mieście położonym na te-

renie Wyżyny Sandomierskiej. Pierwszy 
etap, liczący około 28 km, prowadzi przez 
malownicze tereny powiatu sandomier-
skiego: gmin Obrazów i Klimontów. Szlak 
biegnie zarówno drogami asfaltowymi, jak 
i traktami wśród sadów, przechodząc przez 
wsie Kobierniki, Milczany, Świątniki, Na-
sławice, Krobielnice. Ciekawym miejscem 
jest Ossolin z ruinami zamku Ossolińskich. 
Stamtąd do Klimontowa szlak prowadzi 
w dwóch wariantach – przez Pęchów lub 
Przybysławice – w których istnieje możli-
wość skorzystania z noclegu.

Panorama Sandomierza od strony Wisły
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Sandomierz (0,0 km)

Sandomierz jest jednym z najstarszych miast 
polskich. Miejscowość położona jest malowni-
czo na lewym brzegu Wisły, na wzgórzu, na-
leżącym do łańcucha Gór Pieprzowych.

Góry Pieprzowe to niewysokie wzgórza nad Wisłą, 
we wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Górotwór 
ten, stanowi najstarsze w Europie odsłonięcie łupków 
i zlepieńców środkowokambryjskich. Jego wiek ob-
liczany jest na około 500 milionów lat. Nazwa po-
chodzi od brunatnoszarych skał, które pod wpływem 
wietrzenia rozpadają się na małe grudki, podobne ko-
lorem do ziaren pieprzu. Wzgórza pokryte są warstwą 
lessu, w którym powstało wiele wąwozów. Na terenie 
gór znajduje się rezerwat przyrody „Góry Pieprzowe”, 
do którego z Sandomierza prowadzi czerwony szlak. 
Występują tu murawy kserotermiczne, skupiska dzi-
kiej róży, wisienka stepowa, a w starorzeczu Wisły – 
kotewka, czyli tzw. orzech wodny.

Od wczesnego średniowiecza Sandomierz 
był silnym ośrodkiem osadniczym. Za czasów 
Bolesława Chrobrego zbudowano tu szereg 
umocnień zwiększających obronność miasta. 
W końcu XII wieku Kazimierz Sprawiedliwy 
ufundował miastu kolegiatę. W 1286 roku 
Sandomierz został lokowany na prawie mag-
deburskim przez Leszka Czarnego. Miasto 
otrzymało także prawo bicia monety i szereg 
przywilejów handlowych, m.in. prawo skła-
du, nakładające na przejeżdżających tędy 
kupców obowiązek wystawiania w mieście 
swoich towarów na sprzedaż. Przyczyniło się 
to do rozwoju gospodarczego miasta, gdyż 
Sandomierz położony był na szlaku handlo-
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wym z Europy Zachodniej, biegnącym przez 
Kraków na Ruś i do krajów Azji Mniejszej, 
a w późniejszym czasie, także mający rozgałę-
zienie na Litwę. Od 1318 roku, w czasie rozbi-
cia dzielnicowego, Sandomierz stał się stolicą 
księstwa sandomierskiego. Kazimierz Wielki 
otoczył miasto murami obronnymi z czterema 
bramami, przebudował zamek, wzniósł nową 
kolegiatę i ratusz oraz zreorganizował sądow-
nictwo. Okres szczytowy w rozwoju miasta 
przypada na wiek XVI, kiedy to rozbudowano 
w stylu renesansowym zamek i ratusz, a także 
założono rzadko spotykane w ówczesnej Pol-
sce wodociągi.

W następnych wiekach Sandomierz stracił 
swe znaczenie gospodarcze. Przyczynił się do 
tego w XVII wieku potop szwedzki. W okre-
sie rozbiorów, Radom przejął rolę centralnego 
ośrodka gospodarczego. W XIX wieku roze-
brano mury miejskie. Podczas okupacji hit-
lerowskiej część mieszkańców miasta zosta-
ła wywieziona do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz.

Obecnie Sandomierz jest miastem powia-
towym i zamieszkuje go około 25 tysięcy 
mieszkańców. Miasto wpisane jest do rejestru 
zabytków, jako zespół urbanistyczno-archi-
tektoniczny i krajobrazowy. Od strony Wisły 
rozciąga się malownicza panorama miasta. 

Rozbicie dzielnicowe w Polsce – to okres trwający 
od śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, do 
koronacji Władysława Łokietka w 1320 roku i polegał 
na podziale Państwa Polskiego na szereg mniejszych, 
samodzielnych księstw. Przyniósł wiele korzyści dla po-
szczególnych ziem i sprzyjał rozwojowi kulturalnemu.

Sandomierz – Klimontów
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Zwiedzanie Sandomierza warto rozpocząć 
od dwóch obiektów znajdujących się poza 
obrębem Starego Miasta – kościoła św. Józefa 
i kościoła św. Michała.

Prawo magdeburskie (prawo niemieckie) był to zbiór 
praw miasta Magdeburga, stanowiące zbiór zwycza-
jów i przepisów ustalających wewnętrzną organizację 
miast. Wraz z wydaniem aktu lokacyjnego wytaczano 
rynek, na środku którego wznoszono ratusz i sukien-
nice, oraz regularną sieć ulic przecinających się pod 
kątem prostym. Najczęściej akt lokacji wydawany był 
dla istniejących już wcześniej wczesnośredniowiecz-
nych miast i grodów. Większe miasta otaczano mu-
rami obronnymi. Boczne uliczki zajmowali rzemieśl-
nicy zorganizowani w cechach. Domy murowane 
w rynku należały do patrycjatu, biedota zaś mieszkała 
pod murami miejskimi. Miasta lokowane na prawie 
magdeburskim posiadały własne władze: dziedzicz-
ny urząd wójta i ławę miejską – zespół ludzi pełnią-
cych funkcję sądu miejskiego. Z czasem pojawiło się 
przedstawicielstwo patrycjatu miejskiego tzw. rada 
miejska z burmistrzem na czele.

Zespół klasztorny oo. franciszkanów-reformatów z kościołem 
pw. św. Józefa w Sandomierzu
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Zespół poklasztorny oo. Reformatów wraz 
z kościołem pw. św. Józefa został wybudo-
wany w stylu barokowym w XVII wieku. 
Świątynia jest jednonawowa z prostokątnym 
prezbiterium. Ołtarz główny i sześć ołtarzy 
bocznych wykonane są na deskach pokrytych 
iluzjonistycznymi malowidłami. W krypcie 
kościelnej można zobaczyć oszkloną trumnę 
z zachowanymi zwłokami, zmarłej w 1698 
roku, Teresy Morsztynówny. Od strony połu-
dniowej świątyni znajdują się budynki dawne-
go klasztoru, a od strony zachodniej dziedzi-
niec otoczony murem z kapliczkami – Stacjami 
Męki Pańskiej, z II połowy XVIII w.

Wnętrze kościoła pw. św. Józefa w Sandomierzu

Panna Teresa Izabella Morsztynówna (1680–1698) 
była córką wojewody sandomierskiego, Stanisła-
wa Morsztyna. Ta pobożna i piękna dziewczyna 
w dzieciństwie złożyła ślub czystości. Zmarła w wie-
ku 18 lat w opinii świętości i została pochowana 

Sandomierz – Klimontów
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Po przeciwnej stronie ul. Sienkiewicza znaj-
duje się kościół pw. św. Michała i dawny klasz-
tor sióstr Benedyktynek, które w 1613 roku 
sprowadziła do Sandomierza marszałkowa 
wielka koronna Elżbieta Sieniawska. Budowa 
barokowego kościoła była prowadzona pod ko-
niec XVII w. Ta jednonawowa, nakryta sklepie-
niem kolebkowo-krzyżowym świątynia, uwa-
żana jest za jeden z największych i najpiękniej-
szych zespołów barokowych w Polsce.

w podziemiach kościoła św. Józefa. Jej zwłoki, mimo 
upływu czasu, nie uległy rozkładowi i pozostają 
w  idealnym  stanie.

Kościół i klasztor pw. św. Michała w Sandomierzu

Do najcenniejszych elementów wyposażenia 
kościoła zaliczana jest wykonana przez Mateu-
sza Rozkwitowicza w XVII w ambona. Ma ona 
formę drzewa genealogicznego wyrastającego 
z piersi leżącej postaci św. Benedykta. Wśród 
gałęzi oplatających ambonę znajdują się fi gu-
ry Ojców Kościoła i świętych benedyktynów. 
Z tego samego okresu pochodzą dwa ołtarze 
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boczne oraz stalle w prezbi-
terium z malowanymi sce-
nami z życia świętych pu-
stelników.

Na początku XX wieku 
w budynkach klasztornych 
umieszczono seminarium 
duchowne, które w 1994 
roku zostało inkorporowa-
ne do Wydziału Teologii 
Katolickiej KUL. Zbiory bi-
blioteki seminaryjnej obej-
mują ponad 130 tysięcy 
woluminów, w tym wiele 
cennych rękopisów, m.in. 
piętnaście rękopiśmiennych 
kodeksów liturgicznych i teologicznych, a także 
tekst „Bogurodzicy” z końca XV wieku.

Po wyjściu z kościoła w kierunku Starego 
Miasta, po prawej stronie mĳ amy dwie fi gury, 
św. Benedykta i św. Scholastyki (siostry bliź-
niaczki św. Benedykta, założycielki zakonu 
benedyktynek). Po drugiej 
stronie drogi znajduje się 
statua św. Rocha w stroju 
pielgrzymim.

Ulicą Sienkiewicza do-
chodzimy do ul. Opatow-
skiej, w którą skręcamy 
w prawo, podchodzimy 
do góry i przez Bramę 
Opatowską wchodzimy 
na teren Starego Miasta. 
Brama, wzniesiona przez 
Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku, 
jest ostatnią pozostałą z czterech bram, które 

Figura św. Rocha

Brama Opatowska

Sandomierz – Klimontów
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prowadziły do miasta. Poza Opatowską, były 
to: Brama Zawichojska, Lubelska i Krakowska 
oraz dwie furty, spośród których zachowała 
się jedna – Dominikańska, nazywana Uchem 
Igielnym. Brama Opatowska jest kilkukon-
dygnacyjną budowlą gotycką o wysokości 
33 metrów. Wieńczy ją, dobudowana w XVI w., 
renesansowa a� yka z grzebieniem ze ster-
czynami w typie jaskółczego ogona. Obecnie 
brama jest udostępniona turystom i stanowi 
atrakcyjny punkt widokowy.

Z tarasu widokowego Bramy Opatowskiej rozciąga 
się widok na tereny województw świętokrzyskiego, 
podkarpackiego i lubelskiego. Patrząc na północ, na 
horyzoncie widoczny jest fragment krawędzi Wyżyny 
Lubelskiej; na zachodzie rozciąga się Wyżyna Kie-
lecko-Sandomierska i pasmo Łysogór z Łysicą; na 
wschodzie można zobaczyć rezerwat Góry Pieprzowe 
i dolinę rzeki Wisły wraz ze starorzeczem w rejonie 
rezerwatu, a dalej Stalową Wolę; na południu znajdu-
je się Tarnobrzeg wraz z kombinatem kopalni siarki 
„Machów”.

Po przejściu przez Bramę Opatowską, po le-
wej mĳ amy kościół pw. św. Ducha. Pierwsza 

świątynia w tym miejscu zo-
stała wzniesiona na początku 
XIV wieku dla zakonu kano-
ników regularnych de Saxia, 
zwanych Duchakami, których 
do Sandomierza sprowadził 
kasztelan krakowski Żegota, 
w 1292 roku. Obecny gotycki 
kościół został przebudowa-
ny w drugiej połowie XVII 
wieku w stylu barokowym, 

Figura Chrystusa Frasobli-
wego w kościele pw. św. Du-
cha w Sandomierzu
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Duchacy (Duchacy de Saxia, Za-
kon Świętego Ducha, Zakon Ka-
noników Regularnych od Święte-
go Ducha) to zakon pochodzący 
z Francji, założony w Montpellier, 
w 1175 roku, przez bł. Gwidona. 
Wybudował on szpital dla bied-
nych i porzuconych dzieci, obierając sobie za patrona 
Ducha Świętego i żyjąc według reguły św. Augustyna. 
W 1198 roku papież Innocenty III zatwierdził zakon, 
a następnie powierzył mu Szpital de Saxia (Matki Bo-
żej Skalnej), przemianowując go na szpital Świętego 
Ducha. Wtedy wspólnota przyjęła nazwę „duchacy de 
Saxia”. W 1221 roku Duchacy zostali sprowadzeni na 
Prądnik pod Krakowem przez biskupa Iwona Odro-
wąża, a następnie, w 1244 roku przeniesieni, dzięki 
staraniom biskupa Prandoty, do kościoła św. Krzyża. 
W 1783 roku nastąpiła kasata zakonu, przetrwała jed-
nak jego żeńska gałąź.
Duchacy prowadzili szpitale (przyczynili się do roz-
woju szpitalnictwa polskiego), pomagali chorym 

a w XIX wieku dodano mu klasycystyczną 
fasadę. W zdobionej rokokową polichromią 
kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego znajduje się 
łaskami słynąca fi gura Chrystusa Frasobliwe-
go z XVI wieku.

Od roku 1312 przy kościele działał szpital, 
który po kasacie zakonu został przejęty przez 
Siostry Miłosierdzia i istniał nieprzerwanie 
aż do roku 1982. Skrzydło zachodnie szpita-
la pochodzi z XV wieku, natomiast pozostałe 
budynki są XIX-wieczne. Obecnie świątynia 
należy do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo (szarytek).

Równolegle do ul. Opatowskiej biegnie 
ul. Żydowska, przy której wzniesiona zosta-

Herb zakonu Duchaków
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ła w połowie XVIII wieku synagoga. Przed 
II wojną światową Sandomierz był drugim, po 
Krakowie, miastem Małopolski, najliczniej za-
mieszkiwanym przez społeczność żydowską. 
Podczas wojny obiekt uległ zniszczeniu, został 
jednak wyremontowany w latach 60. XX w. 
i zaadoptowany na potrzeby Archiwum Pań-
stwowego.

Skręcając za synagogą w lewo, w ul. Oleś-
nickiego, dochodzimy do kamienicy, gdzie 
rozpoczyna się Podziemna Trasa Turystycz-
na, przebiegająca korytarzami wykopanymi 
w XIII i XIV wieku. Trasa obejmuje 34 komory 
na różnych poziomach, prowadzi pod 8 ka-
mienicami, ulicami – Opatowską, Oleśnickie-
go i Bartolona oraz pod Rynkiem. Ma 470 me-
trów długości, najgłębsze wyrobiska znajdują 

i ubogim. Ich znakiem był krzyż z dwiema poziomymi 
belkami, przy czym zakończenie ramion było podwój-
ne. Nad krzyżami umieszczano czasami gołębicę. Za-
konnicy swój znak nosili na lewej piersi, wyszyty na 
czarnych habitach.

Wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej
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się na głębokości 12 m. Latem temperatura 
w najgłębszym chodniku wynosi 12–14˚C, zimą 
natomiast jest wyższa niż na powierzchni.

Rynek sandomierski otaczają zabytkowe ka-
mienice. Do najcenniejszych należą dwa goty-
cko-renesansowe domy: Dutreppich i Węgra 

W średniowieczu przez Sandomierz przebiegały waż-
ne szlaki handlowe na Ruś i Węgry. Miasto posiadało 
liczne przywileje handlowe, z których najważniejsze 
było prawo składu. 
Piwnice, drążone w skale lessowej, pełniły funkcję 
magazynów do składowania towarów (wino, sól, 
śledzie). W miarę wzrostu potrzeb, piwnice kopano 
na różnych poziomach, podkopywano się pod ulice, 
rynek, a także sąsiednie kamienice.
W latach sześćdziesiątych, w obrębie Starego Miasta, 
zaczęły występować katastrofy budowlane spowodo-
wane zapadaniem się piwnic. W wyniku prowadzo-
nych prac, duża ich część uległa likwidacji. Ze wzglę-
du na walory historyczne i zabytkowe, część piwnic 
połączono tworząc Podziemną Trasę Turystyczną.

Z sandomierskimi piwnicami związana jest legenda 
o Halinie Krępiance. W XIII wieku, podczas jednego 
z najazdów Tatarów na Sandomierz, młoda miesz-
czanka Halina straciła wszystkich swoich bliskich. 
Podczas następnego najazdu dziewczyna postanowi-
ła zemścić się na najeźdźcach i w tym celu dostała 
się do obozu wroga. Tam powiedziała, że mieszkań-
cy byli wobec niej niegodziwi i zaproponowała, że 
wprowadzi Tatarów tajnymi podziemnymi korytarza-
mi do miasta. Halina długo prowadzała ich w kółko 
ciemnymi lochami, gdy w tym czasie, wtajemniczeni 
w podstęp, mieszkańcy Sandomierza zasypali wej-
ście do korytarzy. Zginęli wszyscy Tatarzy, a wraz 
z nimi także bohaterska dziewczyna. Do dziś jej duch 
przechadza się w sandomierskich podziemiach.

Sandomierz – Klimontów
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Łazarczyka oraz późnobarokowa kamienica 
Oleśnickich, w której w 1570 roku zawarto 
Zgodę  sandomierską.

Kamienice na sandomierskim rynku

Zgoda sandomierska, zawarta 14 kwietnia 1570 
roku, było to porozumienie pomiędzy wyznaniami re-
formowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kal-
winami oraz braćmi czeskimi. Zostało zawarte w celu 
obrony przed kontrreformacją i zaprzestania walk 
między różnymi wyznaniami protestanckimi. Posta-
nowiono uznawać wzajemnie sakramenty oraz urząd 
kaznodziejstwa. Planowano wspólne synody. Zgodę 
sandomierską uważa się za najstarszy akt ekumenicz-
ny w Europie.

Mikołaj Gomółka (ur. 1535 – zm. 1591), renesan-
sowy muzyk i kompozytor. W latach 1545–1563 był 
członkiem kapeli królewskiej w Krakowie. Od 1566 
do ok. 1578 roku sprawował funkcję wójta w Sando-
mierzu. Jest autorem jednego z najważniejszych dzieł 
muzyki staropolskiej – Melodii na psałterz polski, bę-
dącego zbiorem 150 psalmów do tekstów przekładu 
Jana Kochanowskiego.
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Pod numerem 14 znajduje się Dom Miko-
łaja Gomółki, który w Sandomierzu spędził 
dzieciństwo i wczesną młodość.

Budynek ratusza w Sandomierzu należy 
do najpiękniejszych ratuszy renesansowych 
w Polsce. Wzniesiony został w połowie XIV 
wieku, w stylu gotyckim. W XVI wieku bu-
dynek został przebudowany w stylu renesan-
sowym i zwieńczony a� yką, której autorstwo 
przypisywane jest Janowi Marii Padovano. 
Obecną, wysoką ośmioboczną wieżę dobudo-
wano w XVII wieku. Ratusz, niszczony wielo-
ma pożarami w późniejszych wiekach, został 
gruntownie odrestaurowany w roku 1873.

Ratusz w Sandomierzu

Obecnie w ratuszu mieści się Urząd Stanu 
Cywilnego, a w podziemiach klub Sandomier-
skiego Stowarzyszenia Kulturalnego Lapida-
rium. Na parterze ma swój oddział Muzeum 
Okręgowe, gdzie prezentowana jest stała eks-
pozycja Dzieje Sandomierza. W muzeum można 
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zobaczyć m.in. dokument lokacyjny wydany 
przez Leszka Czarnego i słynne szachy sando-
mierskie wykonane z rogu jelenia, datowane 
na XII wiek. Zachowały się one do naszych 
czasów prawie w komplecie, brakuje jedynie 
trzech elementów. Ciekawym eksponatem 
są również rękawiczki św. Jadwigi Królowej, 
które według legendy podarowała mieszkań-
com pobliskich Świątnik.

Przechodząc przez Rynek dochodzimy do 
ul. Mariackiej, prowadzącej do zamku. Po dro-
dze, po lewej stronie, mĳ amy Pałac Biskupi. 

Jan Maria Padovano (ur. 1493 w Padwie – zm. 1574 
w Krakowie), renesansowy rzeźbiarz, który przybył 
do Polski na zaproszenie króla Zygmunta Starego. 
Jego dzieła to m.in. prace przy kaplicy Zygmuntow-
skiej, nagrobki w katedrze wawelskiej, schody i log-
gie w Sukiennicach, cyborium w kościele Mariackim 
w Krakowie. Jest także autorem nagrobka hetmana 
Jana Tarnowskiego w katedrze w Tarnowie i nagrob-
ka Jana Kamienickiego w kościele franciszkanów 
w Krośnie.

Pałac Biskupi w Sandomierzu
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Jest to budowla klasycystyczna zwieńczona 
niską a� yką. Narożnik północno-zachodni, 
w formie półkolistego ryzalitu, mieści kaplicę.

Skręcając w lewo przed pałacem, w ul. ks. Re-
wery możemy dojść do Collegium Gostomia-
num. Zostało wzniesione, z fundacji Hieroni-

Collegium Gostomianum w Sandomierzu

ma Gostomskiego, w latach 1602–1615. Po po-
żarze, na początku XIX wieku, budynek został 
odbudowany. Piętrowy gmach posiada dwie 
kondygnacje piwnic i kondygnację a� ykową – 
pierwszą użytkową kondygnację a� ykową 
w Polsce. W piwnicach budynku zachowała 
się renesansowa eliptyczna klatka schodowa, 
która jest jedyną tego typu konstrukcją w Pol-
sce. Dawniej mieścił się tu klasztor i kolegium 
jezuickie, obecnie Liceum Ogólnokształcące.

Nieopodal znajduje się budynek Muzeum 
Diecezjalnego – Dom Długosza. Tę gotycką 
budowlę wzniesiono z fundacji Jana Dłu-
gosza, dla zgromadzenia księży misjonarzy 
w roku 1476. Od południa, nad wejściem, znaj-
duje się tablica erekcyjna z herbem fundatora – 
Wieniawa. W latach 1934–35 Dom Długosza 
został gruntownie przebudowany dla potrzeb 
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Muzeum. Do najcenniejszych zbiorów należą: 
obraz przedstawiający śś. Martę, Agnieszkę 
i Klarę, z ok. 1440 roku; obraz Łukasza Cra-
nacha Starszego Matka Boża z Dzieciątkiem 
i św. Katarzyną, z ok. 1520 roku; XIII-wieczna 
fi gura Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz tkani-
ny liturgiczne z okresu gotyku i baroku.

Dom Długosza w Sandomierzu

Łukasz Cranach Starszy (ur. 1472 w Kronach – 
zm. 16 października 1553 w Weimarze) – niemiecki 
malarz i grafik, był jednym z najwybitniejszych arty-
stów tworzących w epoce renesansu w Niemczech.

Z tarasu widokowego na skarpie roztacza 
się widok na Wisłę i Góry Pieprzowe. Idąc 
wzdłuż skarpy dochodzimy do kościoła Kate-
dralnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Gotycka świątynia została wzniesiona, 
z fundacji Kazimierza Wielkiego, w 2 połowie 
XIV w. Do istniejącego wówczas wczesnogo-
tyckiego kościoła dobudowano gotycką, trój-
nawową halę.

Etap 1 

E
T

A
P

 1



37

Obecna katedra to kościół halowy, którego 
prezbiterium ozdobiono freskami bizantyjsko-
ruskimi ufundowanymi przez Władysława Ja-
giełłę, który wielokrotnie gościł w Sandomie-

Katedra w Sandomierzu

Na przełomie X/XI znajdowała się tu jeszcze inna 
świątynia – kościół św. Mikołaja. W tamtych czasach, 
przy głównych szlakach handlowych Europy, licznie 
powstawały kościoły pod wezwaniem Świętego, gdyż 
jest patronem kupców.

rzu (po raz pierwszy król odwiedził kościół 
w drodze do Krakowa na swój ślub). Freski zo-
stały odkryte na początku XX wieku, kiedy ze 
ścian odpadł kawałek tynku odsłaniając frag-
ment malowideł. Przedstawiają sceny z życia 
Jezusa i Matki Bożej, ukazanych w kanonie 
malarstwa bizantyjskiego, ale dostosowanego 
do potrzeb Kościoła łacińskiego. Warto zwró-
cić uwagę na scenę Zaśnięcia Maryi z posta-
cią Chrystusa w mandorli, unoszącego duszę 
Matki Bożej na ręku. Wystrój wnętrza jest ba-
rokowy i rokokowy, na ścianach wiszą obrazy 
upamiętniające ważne wydarzenia historycz-

Sandomierz – Klimontów

E
T

A
P

 1



38

ne z dziejów Sandomierza – najazd Tatarów, 
męczeństwa mieszkańców i zakonników do-
minikańskich oraz zniszczenia zamku pod-
czas potopu szwedzkiego. Na zainteresowa-
nie zasługuje także ołtarz główny z czarnego 
marmuru, projektu Franciszka Placidiego oraz 
renesansowe stalle z połowy XVII wieku.

Po wyjściu z kościoła kierujemy się w dół 
ulicą, którą dochodzimy do zamku sandomier-

Franciszek Placidi (ur. 1710 – zm. 1782) był wło-
skim architektem i rzeźbiarzem. W 1742 roku przybył 
do Polski, gdzie otrzymał posadę architekta królew-
skiego, a w 1750 roku nadano mu tytuł szlachecki. 
Placidi zmarł w 1782 roku i ten rok uznawany jest za 
koniec epoki baroku w Polsce. Jego dziełami są m.in. 
kościół bonifratrów i fasada kościoła pijarów w Kra-
kowie, a także pałac biskupi w Wolborzu i rezydencja 
pałacowa w Kozienicach.

skiego, który powstał w miejscu grodu funk-
cjonującego tu prawdopodobnie od XI wieku. 
Zamek murowany wzniesiono w XIV wieku 
z fundacji Kazimierza Wielkiego. Z tego okre-
su pochodzą fundamenty ośmiobocznej wie-

Zamek w Sandomierzu
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ży stojącej wówczas w północno-wschodniej 
części wzgórza. Najstarszą częścią zamku jest 
baszta południowa, tzw. „kurza noga”, zbu-
dowana w XV wieku przez Kazimierza Jagiel-
lończyka.

W XVI wieku, za panowania króla Zygmun-
ta Starego (którego herb widnieje nad porta-
lem), zamek uzyskał charakter rezydencji re-
nesansowej. Prace przeprowadził Benedykt 
zwany Sandomierzaninem, którego dziełem 
są m.in. dwukondygnacyjne krużganki wokół 
dziedzińca. Prace na zamku kontynuowano za 
czasu panowania Zygmunta Augusta i Stefa-
na Batorego z udziałem wybitnego architekta 
i rzeźbiarza Santi Gucciego.

W czasie potopu szwedzkiego, w 1655 
roku, zamek został wysadzony przez Szwe-

Santi Gucci (ur. ok. 1530 we Florencji – zm. 1599 
w Mirowie) był architektem i rzeźbiarzem pocho-
dzącym z Florencji. Od połowy XVI wieku działał 
w Polsce, najpierw w Krakowie, a potem głównie na 
kielecczyźnie. Tworzył w stylu późnego renesansu 
oraz manieryzmu. Prowadził prace m.in. na zamku 
w Niepołomicach, w Baranowie Sandomierskim, Piń-
czowie i Mirowie. Jego dziełem jest także nagrobek 
Stefana Batorego w kaplicy na Wawelu.

dów. Ocalało jedynie skrzydło zachodnie. 
W kolejnych wiekach, w wyniku braku zain-
teresowania za strony panujących królów, za-
mek popadł w ruinę.

Na początku XIX stulecia budowlę przejęli 
Austriacy i twierdzę zaadaptowano na wię-
zienie. Funkcję tę pełnił do 1959 roku. Obiekt 
wyremontowano w latach 1960–1986. Od 1987 
roku zamek jest siedzibą Muzeum Okręgo-

Sandomierz – Klimontów

E
T

A
P

 1



40

wego. Wystawy stałe poświęcone są historii 
Ziemi Sandomierskiej, kulturze ludowej daw-
nej wsi sandomierskiej (prezentowane są tu 
stroje, przedmioty codziennego użytku, wy-
roby artystyczne), historii zamku, a także po-
staci związanego z miastem Jarosława Iwasz-
kiewicza.

Opuszczając zamek kierujemy się w lewo, 
w ul. Staromiejską, którą dochodzimy do po-

Jarosław Iwaszkiewicz (ur. 1894 w Kalniku, nieopo-
dal Kijowa – zm. w 1980 w Warszawie) jest uważa-
ny za jednego z najwybitniejszych polskich twórców 
XX wieku. Był współtwórcą grupy poetyckiej Ska-
mander założonej w 1918 roku. Uprawiał wiele ga-
tunków literackich, m.in. dramat, poezję, prozę. Za 
swoją działalność literacką i polityczną otrzymał wie-
le nagród i odznaczeń (m.in. tytuły doktora honoris 
causa Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskie-
go). Poświęcona mu ekspozycja w zamku pt. „Ciem-
ne ścieżki” prezentuje sylwetkę i twórczość autora, 
akcentując biograficzne i literackie związki Iwaszkie-
wicza z Sandomierzem. Na wystawie eksponowane 
są zdjęcia pisarza oraz rękopisy i książki związane 
z miastem. Wystawę wzbogacają meble oraz pamiąt-
ki po pisarzu.

łożonego na wzgórzu kościoła pw. św. Jaku-
ba Apostoła.

Kościół wraz z klasztorem dominikańskim 
jest jednym z najstarszych i najcenniejszych 

Kazimierz Stronczyński w poł. XIX wieku tak pisze 
o kościele św. Jakuba: „Na zachodnio-południowej 
stronie miasta Sandomierza, wśród niewielkiego 
pagórka, wznosi się gotycka świątynia odwiecznemi 
owiniona lipami. Spojrzyj na jej budowę prostą, lecz 
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kościołów na terenie Polski. Został wybudo-
wany w stylu późnoromańskim, z fundacji 
Iwo Odrowąża, w okresie 
1226–1250, dla drugiego, 
po krakowskim, konwentu 
dominikanów w Polsce.

W miejscu dzisiejszego 
kościoła prawdopodob-
nie znajdowała się starsza 
świątynia (również pod 
wezwaniem św. Jakuba) 
z początków XII wieku – 
świadczy o tym odsłonię-
ty podczas konserwacji fragment posadzki 
kościoła (przy zachodnim fi larze nawy połu-

śmiałą, na mchem porosłe jej mury, na niskie i szero-
kie wejście, a jednym rzutem oka osądzisz, że to nie 
dzisiejszych czasów dzieło, że ten gmach nie jedne 
już przeciwności wytrzymał, i nie jednego tryumfu był 
świadkiem”.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
w Sandomierzu

Iwo Odrowąż (ur. ok. 1170 – zm. 
1229) od 1218 roku był biskupem 
krakowskim. Sprowadził do Pol-
ski kilka zakonów: w 1221 roku – 
zakon duchaków na Prądnik pod 
Krakowem, w 1222 – dominikanów 
osadzając ich w kościele św. Trój-
cy w Krakowie oraz cystersów. Był 
posiadaczem najstarszej polskiej 
prywatnej biblioteki (32 kodeksy 
o treści teologicznej, prawniczej i historycznej), któ-
rą w testamencie przekazał katedrze wawelskiej. 
Zmarł w Modenie, podczas podróży do Rzymu. Zo-
stał pochowany w kościele św. Trójcy w Krakowie.

Pieczęć biskupa 
krakowskiego, 
Iwo Odrowąża
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dniowej). Są to płyty z rytą dekoracją zawiera-
jącą motyw miecza – prawdopodobnie płyty 
nagrobne. Na początku XIV wieku do kościoła 
dobudowano dzwonnicę, która posiada jed-
ne z najstarszych w Polsce dzwony; mniejszy, 
z 1314 roku, oraz większy, z 1389. W XVII wie-
ku kościół przebudowano, wykonano m.in. 
sklepienia kolebkowo-krzyżowe z dekoracją 
sztukatorską oraz dobudowano od strony pół-
nocnej kaplicę Męczenników Sandomierskich. 
W XVIII wieku zespół klasztorny zaczął stop-
niowo popadać w ruinę, a w 1864 roku nastą-
piła kasata klasztoru, zabudowania natomiast 
zaadaptowano na koszary. W latach 1905–
1909, kościół przeszedł gruntowną restaurację, 
podczas której przywrócono dawny romański 
charakter. Z budynków klasztornych do dziś 

Portal w kościele pw. św. Jakuba w Sandomierzu
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zachowała się tylko część skrzydła wschodnie-
go. Dominikanie powrócili do Sandomierza 
w 2001 r. i ponownie rozpoczęli pracę duszpa-
sterską i kaznodziejską wśród mieszkańców 
miasta, zwłaszcza młodzieży akademickiej.

Kościół jest trójnawową, orientowaną ba-
zyliką romańską, z głębokim, zamkniętym na 
kształt prostokąta prezbiterium. Wejście do 

Z zewnątrz na pierwszy rzut oka, budowa kościo-
ła nic godnego uwagi nie przedstawia, mury dosyć 
wysokie, wystawione są z cegły i pokryte gontami; 
na dachu wznosi się mała wieżyczka, a obok kościoła 
dzwonnica, znacznie przecież (jak się zdaje) później-
sza. Wejście jest tylko jedno przez przybudowaną 
z boku kruchtę, wejście niskie, półokrągłe, w górze 
cokolwiek w gotyckim smaku przyozdobione, a po-
wierzchownością swoją raczej pieczarę niż kościół 
przypominające.

Kazimierz Stronczyński

kościoła prowadzi przez XIII-wieczny północ-
ny portal, który jest jednym z symboli Sando-
mierza. Na uwagę zasługuje bogata dekoracja 
romańska portalu złożona z rozetek i plecionki 
z przenikających się kół, zawierająca elementy 
roślinne, zoomorfi czne oraz maleńkie głowy 
z koronami. Znajdująca się w lewym oście-
żu główka, to według 
tradycji przedstawienie 
księżnej Adelajdy lub 
księcia Leszka Białego; 
druga główka po prze-
ciwnej stronie, z cha-
rakterystyczną grzyw-
ką identyfi kowana jest 
z Iwo Odrowążem. 

Muszla św. Jakuba w dekoracji 
portalu kościoła pw. św. Jakuba
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Z prawej strony widoczna 
jest w dekoracji portalu 
muszla św. Jakuba. Górną 
część elewacji prezbite-
rium zdobi fryz arkadowy, 
zestawiony z dwóch prze-
nikających się ciągów pół-
kolistych arkad. W górnej 
części ściany korpusu koś-
cioła umieszczony został 
fryz z motywem plecionki 
kratowo-wstęgowej. Jego 
fragment przechowywany 

w zakrystii wskazuje, że pasy fryzów pierwot-
nie pokryte były szkliwem ceramicznym. Dol-
ną część całej elewacji ozdobiono motywem 
plecionki falistej.

W świątyni na szczególną uwagę zasługują 
dwie kaplice: Męczenników Sandomierskich 

Obraz św. Jakuba Apostoła 
w kościele św. Jakuba w Sandomierzu

Św. Jakub Apostoł – 
witraż w kościele 
oo. dominikanów 
w Sandomierzu
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i Matki Bożej Różańcowej. W kaplicy Męczen-
ników znajduje się nagrobna płyta księżnicz-
ki Adelajdy, rzekomej fundatorki kościoła 
w 1200 roku. Natomiast w kaplicy Matki Bożej 
Różańcowej ołtarz z łaskami słynącym XVII-
wiecznym obrazem Najświętszej Maryi Panny 
z Dzieciątkiem trzymającym różaniec.

W prezbiterium kościoła znajduje się baro-
kowy sarkofag księżnej Adelajdy, wykonany 
w XVII wieku z jednego kawałka drzewa dę-
bowego, a także barokowy obraz św. Jakuba 
Apostoła. Wizerunek św. Jakuba z mieczem 
został umieszczony w witrażu okiennym 
w północnej ścianie prezbiterium.

Ulicą Staromiejską idziemy do góry, po le-
wej mĳ amy kościół pw. św. Pawła, a z prawej 
cmentarz. Jednonawowa, gotycka świątynia 
z połowy XV wieku została wzniesiona na 
miejscu drewnianego kościoła, ufundowane-
go przez biskupa Iwo Odrowąża w 1226 roku. 
W XVII wieku pierwotną, jednoprzęsłową 

Kościół pw. św. Pawła w Sandomierzu
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nawę powiększono o jedno przęsło i nakryto 
sklepieniem kolebkowym zdobionym geo-
metryczną dekoracją stiukową. Wyposażenie 
kościoła pochodzi w większości z okresu ba-
roku. Do południowej ściany przylega XVIII-
wieczna kaplica św. Barbary. Przy kościele 
znajduje się bursa w której istnieje możliwość 
skorzystania z noclegu.

PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Klasztor św. Jakuba w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Staromiejska 3, 

tel. 15 832 37 74
www.sandomierz.dominikanie.pl

Kontakt: O. Przeor Wojciech Krok OP
tel. 692 260 648

e-mail: wojkrok@o2.pl
W klasztorze dominikanów można 

również otrzymać Credencial.

Droga z Sandomierza do Świątnik 

Etap 1 

E
T

A
P

 1



47

NOCLEGI

Sandomierz
1. Bursa przy Parafi i pw. Nawrócenia 

św. Pawła Apostoła (ok. 150 m 
od kościoła św. Jakuba, 
przy Małopolskiej Drodze św. Jakuba)
27-600 Sandomierz, ul. Staromiejska 11, 
kontakt: ks. Krzysztof Jan Rusiecki 
proboszcz parafi i 
tel. 15 832 43 83
www.swpawel.medox.pl
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
w Sandomierzu

Niedziela i święta: 
9.15, 12.00, 14.00 (dla dzieci), 16.00, 19.00

Dni powszednie: 9.00 i 18.00 
(19.00 od maja do września)

W Adwencie: Roraty o godz. 6.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
codziennie – godzinę przed Mszą św.
Nabożeństwo różańcowe: codziennie 

30 minut przed Mszą św.

Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła 
w Sandomierzu 

Niedziela i święta: 
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00 i 18.00
Święta kościelne: 6.30, 9.30, 16.30 i 18.00

Dni powszednie: 6.30, 18.00 lub 18.00 (zimą)
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Po przejściu 300 m od kościoła 
pw. św. Pawła skręcamy w lewo, 
w ul. Rokitek. Przechodzimy wą-

ską drogą asfaltową mĳ ając domy jedno-
rodzinne i garaże. Po przejściu kolejnych 
300 m dochodzimy do szerokiej drogi 
asfaltowej, którą idziemy prosto, obok za-
budowań osiedla (po prawej stronie). Po 
około 200 m, szlak odbĳ a z drogi asfalto-
wej w lewo i schodzi do wąwozu. Docho-
dzimy do osiedla Rokitek (około 500 m), 
skąd udajemy się dalej prosto drogą asfal-
tową. Po przejściu drogą asfaltową około 
600 m dochodzimy do skrzyżowania przy 
którym znajduje się fi gurka Matki Bożej 
i pęknięty, murowany krzyż. Idziemy 
prosto, drogą polną pod górę, a następnie 
skrajem pola wychodzimy na polną drogę, 
która prowadzi nas do drogi asfaltowej 
w Kobiernikach (około 1 km). Kierujemy 
się w lewo, a następnie cały czas prosto 
drogą asfaltową. Po około 300 m dochodzi-
my do skrzyżowania z drogą polną. Stąd 
zgodnie ze znakami docieramy do wsi Zło-
ta, a następnie przez Śmiechowice dociera-

Etap 1 
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2. Uczelnia WSHP
27-600 Sandomierz, ul. Krakowska,
tel. 15 832 60 81

3. Informacje na temat pozostałych 
obiektów noclegowych na terenie 
Sandomierza dostępne na stronie PTTK 
Sandomierz: www.p� k-sandomierz.pl
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Świątniki 15 km (15 km)

Świątniki były wsią służebną należąca do 
kolegiaty sandomierskiej. Do obowiązków jej 
mieszkańców należała, obok posługi w kole-
giacie, opieka nad pielgrzymami i podróżny-
mi. We wsi stała kaplica upamiętniająca pobyt 
królowej Jadwigi. Spłonęła jednak w pożarze 
w XIX wieku. Mieszkańcy wsi wybudowali 
nową, murowaną, która z czasem przejęła rolę 
kościoła. Obecny kościół parafi alny pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej wzniesiono dopiero w 1976 roku.

my do Świątnik. Tutaj kierujemy się pro-
sto, według drogowskazu na Chobrzany 
i przechodzimy obok kościoła.

Według legendy, mieszkańcom wsi Świątniki, św. Jad-
wiga Królowa podarowała swoje rękawiczki. Miał 
to być dar wdzięczności za wyciągnięcie ugrzęzłych 
w zaspie sań. Dziś można je oglądać w Muzeum Die-
cezjalnym w Sandomierzu.

Sandomierz – Klimontów
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Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Świątnikach
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NOCLEGI

Świątniki
Parafi a pw. św. Jadwigi Śląskiej
Kontakt: ks. kan. Ignacy Koziński, 
proboszcz parafi i
27-641 Obrazów, Świątniki 146
tel. 15 836 51 49

Za kościołem skręcamy w prawo, 
szlak cały czas prowadzi drogą 
asfaltową, mĳ amy stawy rybne 

i przy kapliczce Matki Bożej idziemy 
w prawo. Wychodzimy z terenu gminy 
Obrazów i wchodzimy na obszar admi-
nistracyjny gminy Klimontów. Gmina ta 
położona jest na wyżynie Kielecko-San-
domierskiej. Tutejszy krajobraz to płaska 
wyżyna lessowa, wyniesiona na wysokość 
220–290 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią 
dolin i wąwozów lessowych. Po przejściu 
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej 
w Świątnikach

Niedziela: 
9.30, 11.30, 16.00
Święta kościelne: 
9.30, 11.30, 16.00
Dni powszednie: 

7.00 i 17.00
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ok. 2,5 kilometra dochodzimy do wioski 
Nasławice. Ok. 400 metrów za zakrętem 
drogi głównej, nasz szlak skręca w prawo 
(za pierwszymi zabudowaniami). Drogą 
polną dochodzimy do Ossolina. 

Droga wśród sadów z Świątnik do Ossolina

Arkada mostu w dawnej rezydencji Ossolińskich w Ossolinie

Sandomierz – Klimontów
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Ossolińscy są rodem szlacheckim uży-
wającym herbu „Topór”. Wywodzą się 
z możnego, średniowiecznego rodu 
Toporczyków z Morawicy k/Krakowa. 
W XIV wieku, jedna z gałęzi Toporczy-
ków osiadła w Ossolinie. Protoplastą był 
Jan z Ossolina, syn wielkiego marszałka koronnego, 
kasztelana krakowskiego – Nawoja z Tęczyna. Po-
tomkowie Jana dali początek rodzinie Ossolińskich. 
W XVII wieku ród awansował do magnaterii I Rze-
czypospolitej. Największą rezydencją rodu był zamek 
Krzyżtopór w Ujeździe.

Herb „Topór”

Drewniany krzyż przy drodze z Nasławic do Ossolina

Etap 1 

E
T

A
P

 1



53

Ossolin 7 km (22 km)

Ossolin został założony około 1350 roku 
jako rodowa wieś Ossolińskich. W końcu 
XIV wieku, na wzgórzu znajdowała się mu-
rowana, warowna twierdza. W 1633 roku 
Jerzy Ossoliński, późniejszy kanclerz wielki 
koronny, zbudował tutaj późnorenesansowy 
pałac z ogrodem włoskim. Dzięki temu miej-
scowość nabrała charakteru wielkopańskiej 
rezydencji i zostały jej nadane prawa miejskie. 
Twierdzę otaczał mur obwodowy z czterema 
basztami i trzema bramami, a na jej teren pro-
wadził most przerzucony nad wąwozem, któ-
ry łączył zamek z przedzamczem, położonym 
na sąsiednim wzgórzu, na którym znajdowa-
ły się zabudowania gospodarcze. Budowla 
była dwukondygnacyjna, zwieńczona a� yką 
i mieściła 22 komnaty, dwie sale reprezenta-
cyjne i kaplicę.

Do rzędu wsi, Ossolin został zdegradowany 
na początku XIX wieku, kiedy to nowy właści-
ciel, Antoni Ledóchowski, nakazał zburzenie 
pałacu. Do dziś ocalały jedynie: arkada mostu 
nad wąwozem i dolne fragmenty bramy wjaz-
dowej.

W niewielkiej odległości od wsi znajduje się 
podziemna kaplica, zwana Betlejemską. Zo-
stała wzniesiona na dawnym rodowym cmen-
tarzu Ossolińskich przez fundatora zamku, 
Jerzego Ossolińskiego, w 1640 roku. Muro-
wana kaplica jest przykryta kopcem, na który 
wg tradycji sprowadzono ziemię z miejsca na-
rodzin Chrystusa – Betlejem. Wewnątrz znaj-
dują się epitafi a kamienne Teresy ze Stadni-
ckich Ossolińskiej, wojewodziny wołyńskiej, 

Sandomierz – Klimontów
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zmarłej w 1776 roku i Józefa Kantego Osso-
lińskiego, wojewody wołyńskiego, zmarłego 
w 1780 roku.

W lipcu 1888 roku Stefan Żeromski odwiedził ruiny 
zamku w Ossolinie. Tak opisał to w swoim dzienniku: 
Konie... parskają dzielnie, wdzierając się pod górę ku 
ruinom... Głębokie fosy zarosłe wielkim zielskiem, idą 
za wałami, szukając dawno umarłych panów w kon-
tuszach... Wjeżdżamy pod olbrzymią arkadę... w pańs-
two umarłych pokoleń... Po szczytach murów...
W strzelnicach baszt – włóczy się duch przeszłości 
i śpiewa tajemniczą pieśń rycerską, od głosów której 
boli serce.

Według legendy w ruinach zamku zamieszkuje zja-
wa, zwana przez okolicznych mieszkańców Czerwo-
nym Pankiem. Nosi on czerwony surdut i czerwoną 
czapkę. W dzień ukrywa się w zamkowych piwnicach, 
a nocą ukazuje się na czerwonym rumaku. Przejeż-
dża przez most nad wąwozem do miejsca po dawnej 
gorzelni.

Przechodzimy przez Ossolin i skrę-
camy w pierwszą asfaltową drogę 
w prawo, która prowadzi nas do 

Pęchowa. W tej małej wsi zobaczyć moż-

NOCLEGI

Przybysławice
Dwór na Wichrowym Wzgórzu
Kontakt: Jarosław Paczkowski
tel. 601 157 562
dla pielgrzymów opłata dobrowolna, 
konieczny śpiwór.

Etap 1 
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Klimontów 6 km (28 km) 

Klimontów został założony przez Jana Os-
solińskiego w 1604 roku. Mocą przywileju 
królewskiego otrzymał prawa miejskie, które 
jednak utracił w 1870 roku.

na murowany dwór z XIX w. Dochodzi-
my do drogi krajowej Radom – Rzeszów 
(nr 9), którą przekraczamy i podążając 
wzdłuż niej w kierunku południowym przez 
sad klasztorny docieramy do Klimontowa.

Osada Klimontów została założona w XIII wieku przez 
Klimunta, kasztelana Klemensa z Ruszczy i od nie-
go wzięła swą nazwę. Na jej miejscu Jan Ossoliński 
ufundował rodowe miasto.

W Klimontowie, w 1901 roku, urodził się Bruno Ja-
sieński (prawdziwe nazwisko Wiktor Zysman). Jest 
znanym polskim poetą i współtwórcą polskiego futu-
ryzmu. Jasieński jest autorem tomików wierszy But 
w butonierce i Ziemia na lewo, dramatu Bal ma-
nekinów, poematu Słowo o Jakubie Szeli. Zmarł 
17 września 1938 roku w więzieniu w Moskwie.

Po wejściu do Klimontowa, mĳ amy usytu-
owany po prawej stronie renesansowy zespół 
poklasztorny dominikanów z kościołem 
Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka z XVII 
wieku. Został ufundowany dla zakonu przez 
Jana Zbigniewa Ossolińskiego.

Kościół jest jednonawowy, z wielobocznie 
zamkniętym prezbiterium opiętym skarpami. 
Nawa przykryta jest sklepieniem kolebko-

Sandomierz – Klimontów
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wym z lunetami, natomiast 
w prezbiterium i zakrystii 
zastosowano sklepienia 
krzyżowe. Warte obejrze-
nia są: wczesnobaroko-
wy ołtarz główny z końca 
XVII wieku, z rzeźbami 
św. Jacka i św. Michała 
Archanioła w zwieńcze-
niu, oraz kamienne portale 
z I połowy XVII wieku. 
Godny zainteresowania 
jest także, łaskami słynący, 
malowany na blasze, bi-
zantyjski obraz Madonny 
z XVI wieku, który został 
przywieziony przez Osso-

lińskiego z Moskwy. W dawnym klasztorze 
na początku XX wieku mieściła się szkoła, 
ale obecnie obiekt jest niezagospodarowany. 
Za kościołem, przy drodze znajduje się baro-
kowa, kamienna rzeźba Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem.

Dochodzimy do barokowego pokolegia-
ckiego kościoła pw. św. Józefa. Świątynia 
została ufundowana przez kanclerza Jerze-
go Ossolińskiego, a autorem projektu został, 
pochodzący z Włoch, architekt Wawrzyniec 
Senes. Świątynia ma rzadko spotykany, elip-
tyczny kształt nawy i jest jedną z najoryginal-
niejszych XVII-wiecznych budowli w Polsce. 
Główna nawa otoczona jest dwoma kondyg-
nacjami galerii, z których niższa jest obejściem, 
a górna emporą. Kościół został zniszczony 
podczas wojen szwedzkich, a odbudowę 
przeprowadzono na początku XVIII wieku. 

Barokowa figura Matki Bożej 
z Dzieciątkiem w Klimontowie

Etap 1 
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Z tego okresu pochodzą: galeria nad obejściem, 
bęben kopuły, fasada i wieża. W prezbiterium 
kościoła znajdują się stiuki wykonane przez 
Giovanniego Batistę Falconiego. Portale 
w świątyni pochodzą z okresu baroku, a po-
lichromia w przedsionku, ołtarz główny, or-
gany i ambona są rokokowe. Fasadę wieńczy 
kamienna balustrada z pięcioma późnobaro-
kowymi fi gurami: w środku św. Józef z Dzie-
ciątkiem, po bokach czterech ewangelistów.

Wawrzyniec Senes (Lorenzo Muretto de Sent), ar-
tysta szwajcarskiego pochodzenia, tworzył w Polsce 
w połowie XVII wieku. Pracował dla Ossolińskich 
i jest autorem projektów m.in. zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe i kolegiaty w Klimontowie.

Pokolegiacki kościół pw. św. Józefa w Klimontowie

Na wschód od rynku wznosi się dawna sy-
nagoga wybudowana w połowie XIX wieku 
w stylu późnoklasycystycznym. Wnętrze jest 
całkowicie zniszczone. Za świątynią znajdu-
ją się pozostałości cmentarza żydowskiego 

Sandomierz – Klimontów
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z zachowanymi kilkoma macewami – pły-
tami nagrobnymi, z końca XVIII i 1 połowy 
XIX wieku.

Synagoga w Klimontowie

Etap 1 
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Pokolegiacki kościół pw. św. Józefa 
w Klimontowie

Niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 17.00
Święta kościelne: 

7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 17.00
Dni powszednie: 

6.30 i 18.00 lub 17.00 (zimą)
Nowenna do św. Józefa: 

w każdą środę po Mszy św. wieczornej.
Nabożeństwo fatimskie: 13. dnia miesiąca 
(od maja do października) o godz. 20.00

Kościół rektoralny pw. Najświętszej 
Maryi Panny i św. Jacka

Msze św. w niedziele i święta: 10.30



59

NOCLEGI

Klimontów
1. Klasztor Podominikański

Kontakt: ks. Wojciech Zasada
27-640 Klimontów, ul. Jasieńskiego 2
tel. 15 866 16 52
e-mail: rektorat_klimontow@onet.eu

2. Parafi a pw. św. Józefa
Kontakt: ks. kanonik Adam Nowak 
proboszcz parafi i
27-640 Klimontów, ul. Krakowska 4, 
tel. 15 866 15 38
wikariat: tel. 15 866 10 02
e-mail: klimontow@sandomierz.opoka.org.pl
www.klimontow.sandomierz.opoka.org.pl

„Pokłon trzech króli” – polichromia w kopule pokolegiackiego kościoła 
pw. św. Józefa w Klimontowie

Sandomierz – Klimontów
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Etap 2 
KLIMONTÓW – KOTUSZÓW

Drugi etap szlaku, 38-kilometro-
wy odcinek z Klimontowa do Ko-
tuszowa, biegnie częściowo przez 

tereny powiatu sandomierskiego i sta-
szowskiego. Szlak prowadzi do Rybnicy 
asfaltową drogą na południe, po płaskich 
terenach Wyżyny Sandomierskiej. Po dro-
dze mĳ a wsie Szymanowice, gdzie można 
skorzystać z kąpieli w zalewie oraz Nawo-
dzice. Następnie, drogą leśną – Traktem 
Karskiego, szlak biegnie do Smerdyny, 
a potem Czajkowa, gdzie droga skręca na 
zachód i dochodzi do Wiśniowej. W pobli-
skim Józefowie istnieje możliwość nocle-
gu lub wędrowania dalej na Sztombergi, 
gdzie szlak przecina szosę na Staszów. Za 
tą ruchliwą drogą wchodzi na trakt leśny 
i przez miejscowości Czernica i Wola Oso-
wa dociera do Kotuszowa.

Z Klimontowa wychodzimy w kie-
runku południowym, szosą asfal-
tową, w stronę Szymanowic. Idzie-

my 7 kilometrów wzdłuż doliny Koprzy-
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wianki, aż do Rybnicy. Przechodząc przez 
wieś Szymanowice mĳ amy dwa zalewy. 
Pierwszy z nich udostępniony jest do ką-
pieli, drugi, o powierzchni 55 ha, przezna-
czony jest do połowów ryb. Woda w zale-
wie bardzo czysta, o czym świadczy obec-
ność raków. Następna miejscowość, którą 
mĳ amy idąc szosą asfaltową to Nawodzi-
ce. Zapiski historyczne wskazują, że wieś 
istniała już w XIII wieku. W XIX wieku 
miejscowość przynależała do dóbr Ledó-
chowskich, a następnie do hrabiego Stani-
sława Karskiego. Po przejściu ok. 1,5 km 
kończy się droga asfaltowa i bitym traktem 
docieramy do Rybnicy. Dalej podążamy 
na zachód drogą przez las, zwaną Traktem 
Karskiego, do Smerdyny.

Szlak przebiegać teraz będzie przez region Pogórza 
Szydłowskiego, które stanowi południową część Wy-
żyny Kielecko-Sandomierskiej. Zachodnią część ob-
szaru odwadnia Czarna Nida, wschodnią – Czarna 
i Koprzywianka. Obszar, wznoszący się powyżej 
300 m n.p.m., tworzy strefę przejściową pomiędzy 
Górami Świętokrzyskimi na północy i Niecką Poła-
niecką na południu. Miejscami pojawiają się tu for-
my krasowe. Występujące w podłożu starsze skały 
osadowe (paleozoiczne oraz mezozoiczne) przykryte 
są w większości młodszymi osadami morza mioceń-
skiego, m.in. wapieniami.

Rybnica 7 km (35 km)
Miejscowość, przez którą przechodzimy to 

mała wieś, na terenie której 20 X 1863 roku to-
czyła się bitwa powstania styczniowego.

Etap 2
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Na skraju lasu, w południowo-zachodniej 
części wsi stoi kamienny pomnik z żelaznym 
krzyżem prawosławnym i nieczytelnym na-
pisem rosyjskim. Został wystawiony na zbio-
rowej mogile żołnierzy rosyjskich poległych 
w bitwie.

Uczestnik walk powstania styczniowego, hrabia Wła-
dysław Koziebrodzki, w swoich wspomnieniach za-
pisał:
„...około południa dochodziliśmy do Rybnicy. 
Po za tą wioską jest las na kilku wzgórzach rozłożo-
ny – droga wije się wąwozem wśród zarośli. Nad tym 
wąwozem czekała w zasadzce moskiewska piechota; 
już przeszły dwie kolumny strzeleckie, a idąc dwójka-
mi rozwlekły się kolumny nasze...
...posypał się rotowy ogień na postępujących spo-
kojnie kosynierów – wszczęło się chwilowe zamie-
szanie...
...zakomendorowano do ataku, – ksiądz kapelan prze-
mówił słów kilka – sam poskoczył naprzód i z głoś-
nym okrzykiem uderzyli kosynierzy na wroga.
Pierwsi z nacierających padli – padł i zacny ksiądz – 
ale reszta wiary wydrapała się na stromy brzeg wą-
wozu, zabrzękły kosy o bagnety – Moskale w popło-
chu zemkli...”.

NOCLEGI

Rybnica
Gospodarstwo Agroturystyczne
Kontakt: Katarzyna Radomyska-Duda
Rybnica 10, 27-640 Klimontów
tel. 15 866 32 34
e-mail: kasiarduda@op.pl
Szczegółowe informacje: 
www.klimontow.net/start/gospodarstwo.html

Klimontów – Kotuszów
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Smerdyna 7 km (42 km)
Wieś powstała w XII wieku jako osada 

smerdów i to od nich pochodzi prawdopo-
dobnie nazwa miejscowości. Legenda jednak 

głosi, że pochodzi ona 
z okresu, kiedy miejscowy 
możnowładca wybudował 
dzwonnicę, aby zwoływać 
ludzi do pracy. Jednocześ-
nie słychać było szmer rze-
ki i odgłos dzwonów, któ-
ry brzmiał jak dyna, dyna – 
stąd nazwa Smerdyna.

Miejscowa ludność trud-
ni się wydobywaniem 

piaskowca i wapnia z pobliskich kamienioło-
mów, których łączna długość wynosi ponad 
trzy kilometry. Z budulca wydobywanego 
w Smerdynie zbudowano mury i budowle Ko-
przywnicy, Staszowa, Klimontowa, Chmielni-
ka i Szydłowa.

Smerdowie to słowiańska nazwa społeczności wol-
nych chłopów. Znana była u Słowian zachodnich 
i wschodnich. Smerdowie tworzyli wspólnoty na-
zywane mirami, w których ziemie orne stanowiły 
przedmiot indywidualnej własności, podczas gdy 
lasy, pastwiska czy wody pozostawały we wspólnym 
użytkowaniu. Mieszkający w mirach wolni smerdowie 
płacili na rzecz księcia pewną daninę i świadczyli mu 
posługi, lecz tworzyli jednostkę organizacyjną o okre-
ślonych uprawnieniach.
Termin ten występuje w polskich źródłach pisanych 
z XII i XIII wieku. Używali go również powieściopisa-
rze historyczni (np. Józef Ignacy Kraszewski, Henryk 
Sienkiewicz).

Kamienny krzyż w Smerdynie

Etap 2
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Wiśniowa 7 km (49 km)

Wiśniowa to miejscowość położona nad 
rzeką Kacanką. Pierwsze wzmianki o osadni-
ctwie na tym terenie pochodzą z XIII wieku, 
nazywano ją wtedy Starą Wsią. Obecna nazwa 
wsi pochodzi prawdopodobnie od zarośli wi-
sienki stepowej porastającej niegdyś okolicę.

W Wiśniowej znajduje się dawny Pałac 
Kołłątajów z końca XVII wieku. Założono 

Ze Smerdyny szlak podąża drogą 
asfaltową kierując się na Staszów, 
następnie przechodzi przez miej-

scowość Czajków. Po drodze mĳ amy ka-
mienny krzyż ufundowany przez hrabie-
go Juliana Ledóchowskiego w 1854 roku. 
W Czajkowie skręcamy w drogę asfaltową, 
w prawo i przez Wolę Wiśniowską docho-
dzimy do Wiśniowej.

Pałac Kołłątajów w Wiśniowej

Klimontów – Kotuszów
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tutaj park, a w rezydencji powstała bibliote-
ka. Obecnie w budynkach mieści się szko-
ła. Całość otoczona jest kamiennym murem. 
W krypcie barokowego kościoła parafi alnego 
pw. Przemienienia Pańskiego przechowywa-
na jest urna z sercem Hugona Kołłątaja.

Hugo Kołłątaj (ur. 1750 w Dederkałach Wielkich na 
Wołyniu – zm. 1812 w Warszawie) był księdzem, 
uczonym, politykiem, filozofem i publicystą, a także 
jednym z głównych przedstawicieli polskiego Oświe-
cenia. Kształcił się w Krakowie, Wiedniu i we Wło-
szech. Po powrocie do kraju w 1774 objął jedną z ka-
nonii krakowskich. Zaangażował się w prace Komisji 
Edukacji Narodowej (KEN) i Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych. W 1783 został rektorem Akademii 
Krakowskiej.

NOCLEGI

Wiśniowa 
Parafi a pw. Przemienienia Pańskiego 
i Świętego Ducha
Kontakt: ks. kan. Krzysztof Barański 
proboszcz parafi i
28-200 Staszów, Wiśniowa Poduchowna 2
tel. 15 866 86 04

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Harlejówka”
Wiśniowa Poduchowna 95
tel. 15 824 19 67; www.harlejowka.go.pl

Ze Smerdyny szlak podąża drogą 
asfaltową kierując się na Staszów, 
następnie przechodzi przez miej-

scowość Czajków. Po drodze mĳ amy ka-
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Kotuszów 17 km (66 km)

Początki Kotuszowa datuje się na I po-
łowę XIII wieku. Parafi a św. Jakuba Apo-
stoła, erygowana przed 1326 roku, obejmo-
wała tereny okolicznych miejscowości, m.in. 

mienny krzyż ufundowany przez hrabie-
go Juliana Ledóchowskiego w 1854 roku. 
W Czajkowie skręcamy w drogę asfaltową, 
w prawo i przez Wolę Wiśniowską docho-
dzimy do Wiśniowej.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Kotuszowie

Z Wiśniowej kierujemy się szosą 
do wsi Sztombergi, ok. 4 km, na-
stępnie przechodzimy przez ru-

chliwą szosę na Staszów (nr 757). Wcho-
dzimy na trakt leśny, którym dochodzimy, 
przez miejscowości Czernica i Wola Oso-
wa do Kotuszowa.

Klimontów – Kotuszów
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Kurozwęk i Staszowa. 
Wtedy istniał tu drew-
niany kościół, który zo-
stał spalony przez arian. 
W XVII wieku nową, ba-
rokową świątynię ufundo-
wała rodzina Lanckoroń-
skich. W sierpniu 1944 r. 
w wyniku działań wojen-
nych kościół został całko-
wicie spalony. Pozostały 
jedynie mury i nieliczne 
relikty wystroju baroko-
wego. Po wojnie świąty-
nia została odbudowana. 
Obecny kościół pw. św. Ja-
kuba Apostoła to muro-
wana budowla na planie 
krzyża, o ramionach utwo-
rzonych z dwóch kaplic, 
św. Antoniego i św. Jó-
zefa. Prezbiterium jest węż-
sze od nawy i zamyka je pół-
kolista absyda. Wyposaże-
nie kościoła jest barokowe, 

w głównym ołtarzu znajduje się kopia łaskami 
słynącego obrazu Matki Bożej Kotuszowskiej 
(oryginał spłonął podczas II wojny światowej). 
Wizerunek św. Jakuba, patrona kościoła i pa-
rafi i, został umieszczony na zasuwie w ołtarzu 
głównym. Od zachodu do nawy dostawiona 
jest czterokondygnacyjna, prostopadłościen-
na wieża.

Łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Łaskawej – 
Kotuszowskiej

Obraz św. Jakuba Apostoła 
w kościele w Kotuszowie

Etap 2
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NOCLEGI

Kotuszów 
1. Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła 
 w Kotuszowie

28-225 Szydłów, Kotuszów 62
Kontakt: ks. kan. Jerzy Sobczyk 
proboszcz parafi i
tel. 41 354 07 66, tel. kom. 604 621 247
www.kotuszow.pl

2. Gospodarstwa Agroturystyczne 
w Kotuszowie i okolicy – szczegóły na 
stronie internetowej: www.kotuszow.pl

PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła 
w Kotuszowie

28-225 Szydłów, Kotuszów 62
Kontakt: 

ks. kan. Jerzy Sobczyk 
proboszcz parafi i

tel. 41 354 07 66, tel. kom. 604 621 247
www.kotuszow.pl

Klimontów – Kotuszów
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I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Kotuszowie

Niedziela: 9.00, 12.00
Święta kościelne: 

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
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Etap 3 
KOTUSZÓW – SZCZAWORY¯

Etap 3 szlaku biegnie przez bar-
dzo malownicze tereny Ponidzia. 
Etap ten liczy ponad 30 km. Z Ko-

tuszowa droga prowadzi w dół, by następ-
nie wspiąć się na wzniesienie, na którym 
położony jest Szydłów. Z Szydłowa szlak 
prowadzi do miejscowości Grzymała, 
a następnie przez Chałupki do Kargowa. 
Kolejny odcinek tego etapu, z Kargowa 
do Kołaczkowic, biegnie drogą wśród pól 
i łąk, mĳ ając po obu stronach bardzo uro-
kliwe krajobrazy Ponidzia. Z Kołaczkowic 
szlak prowadzi pod górę na Garb Pińczow-
ski, po czym stromo w dół, drogą wśród 
sadów, schodzi do Szczaworyża.

Po wyjściu z kościoła w Kotuszo-
wie kierujemy się w lewo i scho-
dzimy asfaltem do drogi głów-

nej, którą idziemy w prawo. Po przejściu 
3,5 kilometra dochodzimy do szosy Ra-
ków – Szydłów, skręcamy w lewo i pod-
chodzimy do Szydłowa.
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Szydłów 5 km (71 km)

Szydłów w źródłach historycznych po raz 
pierwszy wymieniany jest w 1191 roku. Data 
ta widnieje w informacji o powinności miesz-
kańców Szydłowa do dziesięciny na rzecz 
kolegiaty sandomierskiej. Miejscowość, po-
łożona przy często uczęszczanych szlakach 
handlowych Kraków – Opatów i Jędrzejów – 
Sandomierz, bardzo szybko się rozwĳ ała. 
W 1329 roku otrzymała prawa miejskie, któ-
re utraciła po powstaniu styczniowym w 1869 
roku. Ze względu na położenie i znaczenie 
militarne miasta, Kazimierz Wielki otoczył 
je murami obronnymi, wybudował zamek 
i kościół. Rozkwit Szydłowa trwał do pożaru 
w 1630 roku, po którym miasto zaczęło pod-
upadać. Podczas działań wojennych w 1944 
roku duża część miejscowości została znisz-
czona. Obecnie miasto jest po gruntownej re-
stauracji i średniowieczne obiekty udostęp-
nione są do zwiedzania.

Szydłów – widok na mury miejskie

Etap 3
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Do najbardziej interesujących zabytków 
Szydłowa należy średniowieczny zespół 
miejski z zachowanymi murami obronnymi, 
z blankami i strzelnica-
mi z XIV wieku. W po-
łudniowej części miasta 
znajduje się prostokątny 
rynek, z którego naroży 
wybiegają pod kątem 
prostym ulice.

System obronny mia-
sta został zaprojektowa-
ny z uwzględnieniem 
naturalnego ukształto-
wania terenu – z jed-
nej strony mury dochodziły do urwiska, 
z drugiej, dostęp do miasta utrudniały rowy 
i ziemne wały. Z trzech, prowadzących do 
miasta bram, zachowała się kamienna Brama 
Krakowska, której górne kondygnacje zostały 
przebudowane w XVI wieku. Dodano wtedy 
renesansową a� ykę i wieżyczki.

Zamek królewski powstał w XV wieku, na 
miejscu istniejącego wcześniej dworu ksią-
żęcego. Był założony na planie prostokąta 
z kwadratowym ryzalitem od południa, któ-
ry miał mieścić kaplicę zamkową. Budowla 
była piętrowa, na każdym poziomie znajdo-
wały się dwie sale. Do dziś pozostały jedy-
nie ruiny Sali Rycerskiej. Na północ znajduje 
się tzw. Skarbczyk wzniesiony w XVI wieku 
w miejscu obronnej baszty. Obecnie mieszczą 
się w nim biblioteka i muzeum. Do wnętrza 
kompleksu prowadzi brama wjazdowa z po-
czątku XVII wieku. Mury obronne z blankami 
zostały zrekonstruowane w XX wieku.

Brama Krakowska w Szydłowie

Kotuszów – Szczaworyż
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Kościół farny pw. św. Władysława w XIV 
wieku ufundował król Kazimierz Wielki jako 
część pokuty za zabójstwo kanonika Marcina 
Baryczki. Został wzniesiony ok. 1355 roku na 
miejscu starszego kościoła drewnianego. Nie-
gdyś do świątyni prowadziły dwa gotyckie 
portale – główny oraz boczny, dziś zamuro-
wany. W 1630 roku kościół spłonął w pożarze. 
Został on odbudowany, ale pierwotny kształt 
przywrócono jedynie prezbiterium, gdzie 
możemy podziwiać zabytkowy, XVI-wiecz-

ny ołtarz sza� owy, 
a w kaplicy bocznej póź-
norenesansowy ołtarz 
z gotyckimi rzeźbami 
Matki Bożej oraz świę-
tych Jana Chrzcielciela 
i Floriana. Obok kościo-
ła znajduje się dzwon-
nica z XVIII wieku, 
przebudowana z baszty 
obronnej. W budowli 
zachowały się otwory 
strzelnicze.

Ruiny zamku w Szydłowie

Kościół pw. św. Władysława 
w Szydłowie

Etap 3
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Jak głosi podanie, Kazimierz Wielki ufundo-
wał w Szydłowie synagogę, przez wzgląd na 
swoją żydowską kochankę Esterkę. Budowla 
została przebudowana w XVI wieku i ozdo-
biona a� yką. Wewnątrz znajduje się zachowa-
ny aron ha-kodesz. Obecnie w synagodze mie-
ści się muzeum z eksponatami związanymi 
z kulturą żydowską. Są to m.in. przedmioty 
i księgi religĳ ne. Przed budynkiem znajdują 
się dwie drewniane rzeźby – króla Kazimierza 
i Esterki.

Marcin Baryczka (zm. 13 grudnia 1349) był kazno-
dzieją i wikarym katedry wawelskiej w Krakowie. 
Według kronik wawelskich, Baryczka został wysłany 
przez biskupa krakowskiego do Kazimierza Wielkie-
go. Podczas wizyty potępił niemoralny tryb życia 
króla grożąc mu ekskomuniką. Kazimierz Wielki kazał 
uwięzić duchownego, a następnie utopić w Wiśle. Ze 
śmiercią Marcina Baryczki wiąże się seria fundacji 
kościołów na ziemi sandomierskiej. Jako zadośćuczy-
nienie za śmierć księdza, Kazimierz Wielki ufundował 
kolegiatę w Wiślicy oraz kościoły w Sandomierzu, 
Szydłowie, Stopnicy, Zagości i Kargowie.

Synagoga w Szydłowie

Kotuszów – Szczaworyż
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Poza obrębem mu-
rów miejskich znajduje 
się murowany z kamie-
nia, gotycki kościół 
pw. Wszystkich Świę-
tych z przełomu XIV 
i XV wieku, później 
przebudowywany. We-
wnątrz zachowały się 
pozostałości gotyckiej 
polichromii z drugiej po-
łowy XIV wieku odkrytej 
w 1946 roku Przedsta-

wiają one sceny z Nowego Testamentu m.in. 
„Siedem radości Maryi” oraz sceny pasyjne.

Kościół pw. Wszystkich Świętych 
w Szydłowie

NOCLEGI

Szydłów
Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów
tel. 41 354 53 13

Etap 3
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I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Władysława 
w Szydłowie

Niedziela: 8.00, 9.30, 11.30 i 16.00 
w lipcu i sierpniu 

nie ma Mszy św. o godz. 16.00
Dni powszednie: 7.00 i 18.00 

(od października do kwietnia 
o godz. 17.00) 
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Kargów 13 km (84 km)

Parafi a w Kargowie mogła istnieć już na po-
czątku XIV wieku. Pierwszy, murowany koś-
ciół ufundował tu król Kazimierz Wielki. Jed-
nakże podczas II wojny światowej świątynia 
uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Obec-
ny kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
i św. Józefa zbudowano 
po wojnie, wykorzystując 
ocalałe elementy starej bu-
dowli – dolne, ceglane par-
tie prezbiterium, zworniki 
sklepienne, kamienne ob-
ramowania okien.

Po wyjściu przez Bramę Krakow-
ską przechodzimy przez główną 
drogę (nr 765) i kierujemy się na 

Gacki. Idziemy cały czas prosto, po czym 
skręcamy w pierwszą drogę asfaltową 
w prawo, którą dochodzimy do wsi Wola 
Żyzna. Przy drogowskazie z nazwą miej-
scowości skręcamy w prawo i przechodzi-
my przez wieś. Po około 1 kilometrze skrę-
camy za kapliczką Matki Bożej w polną 
drogę w lewo, dochodzimy do lasu i idąc 
cały czas prosto wychodzimy we wsi Grzy-
mała. Przechodzimy przez nią kierując się 
na zachód i docieramy do Kargowa.

Kościół pw. MB Częstochowskiej 
w Kargowie

Kotuszów – Szczaworyż
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Nocleg u Państwa Szwarców
ul. Staszowska 5 (w okolicach rynku)
28-225 Szydłów, tel. 504 468 153
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Z Kołaczkowic kierujemy się na Strzałków. 
W tej miejscowości w roku 1791 urodził się 
Henryk Dembiński.

Przy kościele skręcamy w lewo 
i po lewej stronie mĳ amy cmen-
tarz. Droga do Kołaczkowic, liczą-

ca około 11 kilometrów, biegnie przez 
bardzo malownicze tereny, wśród łąk 
i pól. Przed miejscowością Zaborze, która 
niegdyś nosiła nazwę Jakubiec, skręcamy 
w lewo drogą w las. Dochodzimy nią do 
zabudowań w Kołaczkowicach, skręca-
my w prawo, następnie w lewo i idziemy 
cały czas prosto, aż do drogi na Strzałków, 
w którą skręcamy w lewo. 

Henryk Dembiński (1791–1864) był polskim genera-
łem, podróżnikiem i inżynierem. Dowodził wojskami 
polskimi podczas powstania listopadowego w 1830 
roku Pełnił także funkcję wodza naczelnego. Po po-
wstaniu wyemigrował do Francji, gdzie był związany 
z Hotelem Lambert. Brał udział w powstaniu węgierskim 
w 1849 roku dowodząc węgierską Armią Północną.

Za pomnikiem gen. Dembińskiego 
skręcamy w lewo i podążamy na 
południe (tak jak biegnie czarny 

szlak rowerowy) drogą asfaltową. Bieg-
nie ona do góry i doprowadza nas do wsi 
Błoniec, tam idziemy w prawo i dalej asfal-
tem. Przed ostatnim domem od drogi 
głównej odchodzi polna w dół, w którą 
skręcamy w lewo i przez sady schodzimy 
do Szczaworyża.

Etap 3
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Droga z Kargowa 
do Kołaczkowic

Pomnik w Świątnikach 
upamiętniający gen. Dębińskiego

Małopolska Droga św. Jakuba przebiegać teraz będzie 
przez Ponidzie, region położony na terenie Niecki Ni-
dziańskiej, nad środkową i dolną Nidą. Występują tu 
wzniesienia z okresu miocenu, zbudowane głównie ze 
skał gipsowych. W południowej części regionu domi-
nuje krajobraz nizinny. W rezerwatach przyrody „Przę-
ślin”, „Skorocice”, „Krzyżanowice”, „Skotniki Górne”, 
„Winiary Zagojskie”, „Góry Wschodnie”, „Grabowiec” 
i „Skowronno” występują relikty roślinności stepo-
wej. Spotykane są tu często podmokłe łąki, torfowiska 
i stawy rybne. Ponidzie jest regionem rolniczym. Naj-
ważniejszymi ośrodkami regionu są Pińczów, Busko-
Zdrój, Jędrzejów i Kazimierza Wielka.

Krajobraz Ponidzia

Kotuszów – Szczaworyż
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Szczaworyż 13 km (97 km)

Szczaworyż jest wsią położoną wśród 
wzgórz Garbu Pińczowskiego. W średniowie-
czu była to duża osada i jeden z największych 
grodów w Polsce, z którego do dziś pozostało 
jedynie grodzisko na Górze Kapturowej, zwa-
ne Szwedzkimi Wałami.

Na niewielkim wzgórzu znajduje się koś-
ciół pw. św. Jakuba Apostoła. Początki ist-
nienia parafi i datuje się na początek XII wie-
ku. Pierwszy murowany kościół erygowano 

w 1430 roku, o czym 
świadczy, znajdujący 
się na cmentarzu słup 
kamienny ze wzmian-
ką o fundacji kościoła. 
Świątynia została prze-
budowana na początku 
XVII wieku i do dziś 
utrzymała swój późno-
renesansowy charakter. 
W prezbiterium zacho-
wały się pozostałości 

gotyckiego kościoła – skarpy i wsporniki. Po 
dobudowaniu barokowych kaplic bocznych, 
kościół otrzymał rzadko spotykany plan krzy-
ża greckiego, typowy dla cerkwi. Wchodząc 
do środka warto zwrócić uwagę na dekorację 
stiukową, charakterystyczną dla renesansu 
lubelskiego. W rokokowym ołtarzu głównym 
znajduje się łaskami słynący obraz Najświęt-
szej Maryi Panny z Dzieciątkiem – Matki Bo-
żej Szczaworyskiej. Wizerunek powstał naj-
prawdopodobniej w XVI w. i jest ozdobiony 
srebrną sukienką. Od początku XVIII w. obraz 

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
w Szczaworyżu

Etap 3
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otaczany jest wielką czcią, 
a odpusty gromadzą tysiące 
wiernych.  Obraz św. Jaku-
ba Apostoła, patrona świą-
tyni do 2007 r. umieszczony 
był w ołtarzu głównym na 
zasuwie łaskami słynącego 
obrazu Pani Szczawory-
skiej. Po konserwacji doko-
nanej w pierwszej połowie 
2008 r., obraz umieszczono 
w specjalnie wyeksponowanym miejscu na 
ścianie prezbiterium. Warto również podkre-
ślić, że w zakrystii świątyni znajduje się drugi 
obraz św. Jakuba Apostoła. Przedstawia on 
Apostoła w stroju pielgrzyma, trzymającego 

Łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Szczaworyskiej

Obraz św. Jakuba Apostoła 
w kościele w Szczaworyżu

Obraz św. Jakuba Apostoła 
w zakrystii kościoła 

w Szczaworyżu

Kotuszów – Szczaworyż
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w dłoniach kĳ  i kapelusz ozdobiony muszlą. 
Godne zainteresowania są zachowane na pół-
nocnej ścianie prezbiterium, fragmenty XVI-
wiecznej polichromii.

Renesans lubelski – styl architektoniczny stosowa-
ny głównie w obiektach sakralnych na Lubelszczyź-
nie. Kościoły budowane w tym stylu są przeważnie 
jednonawowe, z półkoliście zamkniętym prezbiterium 
i bezwieżową fasadą. Charakteryzuje się mnogością 
detali architektonicznych na fryzach, obramieniach 
okiennych oraz stiukowymi, geometrycznymi deko-
racjami kolebkowych sklepień.

PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła 
w Szczaworyżu

Szczaworyż 47, 28-100 Busko Zdrój
Kontakt: ks. kan. Stanisław Kondrak 

proboszcz parafi i
tel. 41 376 12 78

tel. kom. 606 452 759

Etap 3
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Szczaworyżu

Niedziela: 8.00, 10.00 i 12.00
Dni powszednie:

W miesiącu styczniu: 7.30
Od lutego do Wielkanocy: 17.00

Od Wielkanocy do I Niedzieli Adwentu: 18.00
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Kotuszów – Szczaworyż
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Etap 4 
SZCZAWORY¯ – WIŚLICA

Kolejny etap Małopolskiej Drogi 
św. Jakuba liczący około 20 km wie-
dzie wśród krajobrazów nadni-

dziańskich nizin. Ze Szczaworyża prowa-
dzi przez Skotniki Duże do Dobrowody. 
Kolejną miejscowością na szlaku jest wieś 
Chotel Czerwony. Dalej droga biegnie 
tzw. „Drogą Królewską” na południe (tak 
jak niebieski szlak turystyczny) przez Go-
rysławice do Wiślicy.

Po opuszczeniu kościoła idzie-
my szosą w dół i skręcamy za skle-
pem w prawo. Przechodzimy przez 

drogę krajową nr 73 i idziemy prosto drogą 
asfaltową obok budynku szkoły. Docieramy 
do przysiółka Kapturów, mĳ ając po lewej 
stronie grodzisko z VIII–IX w. Kierujemy się 
na południe i dochodzimy drogą asfaltową 
do Skotnik Dużych (około 1,5 km). Ze Skot-
nik Małopolska Droga św. Jakuba prowadzi 
drogami polnymi przez piękne tereny Nie-
cki Nidy i miejscowości Dobrowoda (7 km) 
i Chotel Czerwony (12 km).

E
T

A
P

 4



86

Chotel Czerwony 12 km (109 km)

Wznoszący się na wzgórzu, gotycki kościół 
pw. św. Bartłomieja został zbudowany w po-
łowie XV wieku z fundacji kanonika krakow-
skiego Jana Długosza. Świątynia otoczona jest 
pozostałościami muru cmentarnego. Na nad-
prożu kamiennej bramy cmentarnej widnieje 
zatarty orzeł polski. Kościół sklepiony jest go-
tyckim sklepieniem sieciowym ze zwornikami 
prezentującymi herby: w prezbiterium Orła 
Polskiego, w nawie Wieniawa Jana Długosza 
i Dębno Zbigniewa Oleśnickiego. Na ścianach 
prezbiterium i nawy znajdują się fragmen-
ty polichromii z XVI wieku odkryte w 1957 
roku. W późnobarokowym ołtarzu głównym 
został umieszczony gotycki krucyfi ks z XV 
wieku oraz dwie rzeźby: gotycka Matki Bożej 
Bolesnej i barokowa św. Jana. Nad portalem 
w kruchcie znajduje się tablica erekcyjna 

Gotycki kościół pw. św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym

Etap 4
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z 1450 roku. Jest to kamienna płaskorzeźba 
w obramieniu inskrypcyjnym przedstawiają-
ca postacie Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz 
świętych Stefana i Hieronima.

Szczaworyż – Wiślica
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Dalej droga prowadzi tak jak 
biegnie szlak niebieski, początko-
wo szosą, potem przez pola i do-

chodzi do Gorysławic, a następnie szosą 
nr 776 do Wiślicy.

W Gorysławicach przechodzimy obok znaj-
dującego się na niewielkim wzgórzu, koś-
cioła pw. św. Wawrzyńca. Ta jednonawowa 
świątynia została wzniesiona w połowie XVI 
wieku z białego kamienia pińczowskiego na 
miejscu wcześniejszego, gotyckiego kościoła. 
We wczesnobarokowym ołtarzu umieszczono 
wizerunki świętych Szczepana i Wawrzyń-
ca. Boczne ołtarze pochodzą z epoki baroku, 
w prawym znajduje się późnogotycka rzeźba 
Matki Bożej z Dzieciątkiem, w lewym zaś sce-
na Ukrzyżowania.

Gotycki kościół pw. św. Wawrzyńca w Gorysławicach
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Wiślica 5 km (114 km)

Miejscowość położona jest na lewym brze-
gu Nidy, wśród rozlewisk i podmokłych łąk. 
Jedno z najpotężniejszych miast w czasach 
Piastów i jeden z najważniejszych średnio-
wiecznych grodów Małopolski. Pierwsza 
osada istniała tutaj prawdopodobnie już 
w X wieku. Na przełomie wieku X i XI wesz-
ła w skład państwa Polan i od tego czasu zaczę-
ła się szybko rozwĳ ać. Posiadając strategiczne 
położenie przy przeprawie przez Nidę, pełniła 
funkcję grodu obronnego. W XII wieku, po po-
dziale dzielnicowym, miał tu siedzibę książę 
Kazimierz Sprawiedliwy. Po najeździe rusko-
węgierskim, w 1135 roku, gród i osada zostały 
zniszczone. Wiślica uzyskała prawa miejskie 
w 1326 roku, które zostały nadane przez króla 
Kazimierza Wielkiego. W tym czasie wznie-
siono mury obronne i nowy kościół kolegia-
cki, a także rozbudowano zamek. Wiślica była 
ważnym ośrodkiem na obszarze osadnictwa 
małopolskiego. Miały tu miejsce liczne zjaz-
dy małopolskie. Na zjeździe w 1347 roku wy-
dano tzw. Statuty Wiślickie. Miasto bardzo do-
brze prosperowało, na początku XVI wieku 
założono wodociągi. Upadek świetności Wi-
ślicy przypada na koniec wieku XVI, a w 1657 
roku zostało ono zniszczone przez Szwedów. 
Miasto było stolicą powiatu do końca XVIII 
wieku. W 1863 utraciło prawa miejskie.

W miejscu, gdzie dziś znajduje się gotycka 
bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny, już w XII wieku postawiono pierw-
szą świątynię. Została ona zastąpiona kościo-
łem pw. Św. Trójcy i Narodzenia NMP, który 

Etap 4
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wzniesiono na początku XIII wieku. Obecną, 
gotycką budowlę ufundował Kazimierz Wiel-
ki, jednak kościół posia-
da romańskie pozosta-
łości architektoniczne 
i rzeźbiarskie. Są to: mu-
rowana z ciosu krypta 
pod obecnym prezbite-
rium, pochodząca z koń-
ca XII wieku, zachowane 
wewnątrz detale archi-
tektoniczne i dekoro-
wana posadzka z masy 
gipsowej, tzw. „płyta 
Orantów”. W ściany 
kościoła wmurowano romańskie fragmen-
ty rzeźbiarskie: wewnątrz, nad wejściem za-
chodnim znajduje się płaskorzeźba z sym-
bolicznym przedstawieniem Drzewa Życia, 
w formie krzyża z rozetą u dołu, podtrzymy-
wanego przez dwa gryfy; w szkarpie przy wej-
ściu północnym umieszczono płytę z przed-
stawieniem postaci 
męskiej; na fasadzie 
zachodniej znajduje 
się przedstawienie je-
lenia i smoka.

Obecny kościół po-
siada dwie nawy, od-
dzielone od siebie 
trzema fi larami. Do 
świątyni prowadzi os-
trołukowy portal, nad 
którym znajduje się 
tympanon fundacyjny 
z wyrytą datą 1464. 

Szczaworyż – Wiślica
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Gotycka dzwonnica i bazylika 
pw. Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Wiślicy

Główny portal kolegiaty w Wiślicy 
z tympanonem fundacyjnym
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Przedstawia on postać klęczącego Kazimie-
rza Wielkiego, za którym stoi biskup Bodzan-
ta. Król wręcza model kościoła Matce Bożej 
z Dzieciątkiem. W ołtarzu głównym bazyliki 

od wieków otaczana 
jest wielkim kultem 
łaskami słynąca, ro-
mańsko-gotycka fi gu-
ra Matki Bożej zwanej 
Madonną Łokietkową. 
Figura została korono-
wana przez Prymasa 
Tysiąclecia – kardy-
nała Stefana Wyszyń-
skiego w czasie uro-
czystości milenĳ nych 
17 lipca 1966 roku.

Godna zaintereso-
wania jest, znajdująca 
się w prezbiterium, 
polichromia rusko-bi-

zantyjska fundacji Władysława Jagiełły, któ-
ra w górnym pasie przedstawia sceny z życia 
Maryi, w dolnym Chrystusa, a także motywy 
ornamentalne i nieczytelne resztki napisów 
łacińskich oraz cerkiewno-słowiańskich.

Obecna plebania przy kolegiacie, tzw. Dom 
Długosza, została wzniesiona w 1460 roku sta-
raniem Jana Długosza, jako dom wikariuszy.

Bardzo ciekawym obiektem Wiślicy są 
pozostałości kościółka św. Mikołaja. Zo-
stał wzniesiony prawdopodobnie między 
X a XII wiekiem i rozebrany ok. wieku XIV. 
Kamienny fundament z fragmentami ciosów 
w narożach odkryto w 1958 roku. Kościół 
zbudowany był na rzucie prostokąta, o wy-

Łaskami słynąca figura Matki Bożej 
zwanej Madonną Łokietkową 
w Wiślicy

Etap 4

E
T

A
P

 4



91

miarach 6,25 na 3 metry z węższą, półkoliście 
zamkniętą absydą. Wokół świątyni odkryto 
cmentarz grzebalny. Pod fundamentem nawy 
odnaleziono okrągłą nieckę, która mogła pełnić 
funkcję chrzcielnicy.

Na wzgórzu, zwanym Regią, znajdują się 
pozostałości grodziska datowanego na dru-
gą połowę IX wieku. W wyniku prowadzo-
nych prac archeologicznych odkryto pozo-
stałości grodu z fragmentami palisady i fosy. 
W późniejszych wiekach, kiedy w Wiślicy 
miało swoją siedzibę księstwo Kazimierza 
Sprawiedliwego, znajdował się tutaj zespół 
rezydencjonalny – palatium z palisadą oraz 
rotundy z konchami (wnękami w murze).

Pół kilometra na południowy-wschód od 
centrum znajduje się grodzisko. Pierwszy 
gród otoczony wałem istniał tu w XI wieku. 
Jego celem było kontrolowanie szlaku handlo-
wo-komunikacyjnego i obrona osady wiśli-
ckiej. Gród spłonął, a kolejny na jego miejscu 

Szczaworyż – Wiślica
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Dom Długosza w Wiślicy
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PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Gminne Centrum Informacji w Wiślicy
Plac Solny 32, 28-160 Wiślica

tel./fax 41 379 21 94 
kontakt: Anna Kafara

www.gci.wislica.pl           www.wislica.pl

Etap 4
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Wiślicy

Niedziela i święta: 8.00, 10.00, 12.00 i 17.00
Święta zniesione: 7.00, 10.00, 12.00 i 18.00

Dni powszednie:
(styczeń–luty): 7.00 i 7.30

(marzec, listopad, grudzień): 7.00 i 16.00
(kwiecień–czerwiec, wrzesień–paździer-

nik): 7.00 i 18.00
(lipiec–sierpień): 7.00

Grupy pielgrzymkowe w dni zwykłe 
mogą zamówić Mszę Św.

w dowolnym czasie, o ile to nie koliduje 
z programem duszpasterskim w parafi i.

powstał na przełomie XII i XIII. Odsłonięto 
tu plan zabudowy domów i ulic, zbiornik 
na wodę oraz studnię wykutą w skale. Gród 
przetrwał do najazdu tatarskiego w roku 1241, 
kiedy to został opuszczony przez mieszkań-
ców i spalony.
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NOCLEGI

Dobrowoda
Parafi a pw. św. Marii Magdaleny
Dobrowoda 106, 28-100 Dobrowoda
Ośrodek Rekolekcyjny na tzw. Wyspie
Kontakt: ks. Andrzej Peroń 
proboszcz parafi i
tel. 41 378 19 96, tel. kom. 661 236 781

Wiślica
Parafi a pw. Narodzenia NMP
ul. Długosza 22, 28-160 Wiślica
Kontakt: ks. prałat Zygmunt Pawlik 
proboszcz parafi i
tel. 41 379 20 39, www.wislica.org

Alina Szostak
ul. Podgrodzie 2; 28-160 Wiślica
tel. 41 379 21 53

Obiekty noclegowe w Wiślicy i okolicy – 
szczegóły na stronie internetowej: 
www.wislica.pl

Szczaworyż – Wiślica
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Droga z Chotla Czerwonego do Wiślicy – tzw. „Droga Królewska”
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Etap 5
WIŚLICA – PROBO£OWICE

Etap 5 szlaku liczący ok. 12 km po-
czątkowo prowadzi szosą z Wiśli-
cy do Koniecmostów. Tam odbĳ a 

w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż 
koryta Nidy prowadzi do Jurkowa. Stam-
tąd droga prowadzi wzdłuż nasypu nie-
czynnej wąskotorowej linii kolejowej do 
przysiółka Ludwinów, a następnie wiejską 
drogą asfaltową przez Pełczyska dochodzi 
do Probołowic.

Wychodząc z Wiślicy kieruje-
my się na południowy-zachód, 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 776 i dochodzimy do Koniecmostów 
(1 km). Na skrzyżowaniu w tejże miejsco-
wości idziemy drogą asfaltową w prawo, 
na kolejnym rozwidleniu dróg asfalto-
wych znowu w prawo i po około 1,7 km 
dochodzimy do granicy wioski Jurków. Tu 
odbĳ amy w drogę w lewo (wzdłuż torów 
nieczynnej kolei wąskotorowej), którą po-
dążamy przez 1 km, a następnie skręcamy 
w lewo, w polną drogę. Dochodzimy do 
skrzyżowania z drogą asfaltową w Lud-
winowie, skręcamy w prawo i idziemy 
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Pełczyska 5 km (119 km)

W centrum wsi znajduje się XVIII-wieczny 
kościół pw. św. Wojciecha. Istnienie parafi i 
w XIV w. zostało potwierdzone w wykazach 
świętopietrza z 1326 r. W ołtarzu głównym 
świątyni znajduje się łaskami słynący obraz 
Matki Bożej z Dzieciątkiem z około 1700 roku, 
w sukience srebrnej z XVIII w. Podczas badań 
archeologicznych prowadzonych na terenie 
wioski odkryto kilka osad i grobów z różnych 
epok, z których najstarsze liczą około 6000 lat. 

Etap 5
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drogą asfaltową prosto ponad 2 km do-
chodząc do Pełczysk. Przechodzimy obok 
kościoła pw. św. Wojciecha, poniżej które-
go skręcamy w prawo. Podążając cały czas 
drogą asfaltową dochodzimy do skrzyżo-
wania w przysiółku Podlesie, gdzie skręca-
my w lewo i dochodzimy do Probołowic, 
gdzie na wzgórzu znajduje się drewniany 
kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła.

Kościół pw. św. Wojciecha w Pełczyskach
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Wojciecha 
w Pełczyskach

Niedziela: 7.30, 10.00 i 12.00
Dni powszednie: 7.00

Wiślica – Probołowice
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Probołowice 12 km (126 km)

Pierwsza wzmianka źródłowa o probołowi-
ckim kościele i parafi i pochodzi z 1326 roku. 
Obecny kościół, na planie kwadratu, został 
wzniesiony w 1759 roku staraniem miejscowe-
go proboszcza, księdza Jacka Kowalskiego. Ta 
niewielka, drewniana świątynia, o konstrukcji 
zrębowej zbudowana jest na kamiennej pod-
murówce. Wyposażenie pochodzi głównie 
z  XVIII wieku. W rokokowym ołtarzu głów-
nym znajduje się obraz Chrystusa Ukrzyżo-
wanego i rzeźby śś. Piotra i Pawła. W lewym 
bocznym ołtarzu znajduje się łaskami słyną-
cy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, 
tzw. Probołowickiej lub Matki Bożej Śnieżnej 
z XVII wieku. W prawym ołtarzu umieszczo-
no obraz patrona kościoła i parafi i, św. Jakuba 
Apostoła. W świątyni znajduje się także cenny 
późnogotycki obraz przedstawiający Świętą 
Rodzinę. Wielką osobliwością kościoła jest jego 
wnętrze. Wypełnione w całości polichromią 
na płótnie pokrywającym szczelnie wszystkie 

Odkrycia w Pełczyskach zaliczane są do naj-
ważniejszych stanowisk archeologicznych 
w Polsce.
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ściany i pułapy budowli. Piękno wiąże się tu-
taj z wyjątkowością tego sposobu zdobienia 
drewnianych kościołów, jak i charakterem sty-
lu, określanym jako ludowy barok.

Wnętrze kościoła w Probołowicach

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Probołowicach

Etap 5

E
T

A
P

 5



99

Ołtarz św. Jakuba Apostoła w kościele w Probołowicach

Łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus – 
Matki Bożej Probołowickiej w kościele pw. św. Jakuba w Probołowicach

Wiślica – Probołowice
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PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Urząd Gminy w Złotej
Złota 109; 28-425 Złota

tel. 41 356 16 33
fax 41 356 16 48

e-mail: uf@gminazlota.pl
www.gminazlota.pl

Kontakt: 
Sekretarz Gminy w Złotej 

Ireneusz Gołuszka
tel. 41 356 16 33 wew. 12 

e-mail: sekretarz@gminazlota.pl

Paweł Bochniak
tel. 41 356 16 33 wew. 24 

e-mail: bochniak@gminazlota.pl

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100; 28-506 Czarnocin

tel. 41 351 20 28
fax 41 351 20 29

e-mail: ugczarnocin@interia.pl

Etap 5
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
w Probołowicach

Niedziela: 8.00, 10.00 i 12.00
Dni powszednie: 7.00
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NOCLEGI

Gospodarstwo Gościnne
Małgorzata Nowak
Probołowice 46
28-425 Złota
tel. kom. 880 765 390

Wiślica – Probołowice
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Krzyż przy drodze z Pełczysk do Probołowic
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Etap 6 
PROBO£OWICE – PA£ECZNICA

Droga prowadzi wśród wzgórz 
i pagórków Wyżyny Małopol-
skiej. Odcinek ten liczy 25 km. 

Z Probołowic szlak wiedzie przez Czarno-
cin, następnie przekracza szosę i przez Ko-
ryto, Kobylniki, dochodzi do położonego 
w niecce Skalbmierza. Stamtąd, szlak od-
bĳ a na Pałecznicę. Asfaltowa droga pro-
wadzi pod górę, prosto do skrzyżowania 
w Rędzinach. Dalej przez Tempoczów-Rę-
dziny oraz Winiary szlak dochodzi do Pa-
łeczniczy.

Wychodząc z kościoła w Probo-
łowicach na parking, skręcamy 
w prawo i idziemy około 100 m 

drogą asfaltową, mĳ ając po prawej stronie 
plebanię. Dochodzimy do skrzyżowania, 
na którym skręcamy w prawo, a następ-
nie w lewo. Schodzimy kamienistą dro-
gą w dół i dochodzimy do skrzyżowania 
z drogą asfaltową. Skręcamy w nią w lewo 
i idziemy cały czas prosto. Dochodzimy 
do skrzyżowania obok kapliczki. Skręca-
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Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie

Czarnocin 3 km (129 km)

Początki tutejszej parafi i datuje się na po-
łowę XIII wieku. Na wzgórzu znajduje się 
gotycki, kamienny kościół pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny z 1360 roku, 
przebudowany w XIX wieku (dobudowano 

Etap 6
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my w prawo, a następnie drogą asfaltową 
idziemy cały czas prosto dochodząc do 
Czarnocina.

zakrystię przy prezbiterium i kruchtę). Bu-
dowla jest jednonawowa, z wielobocznie za-
mkniętym prezbiterium. Nawa przykryta jest 
stropem, natomiast prezbiterium sklepieniem 
krzyżowo-żebrowym ze zwornikami. Wy-
posażenie kościoła pochodzi w większości 
z okresu rokoka. Na uwagę zasługuje kamien-
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na czworoboczna kropielnica przerobiona 
prawdopodobnie z fi gury przydrożnej. Zdo-
bią ją ludowe, XVII-wieczne płaskorzeźby 
Ukrzyżowania, Matki Bożej 
Bolesnej i św. Jana Ewange-
listy. W północną ścianę na-
wy wmurowany jest wykuty 
z kamienia herb fundatora koś-
cioła. W sąsiedztwie kościoła 
stoi drewniana dzwonnica.

We wsi znajduje się XIX-
wieczny park krajobrazowy, 
który otaczał nieistniejący już 
dziś, neogotycki dwór.

Kropielnica w kościele 
w Czarnocinie

Probołowice – Pałecznica
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
w Czarnocinie

Poniedziałek, środa, piątek: 17.30 i 18.00
Wtorek, czwartek, sobota: 7.00 i 7.30

Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30 i 12.00

Wychodząc z Czarnocina kieruje-
my się w stronę drogi wojewódz-
kiej nr 770, którą przechodzimy 

i po przejściu 300 metrów skręcamy w lewo, 
zgodnie z drogowskazem w kierunku Ko-
ryta. Drogami przez pola dochodzimy do 
Koryta. Za ostatnimi domami wsi skręcamy 
w prawo, drogą polną dochodzimy do Ko-
bylnik. Przechodzimy przez wieś i kierując 
się na zachód schodzimy do Skalbmierza.
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Skalbmierz 14 km (143 km)
Początki historii Skalbmierza sięgają 4000 lat 

p.n.e. Badania archeologiczne prowadzone po 
II wojnie światowej potwierdziły rozwój osad-
nictwa na tym terenie w okresie kultury łuży-
ckiej (VII–V wiek p.n.e.), natomiast pierwszy 
źródłowy dokument pochodzi z 1217 roku.

Ze Skalbmierza pochodził Stanisław Skalbmierczyk 
(ur. ok. 1365 roku – zm. 1431 roku), pierwszy rek-
tor, odnowionej w 1400 roku Akademii Krakowskiej, 
a także prawnik i kanonik kapituły katedralnej na Wa-
welu. Ukończył studia ze stopniem doktora, na wy-
dziale prawa Uniwersytetu w Pradze. Jest autorem 
kazań-traktatów Sermones sapientiales, powstałych 
w latach 1407–1415, kiedy sprawował on urząd ka-
znodziei katedry wawelskiej i głosił kazania dla kleru. 
W innych swoich dziełach poruszał takie kwestie jak: 
dopuszczalność zawierania przymierzy z państwami 
pogańskimi, dozwolone sposoby walki i brania łupów 
wojennych, sprawy dyscypliny wojskowej. Razem 
z Pawłem Włodkowicem uważany jest za twórcę pol-
skiej szkoły prawa międzynarodowego. Stanisław 
Skalbmierczyk wygłosił kazanie na pogrzebie św. Ja-
dwigi Królowej.

Etap 6

E
T

A
P

 6

Wieś została założona przez Skarbimira z rodu Aw-
dańców, palatyna Bolesława Krzywoustego, i pier-
wotnie nosiła nazwę Skarbimierz.

Miasto zostało lokowane na prawie średz-
kim przez Kazimierza Wielkiego w 1342 roku. 
Zapoczątkowało to najświetniejszy okres dla 
Skalbmierza, który został zaliczony do miast 
II kategorii (jedynym miastem I kategorii 
w Małopolsce był Kraków). Rozwój został za-
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hamowany w XVII wieku, kiedy Skalbmierz 
nawiedzały pożary i epidemie, najazdy Koza-
ków, a w końcu potop szwedzki. Miejscowość 
utraciła prawa miejskie po upadku powstania 
styczniowego w 1870 roku. Na nowo Skalb-
mierz stał się miastem w 1927 roku.

Rynek stanowi ćwierćkolisty plac Marii 
Skłodowskiej-Curie. W centrum ustawiono ka-
mienny krzyż z fi gurami św. Rozalii i św. Ro-
cha, jako wotum dziękczynne mieszkańców 
za ocalenie od zarazy w latach 1831–1848 
oraz dwukrotnie od egzekucji hitlerowskich 
w 1939 oraz 1944 roku.

Pierwszy kościół parafi alny pw. św. Jana 
Chrzciciela zbudowano w 1117 roku. Była to 
jednonawowa budowla romańska, po której 
do dziś przetrwały dwie wieże i dolne części 
ścian prezbiterium. Obecny, gotycki kościół 
wzniesiono w XV wieku. Zbudowany jest 
z kamienia, jedynie przybudówka mieszcząca 
zakrystię, skarbczyk i kapitularz, dostawiona 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu

Probołowice – Pałecznica
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w XVI wieku do prezbiterium, jest ceglana. 
Ołtarz główny z początku XX wieku wyko-
nany został na wzór dawnego z 1626 roku. 
Obraz w ołtarzu przedstawia scenę Zwiasto-
wania. Wyposażenie wnętrza, na które składa 
się m.in. osiem bocznych ołtarzy, jest w więk-
szości barokowe. W prawej nawie znajduje się 
obraz Pokłon Trzech Króli autorstwa malarza 
fl amandzkiego Jakuba Jordaensa i jest najcen-
niejszym dziełem sztuki zachodnioeuropej-
skiej na Ponidziu.

Wychodząc ze Skalbmierza idzie-
my wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 783 w kierunku Miechowa, aż 

do skrzyżowania z drogą asfaltową na Pa-
łecznicę. Skręcamy w nią i idziemy pros-
to, aż do skrzyżowania z drogą w Rędzi-
nach i przy krzyżu skręcamy w prawo 
na Tempoczów–Rędziny. Przechodzimy 
przez wieś Kresy oraz Wi-
niary i dochodzimy do Pałe-
cznicy. W herbie gminy Pa-
łecznica widnieje wizerunek 
św. Jakuba Apostoła.

Etap 6
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
w Skalbmierzu

Niedziela: 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00
Dni powszednie: 6.30, 7.00 i 17.00

Od listopada do stycznia Msza św. 
popołudniowa o godz. 1600
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Probołowice – Pałecznica
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Pałecznica 9 km (152 km)

Kościół i parafi a pw. św. Jakuba Apostoła 
w Pałecznicy istnieją zapewne od XIII wieku, 
ale pierwsza ofi cjalna wzmianka źródłowa 
pochodzi z 1326 roku. W okresie rozwoju re-
formacji na ziemiach polskich podkomorzy 
łęczycki Stanisław Lasocki w 1551 r. prze-
kształcił kościół w zbór kalwiński, a później 
ariański. W tym też okresie świątynia stała się 
jednym z najważniejszych ośrodków ruchu 
protestanckiego w Polsce.  W 1584 kościół zo-
stał zwrócony katolikom. W 1695 r. odbyła się 
powtórna konsekracja świątyni, najprawdo-
podobniej na skutek gruntownej przebudowy 
obiektu. W 1826 roku kościół został powięk-
szony w stylu neogotyckim. 

Wyposażenie kościoła pochodzi głównie 
z okresu od drugiej połowy XVII wieku do 
końca XIX wieku. W ołtarzu głównym znaj-
duje się obraz Ukrzyżowanego Chrystusa. 
Powyżej obrazu znajduje się obraz św. We-
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roniki, trzymającej chustę 
z Obliczem Zbawiciela. Dwa 
boczne ołtarze stoją na ukos, 
między nawą i prezbiterium. 
Lewy ołtarz (północny) przed-
stawia św. Jakuba Apostoła 
w płaszczu pielgrzyma, trzy-
mającego w dłoni kĳ  pątniczy 
z przyczepionym bukłakiem 
na wodę. Przystrojenie obra-

zu srebrną sukienką świadczy o trwającym 
do dzisiaj kulcie świętego. Po drugiej stronie 
nawy stoi ołtarz z obrazem Najświętszej Maryi 
Panny z Dzieciątkiem. Do ciekawych elemen-
tów w świątyni należy także ambona z XVII 
wieku i chrzcielnica z XIX wieku. Na późno-
barokowych, malowanych stallach widnieją 
sceny Męki Pańskiej.

Wmurowanie muszli św. Jakuba w kamienny drogowskaz postawiony 
przed kościołem w Pałecznicy przez wójta gminy Pałecznica – Marcina Gawła

Etap 6
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Obraz św. Jakuba 
Apostoła. w kościele 
w Pałecznicy
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PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Urząd Gminy Pałecznica
ul. św. Jakuba 11; 32-109 Pałecznica

tel. 41 384 80 37, fax 41 384 81 07
Kontakt: Wójt Gminy Pałecznica: 

mgr inż. Marcin Gaweł
e-mail: urzad@palecznica.pl

NOCLEGI

Pałecznica
Kontakt: 
Wójt Gminy Pałecznica
mgr inż. Marcin Gaweł
tel. 608 203 677
e-mail: gawel.m@palecznica.pl

Beata Sołek
Sekretarz Urzędu Gminy Pałecznica
tel. 513 177 728
e-mail: solek.b@palecznica.pl

Probołowice – Pałecznica
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Pałecznicy 

Niedziela i święta: 8.00, 10.00, 12.00
Poniedziałek, środa, piątek: 

16.00 (czas zimowy) lub 18.00 (czas letni)
Wtorek, czwartek, sobota: 

7.00 (czas zimowy) lub 8.00 (czas letni)
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Etap 7 
PA£ECZNICA – NIEGARDÓW

Etap 7, liczący około 20 km, pro-
wadzi asfaltowymi drogami przez 
tereny Płaskowyżu Proszowickie-
go z Pałecznicy do Niegardowa. 

Po drodze przechodzi przez wsie: Lelowi-
ce, Zielenice, Łętkowice.

Wychodząc z kościoła w Pałeczni-
cy skręcamy w lewo i drogą asfal-
tową dochodzimy do skrzyżowa-
nia. Za skrzyżowaniem skręcamy 

w prawo i wychodzimy z Pałecznicy. Dalej 
idziemy przez Zielenice. Następnie kieru-
jemy się drogą asfaltową na południe przez 
Łętkowice do Niegardowa.

Zielenice 14 km (166 km)

Zielenice są znaną w regionie i diecezji kie-
leckiej miejscowością, która słynie z sanktu-
arium Matki Bożej Zielenickiej. Na wzgórzu 
nazywanym „Wzgórzem Opatrzności Bożej” 
znajduje się kościół parafi alny pw. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP. W ołtarzu głównym 
świątyni znajduje się łaskami słynący obraz 
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Matki Bożej z Dzieciątkiem – kopia rzymskie-
go obrazu Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi 
Romani). Według tradycji wizerunek został 
przywieziony z Kamieńca Podolskiego, a być 
może nawet z Konstantynopola. Dokumenty 
historyczne potwierdzają, że obraz przywie-
ziono z Krakowa do Zielenic w 1613 r. Od po-
czątku wizerunek zasłynął wieloma łaskami, 
dlatego już w 1654 r. biskup Piotr Gembicki 
w specjalnym dekrecie uznał go za cudowny. 
Dokument ten znacząco wpłynął na wzrost 
ruchu pielgrzymkowego. W 1681 r. starosta 
biecki Franciszek Szembek ufundował nowy, 
murowany kościół, jako podziękowanie za cu-
downe uzdrowienie. W okresie zaborów rząd 
austriacki skonfi skował część bogatego skarb-
ca. Wyraźny rozwój ruchu pielgrzymkowego 
nastąpił w okresie międzywojennym. W 1979 r. 
opiekę duszpasterską nad sanktuarium po-
wierzono księżom orionistom, którzy dopro-
wadzili do przygotowywanej od dziesiątek 
lat koronacji cudownego wizerunku. Uroczy-
stej koronacji obrazu Matki Bożej Zielenickiej 
dokonał na Jasnej Górze papież Jan Paweł II 
podczas II pielgrzymki do Polski, 19 czerwca 
1983 r. 15 sierpnia 2007 r. orioniści wycofali się 
z placówki w Zielenicach i od tego momentu 
kościołem opiekują się księża diecezjalni.

Etap 7
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Sanktuarium Matki Bożej Zielenickiej
Niedziela i święta: 8.30, 11.30  i 16.00
Dni powszednie: 7.00 i 17.00 (18.00)
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Niegardów 19 km (171 km)

W centrum wsi znajduje się kościół św. Ja-
kuba Apostoła. Pierwsze wzmianki o drew-
nianym kościele w Niegardowie pochodzą 
już z 1363 r., o czym wspomina Jan Długosz. 
W 1578 r. ks. Jan Rembiszewski, kanonik 
i proboszcz niegardowski postawił nowy, mu-
rowany kościół, który został konsekrowany 

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Niegardowie

Pałecznica – Niegardów
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w 1605 roku. W kolejnych latach kościół był roz-
budowywany. Prezbiterium kościoła jest prosto-
kątne, zamknięte półkolistą absydą. Gotycko-re-
nesansowe są kamienne odrzwia nawy. 

Wyposażenie kościoła jest w większości 
barokowe. Przedmiotem szczególnego kultu 
w świątyni jest obraz Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem nazywanej Madonną Niegardowską. 
Wizerunek pochodzi z przełomu XVI i XVII w. 
i znajduje się w ołtarzu głównym. Na zasu-
wie obrazu przymocowano wizerunek pa-
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trona kościoła św. Ja-
kuba, przedstawiający 
Apostoła udzielającego 
Chrztu świętego klę-
czącemu przed nim 
magowi Hermogene-
sowi. W ołtarzu bocz-
nym znajduje się obraz 
św. Karola Boromeusza 
z poł. XIX wieku. Obok 
świątyni stoi drewnia-
na dzwonnica z poło-
wy XIX wieku.

Według jednej z le-
gend chrześcĳ ańskich, 
kiedy Jakub Apostoł 
głosił Ewangelię w Ju-

dei, zwrócił się przeciw niemu czarnoksiężnik 
Hermogenes z wieloma magicznymi sztucz-
kami. Postawa przebaczenia i cierpliwości 
Apostoła, wpłynęła jednak na nawrócenie 
Hermogenesa. Przyjął on Chrzest z rąk Jaku-
ba i stał się jednym z najgorliwszych wy-
znawców Jezusa.

Droga z Niegardowa do Skrzeszowic

Etap 7
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Św. Jakub chrzci nawróconego 
maga Hermogenesa – obraz 
w ołtarzu głównym kościoła 
pw. św. Jakuba Apostoła 
w Niegardowie
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Droga z Skrzeszowic do Szczepanowic

Pałecznica – Niegardów
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PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła 
w Niegardowie

Niegardów nr 29; 32-104 Koniusza
kontakt: ks. Marek Piasecki

tel. 12 386 93 02

MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
w Niegardowie

Niedziela i święta: 
7.45, 11.00 i 16.00

Dni powszednie (poniedziałek–piątek): 
7.00
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Etap 8 
NIEGARDÓW – WIÊC£AWICE STARE

Do najbardziej malowniczych od-
cinków Małopolskiej Drogi św. Ja-
kuba należy 21-kilometrowy szlak 

z Niegardowa do Więcławic Starych. Tra-
sa prowadzi przez gminę Koniusza oraz 
gminy powiatu krakowskiego położone 
na Wyżynie Miechowskiej. Z Niegardowa 
szlak prowadzi drogą asfaltową do Nie-
gardowa-Kolonii, a następnie drogą pol-
ną do Skrzeszowic. Tam droga skręca na 
Szczepanowice i dalej biegnie do Polano-
wic. Stamtąd prowadzi przez las Goszcza 
i wychodzi w Woli Więcławskiej. Dalej 
szlak biegnie na południe, przez Więcła-
wice Dworskie do Więcławic Starych.

Z Niegardowa idziemy drogą 
asfaltową, w kierunku południo-
wym na Niegardów-Kolonia. Prze-

chodzimy obok cmentarza parafi alnego 
i po przejściu 1400 m dochodzimy do 
skrzyżowania w Niegardowie-Kolonii. Tu 
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skręcamy w prawo, a następnie po przej-
ściu około 100 m, skręcamy w lewo. 
Schodzimy na drogę polną, która prowa-
dzi na wzniesienie (266,5 m n.p.m.) skąd 
rozpościera się piękny widok na Wyżynę 
Miechowską. Schodzimy drogą polną do 
zabudowań wioski Skrzeszowice, mĳ a-
jąc budynek szkoły. Dochodzimy do dro-
gi asfaltowej (4,3 km) w Skrzeszowicach 
i tu skręcamy w prawo. Idziemy cały czas 
drogą i dochodzimy do skrzyżowania 
w centrum wioski. Skręcamy w prawo, 
a następnie po przejściu około 150 m skrę-
camy w lewo. Mĳ amy kapliczkę i kieru-
jemy się na zachód drogą utwardzoną 
do Szczepanowic (8,4 km). Dochodzimy do 
skrzyżowania w Szczepanowicach, na 
którym skręcamy w lewo. Na kolejnym 
skrzyżowaniu (9,2 km) skręcamy w prawo 
i idziemy cały czas prosto najpierw drogą 
asfaltową a następnie polną do Polanowic 
(10,4 km). Dochodzimy do skrzyżowania, 
na którym idziemy prosto. Przechodzimy 
pod wiaduktem kolejowym, a następnie 
po przejściu około 300 m skręcamy w lewo 
w drogę polną, która prowadzi nas do 
lasu Goszcza. Podążając drogą leśną 
wychodzimy na polanę obok kapliczki 
św. Huberta (13,8 km), skąd dalej la-
sem dochodzimy do  Woli Więcławskiej 
(16 km). Kierujemy się na południe, prze-
chodzimy przez Więcławice Dworskie 
i dalej drogą, dochodzimy do kościoła 
św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Sta-
rych (21 km).

Etap 8
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Więcławice Stare 21 km (192 km)
Historia parafi i w Więcławicach Starych 

sięga początkami 1326 roku. Obecny drew-
niany kościół pw. św. Jakuba Apostoła po-
wstał najprawdopodobniej w połowie XVIII 
wieku. W 1748 roku świątynia została prze-
budowana, po czym w 1757 roku konsekro-
wana. Świątynię charakteryzuje konstrukcja 
zrębowa postawiona na podmurówce, z ze-
wnątrz obiekt jest odeskowany. Kościół jest 
jednonawowy i reprezentuje styl barokowy, 
zarówno jeśli chodzi o konstrukcję architek-
toniczną, jak i wystrój wnętrza. W wyniku 
dobudowania zakrystii od strony południo-
wej w latach późniejszych bryła kościoła ule-
gła zmianie. W kościele znajdują się trzy oł-
tarze rokokowe z XVII-wiecznymi obrazami 
i fi gurami świętych jezuickich (do połowy 
XVIII wieku parafi ą opiekowali się jezuici). 
W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Ja-
kuba. Nad Apostołem, stojącym w całej po-

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
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staci, anioł trzyma wieniec chwały. Natomiast 
u stóp Świętego anioły trzymają jego atrybu-
ty: bukłak, kĳ  pielgrzyma, miecz i muszlę. Po 
bokach obrazu znajdują się fi gury: św. Piotra, 
św. Pawła, św. Stanisława Biskupa i św. Woj-
ciecha. Wizerunek św. Jakuba (z książką i la-
ską) znajduje się również w prawym skrzyd-
le gotyckiego – niezwykle  cennego tryptyku 
z 1477 roku. Wybitnym zabytkiem rzeźby ce-
chowej z okresu tzw. „pięknych Madonn” jest 
gotycka fi gura Matki Bożej z Dzieciątkiem 
z około 1410 r. Po konserwacji rzeźba zosta-
ła umieszczona nad wspomnianym gotyckim 
tryptykiem. W ołtarzu bocznym, poświęco-
nym Matce Bożej, w górnej części znajduje 
się obraz św. Józefa, a w dolnej św. Stanisła-
wa Kostki. Po bokach umieszczone są fi gury 
św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki, 
a na zasuwie obraz Matki Bożej Kwietnej. 

Ołtarz z obrazem św. Jakuba Apostoła w kościele 
w Więcławicach Starych
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Dwaj Apostołowie: św. Jakub Apostoł (po prawej) i św. Bartłomiej – 
w gotyckim tryptyku św. Mikołaja w kościele w Więcławicach Starych

Dnia 10 września 2007 r. podczas głów-
nych uroczystości związanych z jubileuszem 
250-lecia konsekracji kościoła, do świątyni 
wprowadzono relikwie św. Jakuba Aposto-
ła i Bartłomieja. Natomiast 8 grudnia 2007 r., 
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
przy parafi i powstało Bractwo św. Jakuba 
Apostoła.
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Kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystości związanych z jubileuszem 
250-lecia konsekracji kościoła w Więcławicach Starych i wprowadzenie relikwii 
św. Jakuba Apostoła i św. Bartłomieja do świątyni 
(10 września 2007 r.). Na ołtarzu relikwiarz z relikwiami 
Apostołów św. Jakuba i św. Bartłomieja

Relikwie św. Jakuba Apostoła i św. Bartłomieja w kościele parafialnym 
pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych. Obok relikwiarza figurka św. Jakuba.
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PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Bractwo św. Jakuba Apostoła 
w Więcławicach Starych

kontakt: ks. Ryszard Honkisz 
proboszcz parafi i i  prezes Bractwa 

św. Jakuba Starszego Apostoła 
w Więcławicach Starych

tel. 12 388 50 57
tel. kom. 601 420 038

e-mail: wieclawice@swjakub.pl
www.swjakub.pl

Franciszek Mróz – członek Bractwa 
św. Jakuba Apostoła 

przy parafi i św. Jakuba 
w Więcławicach Starych

tel. kom. 664 329 302

Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
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NOCLEGI

1. Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła 
w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice
kontakt: ks. Ryszard Honkisz – 
proboszcz parafi i 
i prezes Bractwa św. Jakuba
tel. 12 388 50 57, tel. kom. 601 420 038
e-mail: wieclawice@swjakub.pl
www.swjakub.pl

2. Adam Tarko 
Zagórzyce , tel. 697 694 351

3. Sławomir Rudecki – Pielgrzymowice 
tel. 12 388 52 67

Etap 8
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
w Więcławicach Starych

Niedziela i święta
Od września do czerwca: 

7.50, 9.00, 11.00, 12.15 i 17.00
Od lipca do sierpnia: 

7.50, 9.00, 11.00 i 17.00
Dni powszednie 

Od kwietnia do września: 7.30 i 18.30
Od października do marca: 7.30 i 17.00

Święta przypadające w dni powszednie: 
7.30, 10.00, 17.00  lub 18.30 (latem)
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Uwaga: Aktualne informacje o noclegach 
na terenie parafi i św. Jakuba Apostoła 
w Więcławicach Starych 
są zamieszczone na stronie internetowej: 
www.swjakub.pl 
oraz w gablocie przy kościele.
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Etap 9 
WIÊC£AWICE STARE – KRAKÓW

Ostatni 15-kilometrowy etap Ma-
łopolskiej Drogi św. Jakuba prowa-
dzi do Małego Rynku w Krakowie. 

Szlak biegnie głównie gminnymi drogami 
asfaltowymi. Najbardziej malowniczy od-
cinek drogi stanowi zejście wąwozem ze 
Zdzięsławic do Książniczek oraz droga 
z Książniczek przez Młodziejowski Las do 
Bosutowa. Do Krakowa droga prowadzi 
wzdłuż torów kolejowych i szlak wycho-
dzi na ul. Powstańców przy Cmentarzu 
Batowickim. Szczegółowy przebieg dro-
gi przez Kraków na tablicy przy kościele 
św. Jana Chrzciciela.

Na skrzyżowaniu przy kościele 
św. Jakuba w Więcławicach Sta-
rych  skręcamy w lewo i idziemy 

drogą asfaltową w kierunku Zdzięsławic, 
a następnie cały czas prosto, dawną dro-
gą królewską do Książniczek. W centrum E
T

A
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 9
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wsi skręcamy w prawo i przechodzimy 
przez most na drugą stronę rzeki Dłubni 
do Zarzecza i tam kierujemy się w pra-
wo. Dalej idziemy 200 m drogą asfaltową, 
a następnie skręcamy lewo i wchodzimy 
do Młodziejowskiego Lasu. Po przejściu 
około kilometra drogą leśną, wychodzimy 
na wzgórze, skąd drogą polną dochodzi-
my do zabudowań wsi Bosutów. Docho-
dzimy do skrzyżowania w Bosutowie, na 
którym skręcamy w lewo. Dochodzimy 
do boiska przy którym skręcamy w pra-
wo i dalej drogą asfaltową, na kolejnych 
skrzyżowaniach cały czas prosto, kieruje-
my się na Sudół. Idziemy wzdłuż torów 
kolejowych, przechodzimy przez kładkę 
i wychodzimy na ulicę Powstańców przy 
Cmentarzu Batowickim.

Kraków 9 km (187 km)

Kraków jest jednym z najstarszych miast 
w Polsce. Pierwsza pisemna wzmianka o tym 
mieście pochodzi z dokumentu Dagome Iudex.

Pod koniec X wieku Kraków, wówczas gród 
w państwie Wiślan, został włączony do pań-
stwa polskiego rządzonego przez władców 
z dynastii Piastów. W roku 1000 powstało tutaj 
biskupstwo, a za panowania Kazimierza Od-
nowiciela (1039–1058) miasto stało się główną 
siedzibą książęcą. Od 1320 do 1734 roku Kra-
ków był stolicą państwa i siedzibą władców 
Polski.

Miasto zostało lokowane na prawie magde-
burskim przez Bolesława Wstydliwego w dniu 
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5 czerwca 1257 roku. Wtedy to powstał cha-
rakterystyczny szachownicowy układ miasta, 
w który wpasowano istniejące wcześniej ulice 
i obiekty: m.in. ul. Grodzką i kościół Mariacki. 
W 1306 roku Kraków otrzymał prawo składu, 
co spowodowało rozbudowanie budynków 
handlowych znajdujących się na Rynku Głów-
nym, m.in. Sukiennic, budynków Wielkiej 
i  Małej  Wagi.

W XIV wieku na przedmieściach Krakowa 
powstały dwa konkurencyjne miasta: na połu-
dniu Kazimierz (1335), a na północy Kleparz 
(1366).

Za panowania dynastii Jagiellonów – XV 
i XVI wiek – miasto szybko rozwĳ ało się pod 
względem architektonicznym, handlowym, 
rzemieślniczym, kulturalnym i naukowym. 
Zamek na Wawelu przebudowano w stylu 
renesansowym. Został także odnowiony, po-
wstały w 1364 roku Uniwersytet Jagielloński.

Znaczenie i rola Krakowa w państwie pol-
skim zmalała za panowania królów elekcyj-
nych. Przenoszenie dworu królewskiego do 
Warszawy rozpoczął król Zygmunt III Waza 
w 1596 roku. Kraków pozostał jednak stołecz-
nym miastem aż do roku 1734.

W XVII wieku rozpoczął się upadek miasta. 
W 1655 roku Kraków został zniszczony pod-
czas potopu szwedzkiego, a w kolejnych latach 
był zdobywany przez wojska pruskie, austria-
ckie i rosyjskie. Po III rozbiorze Polski miasto 
zajęli Austriacy. Dnia 14 października 1809 
roku, na mocy traktatu z Schönbrunn, Kraków 
i Podgórze zostały przyłączone do Księstwa 
Warszawskiego, jako stolica departamentu. 
W latach 1815–1846 miasto było stolicą nie-

Więcławice Stare – Kraków

E
T

A
P

 9



132

wielkiego, formalnie niepodległego państwa – 
Rzeczypospolitej Krakowskiej. W tym okre-
sie rozpoczęła się gruntowna modernizacja 
i przebudowa miasta – m.in. zburzono więk-
szość murów miejskich oraz zasypano fosę, na 
miejscu której powstały Planty. W 1846 roku, 
po zbrojnym powstaniu przeciwko dominacji 
austriackiej, miasto zostało włączone w grani-
ce Austrii. Odzyskało niepodległość dopiero 
w 1918 roku

W czasie okupacji hitlerowskiej (1939–1945) 
Kraków był stolicą Generalnego Guberna-
torstwa. Podczas II wojny światowej została 
przeprowadzona masowa eksterminacja lud-
ności żydowskiej, która stanowiła 25% miesz-
kańców miasta. Do Niemiec wywieziono wiele 
dzieł sztuki, z których duża część nie powróci-
ła do kraju. Dnia 18 stycznia 1945 Kraków zo-
stał wyzwolony przez wojska radzieckie.

Po wojnie nastąpił rozwój terytorialny i lud-
nościowy miasta. W 1951 roku przyłączono 
do Krakowa Nową Hutę, która według pier-
wotnych planów miała stanowić oddzielne 
miasto.

Obecnie Kraków jest stolicą województwa 
małopolskiego, a także centralnym ośrod-
kiem metropolitalnym aglomeracji krakow-
skiej. Miasto pełni rolę administracyjną, kul-
turalną, edukacyjną, gospodarczą, usługową 
i turystyczną. Znajduje się tu wiele instytucji 
o znaczeniu narodowym, m.in. Muzeum Na-
rodowe, Uniwersytet Jagielloński i Biblioteka 
Jagiellońska. Stare Miasto w Krakowie, wraz 
ze wzgórzem wawelskim i żydowską dzielni-
cą Kazimierz zostało wpisane na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 
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w 1978 roku. Miasto jest jednym z najbar-
dziej znanych miejsc na świecie. W 2000 roku 
uzyskało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. 
W czerwcu 2007 Kraków obchodził 750. rocz-
nicę lokacji.

Więcławice Stare – Kraków
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Przechodzimy przez ogródki dział-
kowe, skręcamy w lewo i idzie-
my drogą nad torami kolejowy-

mi. Po prawej mĳ amy zakład kamieniar-
ski i wychodzimy na ul. Powstańców na 
wprost Cmentarza Batowickiego. Skręca-
my w prawo, a po lewej mĳ amy „Centrum 
Reduta”. Przecinamy ul. Strzelców i dalej 
ul. Powstańców, aż za parkingiem strzeżo-
nym skręcamy w lewo na osiedle i mĳ ając 
po lewej wieżowiec nr 46 wchodzimy na 
szeroki deptak, biegnący środkiem osiedla. 
Idziemy między osiedlowymi boiskami aż 
do Szkoły Podstawowej nr 2. Zostawiając 
szkołę po lewej stronie dochodzimy ścież-
ką do mostku na potoku Sudoł, a następnie 
do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Kra-
kowie na Prądniku Czerwonym został zbu-
dowany w latach 1984–1989, w stylu moder-
nistycznym. Konsekracji świątyni dokonał 
kard. Franciszek Macharski 16 grudnia 2000 r. 
Kościół jest trójnawowy. W ołtarzu głównym 
znajduje się zespół fi guralny przedstawiający 
chrzest Pana Jezusa w Jordanie, wykonany ze 
stiuku. Witraże przedstawiają myśl biblĳ ną 
„pokuta i pojednanie” w formie scen biblĳ -
nych i symboli chrześcĳ ańskich. Obok kościo-
ła znajduje się zabytkowa kaplica pw. św. Jana 
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Chrzciciela zbudowana w stylu barokowym 
w XVII w. Obok kaplicy znajduje się cmentarz 
żołnierzy z potopu szwedzkiego. Całość oto-
czona jest murem z zabytkową bramą i her-
bem Odrowążów.

Etap 9
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MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
w Krakowie (Prądnik Czerwony) 
Niedziela i święta wolne od pracy: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 
13.30, 18.30 i 19.30

W czasie wakacji nie ma Mszy św. 
o godz. 19.30

Uroczystość Objawienia Pańskiego 
(6 stycznia) – święto obowiązujące: 
6.30, 8.00, 9.30, 17.00, 18.30 i 19.30 

Msze św. w święta nieobowiązujące: 
6.30, 8.00, 9.30, 17.00 i 18.30 

Dni powszednie: 6.30, 7.00, 8.00, 18.30
W czasie wakacji nie ma Mszy św. 

o godz. 7.00

Od kościoła św. Jana Chrzciciela 
idziemy ścieżką, która doprowadza 
nas do ul. Dobrego Pasterza, gdzie 

skręcamy w prawo. Na pierwszym skrzyżo-
waniu ponownie skręcamy w lewo, w ul. Pro-
mienistych, mĳ ając po lewej stronie pawilon 
handlowy. Przechodzimy obok wieżowca 
nr 9, a następnie obok pozostałości dawne-
go młyna. Idziemy ul. Olszecką, a następnie 
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Cmentarz Rakowicki jest największym 
cmentarzem w Krakowie. Został założony na 
początku XIX wieku, natomiast kaplicę wznie-
siono w roku 1856. Pochowanych jest tu wiele 
zasłużonych dla Krakowa osób – prezydenci 
miasta, artyści, pisarze, twórcy kultury, na-
ukowcy – m.in.: Teodor Axentowicz, Andrzej 
Bursa, Ignacy Daszyń-
ski, Józef Dietl, Karol 
Estreicher, Marek Gre-
chuta, Henryk Jordan, 
Tadeusz Kantor, Ju-
liusz Leo, Jan Matejko, 
Józef Mehoff er, Piotr 
Michałowski, Helena 
Modrzejewska, Piotr 
Skrzynecki, Wiktor Zin, 
Maciej Słomczyński, 
Mikołaj Zyblikiewicz. 
Na Rakowicach spo-
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ul. Kaczary, którą dochodzimy do ul. Lublań-
skiej. Tu skręcamy w prawo, aż do przejścia 
dla pieszych z sygnalizacją świetlną naprze-
ciwko stacji benzynowej. Przechodzimy na 
światłach na drugą stronę ulicy, a następnie 
skręcamy w lewo i za przystankiem autobu-
sowym skręcamy w prawo, mĳ ając po prawej 
stronie pawilon handlowy. Dochodząc do 
ul. Miechowity, przechodzimy na drugą stro-
nę prosto w ulicę Brogi, którą dochodzimy aż 
do przejścia podziemnego pod linią kolejo-
wą. Wychodzimy na ulicę Rakowicką, którą 
idziemy cały czas prosto aż do muru Cmen-
tarza Rakowickiego.

Grobowiec Jana Matejki 
na Cmentarzu Rakowickim
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czywają także rodzice Karola Wojtyły. Na 
cmentarzu wydzielono osobne kwatery dla 
żołnierzy poległych w powstaniach, w czasie 
I i II wojnie światowej i partyzantów. Wiele 
nagrobków zostało wykonanych przez wy-
bitnych artystów rzeźbiarzy, m.in. Xawerego 
Dunikowskiego, Konstantego Laszczkę, Fran-
ciszka Mączyńskiego, Bronisława Chromego.

Po drugiej stronie ul. Prandoty znajduje się 
założony w 1920 roku cmentarz wojskowy. 
Spoczywają tam, oprócz zasłużonych dla Pol-
ski, żołnierze radzieccy, brytyjscy i niemieccy.

Etap 9
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Idąc ul. Rakowicką mĳ amy po 
drodze obiekty wojskowe. Przy 
skrzyżowaniu z ul. Wita Stwo-

sza, po lewej stronie, znajdują się budynki 
Uniwersytetu Ekonomicznego, natomiast 
po prawej kościół Karmelitów Bosych. 
Przechodząc obok świątyni widzimy me-
talowy krzyż umieszczony obok bocznego 
wejścia. Znajdował się on kiedyś na rogat-
ce miasta i został tu umieszczony dla upa-
miętnienia doprowadzenia linii tramwajo-
wej do Cmentarza Rakowickiego.

Budowę kościoła i klasztoru Karmelitów 
Bosych rozpoczęto w 1907 roku według 
projektu Tadeusza Stryjeńskiego. Przed wy-
buchem pierwszej wojny światowej zdążo-
no wybudować część prezbiterium i wieżę 
z zegarem. Ostatecznie kościół ukończono 
w latach 1929–1932, według planów Francisz-
ka Mączyńskiego.

Na fasadzie kościoła znajduje się mozaika 
z przedstawieniem Matki Bożej adorowanej 
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przez św. Jana od Krzy-
ża i św. Teresę z Avila.

W kościele godna 
uwagi jest kruchta, gdzie 
przechowywane są relik-
wie św. Rafała Kalinow-
skiego. W lewej nawie 
znajduje się barokowy 
obraz św. Józefa przenie-
siony z nieistniejącego 
już dzisiaj kościoła śś. Mi-
chała i Józefa z ul. Sena-
ckiej.

Więcławice Stare – Kraków
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Krzyż przed kościołem 
Niepokalanego Poczęcia NMP 

przy ul. Rakowickiej

Przechodzimy przejściem pod-
ziemnym przez ul. Wita Stwosza, 
a następnie idziemy dalej pro-

sto ul. Rakowicką aż do skrzyżowania 
z ul. Topolową, w którą skręcamy w pra-
wo. Za budynkiem Sądu Administracyjne-
go wchodzimy do Ogrodu Strzeleckiego. 
Znajduje się tutaj siedziba Bractwa Kurko-
wego, zwana Celestatem (od niem. Ziel-
stä� e – strzelnica).

Teren, na którym dzisiaj znajduje się park 
zakupiono w latach 30-tych XIX wieku. Ogród 
zajmował wtedy obszar pomiędzy ulicami Lu-
bicz, Bosacką, Topolową i Rakowicką. Neogo-
tycki budynek został wzniesiony w 1837 roku. 
Z początkiem XX wieku ogród podzielono 
tworząc ulice Kurkową i Zygmunta Augu-
sta. Podczas II wojny światowej obiekt został 
przejęty przez Niemców. Do prawowitych 
właścicieli Ogród Strzelecki i Celestat wrócił 
dopiero w 1990 roku. W 1997 roku powstał 
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tutaj oddział Mu-
zeum Historyczne-
go Miasta Krakowa, 
w którym ekspo-
nowane są portrety 
królów kurkowych, 
insygnia władz To-
warzystwa Strzele-
ckiego, a także meda-
le i wiele fotografi i. 
W parku, od strony 
ul. Lubicz znajdują 

się pomniki królów Jana III Sobieskiego i Zyg-
munta Augusta, pomiędzy nimi ustawiono 
nowy pomnik Jana Pawła II.

Etap 9
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Celestat – fragment dawnej strzelnicy

Z parku wychodzimy na ul. Lu-
bicz, przechodzimy na drugą stro-
nę i wchodzimy w ul. Strzelecką, 

a następnie skręcamy prawo w ul. Koper-
nika. 

Po prawej stronie znajduje się klasztor Jezu-
itów i bazylika Najświętszego Serca Jezuso-
wego. Świątynia powstała w latach 1909–1921, 
według projektu Franciszka Mączyńskiego. 
Modernistyczna budowla posiada cechy archi-
tektury gotyckiej, barokowej, klasycystycznej 
i secesyjnej. Znajdująca się nad głównym por-
talem rzeźba Chrystusa jest dziełem Xawerego 
Dunikowskiego. Jest on także autorem rzeźby 
stojącej między kościołem a budynkiem klasz-
toru, przedstawiającej projektanta świątyni 
z modelem budowli w dłoni. Wewnątrz kościo-
ła znajdują się dzieła kilku polskich artystów, 
jak Karola Hukana – autora rzeźb świętych 
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w ołtarzach bocznych, Piotra Stachiewicza, 
który wykonał mozaikę w absydzie kościoła, 
Jana Bukowskiego, autora polichromii i moza-
iki w przedsionku, oraz Leonarda Stroynow-
skiego, którego dziełem są mozaiki w nawach 
bocznych i nawie głównej. Autorem rzeźby 
w tęczy kościoła jest Jan Raszka. W 1960 roku 
papież Jan XXIII podniósł kościół do godności 
bazyliki mniejszej.

Idąc dalej przechodzimy obok kościoła 
św. Mikołaja, który jest jednym z najstarszych 
obiektów sakralnych Krakowa. Pierwsza 
wzmianka o kościele w tym miejscu pocho-
dzi z roku 1229. Romański kościół początko-
wo należał do benedyktynów tynieckich, zaś 
w XIV wieku zaczął pełnić funkcje parafi alne. 
W XIV lub XV wieku świątynia została roze-
brana, a pozyskany materiał wykorzystano do 
budowy nowego, gotyckiego kościoła. W roku 
1655 budowla została zniszczona przez Szwe-
dów. Ze starej świątyni zachowały się jedynie 
fragmenty murów prezbiterium. Kościół od-
budowano 30 lat później w stylu barkowym. 
Wyposażenie wnętrza pochodzi w większo-
ści z drugiej połowy XVIII wieku. W ołtarzu 
głównym, wykonanym prawdopodobnie 
przez Franciszka Placidiego, znajduje się wi-
zerunek św. Mikołaja i fi gury Ojców Kościoła 
Wschodniego: św. Bazylego, św. Grzegorza 
z Nazjanzu, św. Jana z Damaszku i św. Jana 
Chryzostoma. W prezbiterium warto zwrócić 
uwagę na XVIII-wieczne stalle z herbami UJ 
i malowidłami przedstawiającymi sceny z ży-
cia Chrystusa. Ciekawy jest także późnogo-
tycki pentaptyk z XV wieku (znajdujący się 
w prawej nawie), ze sceną Koronacji Matki 
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Bożej. Ołtarz został przeniesiony z kościoła 
św. Gertrudy, zlikwidowanego na początku 

XIX wieku. Obok znaj-
duje się wczesnorene-
sansowy obraz Madon-
ny ze śś. Wojciechem 
i Stanisławem. W koście-
le zobaczyć można jesz-
cze brązową chrzcielni-
cę z 1536 roku

Bardzo ciekawym za-
bytkiem jest XIV-wiecz-
na kamienna wieżyczka, 
tzw. latarnia umarłych, 
znajdująca się przed 
kościołem. Pochodzi ona 
z dziedzińca szpitala 

św. Walentego na Kleparzu. Na obecnym 
miejscu postawiono ją w 1871 roku.
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Latarnia umarłych przy kościele 
św. Mikołaja

Fragment Plant przy klasztorze ss. Dominikanek
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Wchodzimy w najstarszy obszar Krako-
wa – Stare Miasto. Centrum stanowi Rynek 
Główny, od którego prostopadle odchodzą 
ulice. Szachownicowy układ jest zachowany 
od momentu lokacji Krakowa w 1257 roku

Głównymi zabytkami Starego Miasta są 
znajdujące się na Rynku: kościół Mariacki, Su-
kiennice i wieża ratuszowa, oraz pozostałości 
murów obronnych – Brama Floriańska i Bar-
bakan.

Dalej idziemy wzdłuż ul. Mikołajskiej. 
Po lewej mĳ amy klasztor ss. Dominikanek 
i kościół pw. Mat-
ki Bożej Śnieżnej, 
zwany klasztorem 
„Na Gródku”. Te-
ren, na którym 
mieści się obiekt 
miał duże znacze-
nie obronne. Pod 
koniec XIII wieku 
zbudowano tu bra-
mę miejską (Bra-
ma Mikołajska), 
o której istnieniu 
świadczy średnio-
wieczny charak-

Ryzalit w budynku klasztoru 
ss. Dominikanek
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Przechodzimy przez ul. Wester-
pla� e i dochodzimy do Plant, 
które powstały na początku XIX 

wieku po zasypaniu fosy oraz wyburzeniu 
murów miejskich i baszt. Dziś, ich dawne 
usytuowanie wskazują niskie murki z ka-
mienia. 
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ter dolnej części ryzalitu, odsłonięty w 1946 
roku.

W XIV wieku król Władysław Łokietek 
wzniósł w tym miejscu obronny zameczek 
zwany Gródkiem (w odróżnieniu do wiel-
kiego grodu, czyli Wawelu). Pod koniec XV 
wieku budynek spłonął, a na jego miejscu 
wzniesiono nową rezydencję. W XVII wie-
ku kasztelanowa Anna Lubomirska kupiła 
obiekt i zaadaptowała go na klasztor dla sióstr 
dominikanek. Ufundowała tu także kościół 
pw. Matki Bożej Śnieżnej, który został poświę-
cony w 1634 roku

W XVIII wieku klasztor został zrabowany 
i spalony przez Rosjan. W czasie kasaty zako-
nów siostry prowadziły szkołę dla dziewcząt. 
Nowa fundacja zakonu nastąpiła w 1938 roku. 
Po wojnie obiekt zajął Szpital Ujazdowski 
z Warszawy, jednak po niedługim czasie bu-
dynek został oddany klasztorowi i przywró-
cono w nim klauzulę.
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Mały Rynek w Krakowie
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W ołtarzu głównym kościoła znajduje się 
łaskami słynący obraz Matki Bożej Śnieżnej na 
tle sceny cudu śnieżnego, która nawiązuje do 
historii budowy kościoła Santa Maria Maggio-
re w Rzymie w IV wieku.
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Podążamy dalej ul. Mikołajską 
w stronę centrum Starego Miasta. 
Dochodzimy do Małego Rynku, 

przy którym znajduje się Księgarnia Hi-
szpańska, a w niej Punkt Informacyjny 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba. Skręcamy 
w lewo i po przejściu przez plac wchodzi-
my w ul. Stolarską, gdzie na końcu, po le-
wej stronie mĳ amy kościół dominikanów 
pw. św. Trójcy.

PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Księgarnia Hiszpańska
ul. Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 12 292 10 95

www.ksiegarniahiszpanska.pl
e-mail: ksiegarnia.hiszpanska@e-lite.pl

Pierwsza świątynia w tym miejscu powstała 
w 1223 roku W połowie XIII wieku rozpoczęto 
budowę dzisiejszego kościoła dominikanów 
pw. św. Trójcy, który w XIX wieku strawił po-
żar (spaliło się prawie całe wnętrze i zawaliło 
sklepienie nawy).

Dzisiejszy kościół dominikanów to cegla-
no-kamienna trójnawowa bazylika z wydłu-
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żonym prezbiterium 
zamkniętym ścianą 
prostą. Spośród wielu 
kaplic fundowanych 
przez najmożniej-
sze polskie rody jak 
Lubomirscy, Przeź-
dzieccy, Sobiescy, Li-
gęzowie czy Zbara-
scy, najbardziej wy-
różnia się wyłożona 
marmurem kaplica 

Myszkowskich pod wezwaniem św. Domi-
nika. U nasady kopuły znajduje się galeria 
członków rodziny Myszkowskich w formie 
płaskorzeźbionych popiersi. W marmurowym 
ołtarzu głównym umieszczono obraz św. Do-
minika sprowadzony z Włoch w 1642 roku. 
Godna uwagi jest także, znajdująca się na 
piętrze, nad lewą nawą, renesansowa kaplica 
św. Jacka. Pośrodku mieści się późnobarokowy 

grób świętego. Ka-
plica została zbudo-
wana na wzór kapli-
cy Zygmuntowskiej 
na Wawelu, a de-
korację stiukową wy-
konał Baltazar Fon-
tana.

W kościele pocho-
wany jest także ksią-
żę Leszek Czarny, 
zmarły w 1288 roku 
Na uwagę zasłu-
guje znajdująca się 
w prezbiterium brą-
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Kościół św. Trójcy w Krakowie

Witraż projektu Stanisława Wyspiańskie-
go Kazimierz Wielki
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W tym miejscu, do roku 1838, znajdował się 
kościół pw. Wszystkich Świętych. Dzisiaj, od 
południa do placu przylega Pawilon Wysta-
wienniczo-Informacyjny – Wyspiański 2000, 
w którym umieszczono trzy niezrealizowane 
za życia artysty witra-
że: Kazimierz Wielki, 
Św. Stanisław i Henryk 
Pobożny.

W głębi placu znaj-
duje się Pałac Wielo-
polskich, w którym 
mieści się siedziba 
Urzędu Miasta. Po-
środku stoi pomnik 
prezydenta Krako-
wa, Mikołaja Zybli-
kiewicza. Idąc dalej 
mĳ amy pomnik Józefa Dietla (także prezyden-
ta Krakowa), wykonany przez rzeźbiarza Xa-
werego Dunikowskiego. Dochodzimy do koś-
cioła pw. św. Franciszka z Asyżu i klasztoru 

zowa płyta Filipa Kallimacha z 1496 roku, wy-
konana według projektu Wita Stwosza.

Ciekawym miejscem w obrębie klasztoru są 
krużganki. Znajduje się tu wiele pomników, 
płyt epitafi jnych, obrazów i portretów. Tutaj 
też można zobaczyć najstarsze fragmenty ro-
mańskiego kościoła z pierwszej połowy XIII 
wieku.
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Pomnik Józefa Dietla na tle kościoła 
franciszkanów – Xawery Dunikowski

Wychodzimy na plac Dominikań-
ski, przechodzimy przez ul. Grodz-
ką i znajdujemy się na placu 

Wszystkich Świętych. 
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f r a n c i s z k a n ó w . 
Zakon został spro-
wadzony do Polski 
w roku 1237 przez 
księcia Henryka 
Pobożnego. Koś-
ciół, ufundowany 
przez księcia Bole-
sława Wstydliwe-
go, konsekrowano 
w 1249 roku. W cią-
gu wieków kościół 
był wielokrotnie 
przebudowywany 
po licznych poża-

rach (1462, 1476, 1655, 1850). Obecne wnętrze 
kościoła utrzymane jest w stylu neogotyckim. 
Na szczególną uwagę zasługują polichromia 
i witraże, dzieło Stanisława Wyspiańskiego. 
Nad głównym wejściem znajduje się witraż 
Bóg Ojciec – Stań się, a w prezbiterium przed-
stawienia bł. Salomei, św. Franciszka oraz 
czterech żywiołów. Malowidła w transepcie 
i prezbiterium przedstawiają głównie mo-
tywy roślinne i geometryczne, ale także fi -
guralne: Madonnę z Dzieciątkiem, Caritas, 
Michała Archanioła i Strącenie aniołów do 
piekieł.

Kościół posiada trzy kaplice: bł. Salomei, 
w której została pochowana błogosławiona 
oraz jej brat, król Bolesław Wstydliwy; Męki 
Pańskiej, gdzie znajduje się naturalnej wiel-
kości replika Całunu Turyńskiego oraz stacje 
Męki Pańskiej wykonane przez Józefa Mehof-
fera; Matki Bożej Bolesnej z cudownym obra-
zem MB Bolesnej.
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Bazylika pw. św. Franciszka w Krakowie
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W klasztornych krużgankach umieszczono 
portrety biskupów krakowskich, od XVI wie-
ku do czasów współczesnych.

Naprzeciwko kościoła znajduje się Pałac Bi-
skupów, w którym mieści się Kuria Metropo-
litarna. Pierwsza rezydencja biskupia powsta-
ła tu pod koniec 
XIV wieku. W ko-
lejnych wiekach 
pałac przebudo-
wywano, z XVI 
wieku zachowała 
się kolumnowa 
loggia na parte-
rze oraz jeden 
z portali w kruż-
gankach, wiodą-
cy do apartamen-
tów biskupich. 
W XVII wieku, 
kiedy biskupem 
był Piotr Gembicki, pałac rozbudowano w sty-
lu barokowym. Z tego okresu pochodzi m.in. 
obecny portal wejściowy od ul. Franciszkań-
skiej, a także portal od ul. Wiślnej, niegdyś 
główny wjazd do pałacu. Skrzydło zachod-
nie, od strony Plant, zostało dobudowane 
z końcem XVII wieku, kiedy biskupem był Jan 
Małachowski. Za czasów kolejnego biskupa, 
Jana Pawła Woronicza, urządzono w pałacu 
romantyczne muzeum. Znajdował się tu m.in. 
relikwiarz z kośćmi Bolesława Chrobrego. 
W czasie wielkiego pożaru Krakowa w 1850 
roku, pałac poniósł wielkie straty. W drugiej 
połowie XIX wieku mieściła się tu szkoła miej-
ska i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
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Pałac Biskupów z oknem papieskim



148

Ostatnia większa przebudowa miała miejsce 
w latach 1881–1884.

W latach 1964–1978 w pałacu rezydował 
biskup krakowski Karol Wojtyła. Jako pa-
pież, Jan Paweł II, podczas pielgrzymek do 
Polski przemawiał z okna nad bramą wjaz-
dową do tłumów zgromadzonych na placu 
przed Kurią.
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Widok na zamek królewski i katedrę na Wawelu

Skręcamy w lewo i Plantami idzie-
my w kierunku Wawelu. Na teren 
zamku królewskiego wchodzimy 

od strony ul. Kanoniczej, tzw. Bramą Her-
bową, a schodzimy przez Bramę Bernar-
dyńską do ul. Bernardyńskiej.

Zamek królewski i katedra na Wawelu 
zbudowane są na wapiennej skale jurajskiej 
wznoszącej się nad Krakowem na wysokości 
około 228 m n.p.m. Od VII wieku osiedlała 
się tu ludność słowiańska. Na wzgórzu mie-
li swój gród, otoczony rzeką i mokradłami. 
W IX wieku Wawel stał się głównym grodem 
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państwa Wiślan, a od początku XI wieku za-
czął odgrywać rolę ośrodka władzy politycz-
nej. Na wzgórzu pojawiły się pierwsze przed-
romańskie budowle sakralne oraz królewskie 
palatium.

Po roku 1000, kiedy to w Krakowie usta-
nowiono biskupstwo, powstała na Wawelu 
kamienna katedra. Pod koniec XI wieku Wła-
dysław Herman rozpoczął budowę drugiej 
katedry, konsekrowanej dopiero w 1142 roku. 
Do dziś, z romańskiej katedry pozostała jedy-
nie krypta św. Leonarda. Pierwszym królem 
polskim koronowanym w katedrze wawel-
skiej był Władysław Łokietek. Wydarzenie 
to miało miejsce w 1320 roku. Od tego czasu 
wszyscy królowie, za wyjątkiem Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, byli tu koronowani 
na Władców Polski. W tym też czasie, na miej-
scu poprzedniej, wybudowano trzecią, goty-
cką katedrę. Kościołowi nadano kształt trójna-
wowej bazyliki z krótkim transeptem (nawą 
poprzeczną) oraz prostokątnie zamkniętym 
prezbiterium z obejściem (ambitem). W czasie 
budowy gotyckiej świątyni możnowładcy i bi-
skupi wznosili pierwsze kaplice. Do najpięk-
niejszych należą: pw. Wniebowzięcia NMP, 
Świętej Trójcy, Św. Krzyża i Ducha Świętego. 
W wieku XVI, z polecenia Zygmunta Starego, 
włoski architekt Bartłomiej Berrecci wybu-
dował renesansową kaplicę Zygmuntowską. 
Zmieniono także wystrój wnętrza, część go-
tyckich ołtarzy zastąpiono renesansowymi. 
W tym czasie na Wawelu pracowało wielu 
wybitnych artystów, m.in. wspomniani już 
wcześniej Bartłomiej Berrecci, Santi Gucci czy 
Jan Maria Padovano. W kolejnych wiekach 
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w kościele wielokrotnie zmieniano wystrój. 
W miejsce gotyckiej powstała barokowa kon-
fesja św. Stanisława oraz wzniesiono kolejne 
kaplice. W XIX wieku katedra stała się miej-
scem uroczystości z okazji rocznic ważnych 
wydarzeń z dziejów Polski. W podziemiach 
katedralnych pochowano bohaterów naro-
dowych: Tadeusza Kościuszkę, księcia Jó-
zefa Poniatowskiego, Adama Mickiewicza. 
W XX wieku w podziemiach katedry złożono 
szczątki Juliusza Słowackiego, Józefa Piłsud-
skiego i Władysława Sikorskiego.

Równolegle z rozbudową katedry miały 
miejsce zmiany architektoniczne prowadzone 
na zamku królewskim. W czasie swojego pa-
nowania Kazimierz Wielki stworzył tu wspa-
niałą gotycką rezydencję. Władysław Jagiełło 
powiększył budowlę o pawilon gotycki. Po 
pożarze w 1499 roku do odbudowy zamku 
przystąpił król Aleksander Jagiellończyk 
i nadał mu renesansowy charakter. Prze-
budową obiektu kierował włoski architekt 
i rzeźbiarz Franciszek Florentczyk. Od 1507 
roku dzieło kontynuował król Zygmunt Sta-
ry, który do prac przy przebudowie rezyden-
cji zatrudnił Bartłomieja Berrecci. Po pożarze 
zamku w 1595 roku jedno skrzydło odbudo-
wano w stylu barokowym. Po przeniesieniu 
dworu do Warszawy, Wawel zaczął podupa-
dać. Po utracie przez Polskę niepodległości 
w roku 1795, zamek był okupowany przez 
wojska państw zaborczych. Po zajęciu Krako-
wa przez Austriaków budynek stał się szpi-
talem wojskowym, a część obiektów znajdu-
jących się na wzgórzu wyburzono. Od 1880 
roku Wawel był rezydencją cesarza Franciszka 
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Józefa I. Po odzyskaniu niepodległości zamek 
pełnił funkcję reprezentacyjnej rezydencji gło-
wy państwa. W okresie niemieckiej okupacji 
na Wawelu mieszkał generalny gubernator 
Hans Frank. Po wojnie rozpoczęły się prace 
nad restauracją zamku.

Obecnie wzgórze wawelskie jest udostęp-
nione do zwiedzania. Można zwiedzić wnę-
trze Katedry wraz z grobami królewskimi 
i Dzwonem Zygmunta, Muzeum Katedralne, 
a w zamku Komnaty Królewskie, Komnaty 
Reprezentacyjne, Skarbiec oraz wystawę Wa-
wel Zaginiony prezentującą historię wzgórza 
wawelskiego.
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Zamek królewski na Wawelu

Idąc w lewo bulwarami wiślany-
mi dochodzimy do Mostu Grun-
waldzkiego, którym przechodzimy 

na drugą stronę Wisły. Z mostu, po lewej 
stronie, widać kościół Na Skałce, za którym 
dawniej zobaczylibyśmy bryłę, dziś już nie-
istniejącego, kościoła św. Jakuba.
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Pierwsza znana wzmianka źródłowa o pa-
rafi i św. Jakuba w Krakowie pochodzi z 1313 
roku, jednak prawdopodobnie istniała ona 
już na początku XII wieku. Ufundowana zo-
stała przez rycerski ród herbu Strzemię, który 
w tym miejscu miał swoją osadę, a kościół był 
ich kaplicą dworską. W XVIII wieku była to 
świątynia murowana, z wejściem od zachodu. 
Do narożnika kościoła przylegała czworokąt-
na dzwonnica z trzema dzwonami. Wokół 
znajdował się cmentarz parafi alny, a nieopo-
dal szkoła parafi alna i plebania. Wyposażenie 
kościoła stanowiło siedem ołtarzy. W ołtarzu 
głównym znajdował się obraz Wniebowzię-
cia NMP. Kościół ucierpiał w czasie potopu 
szwedzkiego i nie został później odrestauro-
wany. Ze względu na bardzo zły stan tech-
niczny w roku 1783, prymas Michał Poniatow-
ski zniósł kościół i parafi ę, a kilka lat później 
kościół rozebrano.

Etap 9
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Bulwarami idziemy w prawo, 
wzdłuż Wisły, aż do Mostu Dęb-
nickiego. Przechodzimy obok no-

woczesnego budynku Centrum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha.

Obiekt powstał z idei Andrzeja Wajdy, któ-
ry w 1987 roku otrzymał japońską Nagrodę 
miasta Kyoto. Wygraną przeznaczył na zorga-
nizowanie ośrodka poświęconego Feliksowi 
Jasieńskiemu i jego zbiorom. Obiekt powstał 
w 1994 roku według projektu japońskiego ar-
chitekta Araty Isozakiego. Budynek jest obec-
nie odziałem Muzeum Narodowego, organi-
zowane są tu wystawy sztuki japońskiej.
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Pierwszy budynek klasztoru powstał w XII 
wieku. Podczas najazdu Tatarów, w połowie 
XIII wieku, obiekt został zniszczony i z ro-
mańskiej budowli pozostały jedynie resztki 
murów. Zachowane do dzisiaj mury i baszty 
pochodzą z czasów panowania Władysława 
Jagiełły. Miały one charakter obronny, ponie-
waż klasztor położony był wówczas poza bra-
mami miasta. W XVI wieku kościół uległ po-
żarowi, a następnie został przebudowany na 
początku XVII wieku. Obecny wygląd kościo-
ła pochodzi właśnie z tego okresu, natomiast 
wyposażenie w większości z XVIII wieku.

Więcławice Stare – Kraków
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Klasztor norbertanek w Krakowie

Przechodzimy przez ulicę i wcho-
dzimy w ul. Tyniecką. Pod nr 10 
znajduje się dom, w którym pod-

czas wojny mieszkał Karol Wojtyła. Oglą-
dając się za siebie można zobaczyć panora-
mę Starego Miasta. Po drugiej stronie Wisły 
widzimy klasztor norbertanek oraz kościół 
św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela. 
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Dziś na wzgórzu Tynieckim znajduje 
się opactwo benedyktyńskie z kościołem 
pw. śś. Piotra i Pawła. Między VIII a V wie-
kiem p.n.e., znajdowała się tutaj osada obronna 
ludności kultury łużyckiej. Następnie wzgórze 
zamieszkiwała ludność kultury wenedzkiej, 
aż do III–IV wieku, kiedy to gród został spa-
lony. Kolejne zagospodarowanie tego terenu 
miało miejsce dopiero po sprowadzeniu tu be-
nedyktynów przez Kazimierza Odnowiciela 
w XI wieku. Bolesław Śmiały ufundował tu 
trójnawową, romańską bazylikę oraz zabudo-
wania klasztorne. Z tego czasu, do dziś zacho-
wała się jedynie ściana południowa z portalem 
romańskim, fundamenty krużganka, refekta-
rza i fragmenty dekoracji architektonicznej. 
W XV wieku kościół i klasztor rozbudowa-
no w stylu gotyckim, a w XVII otrzymał baro-
kową postać – z bocznych naw utworzono ka-
plice. Z tego okresu pochodzi też fasada i stalle 

Dalsza droga biegnie koroną wa-
łów, aż do stopnia wodnego „Koś-
ciuszko”. Po drugiej stronie rzeki, 

na wzgórzu, widzimy klasztor Kamedu-
łów, a nieco bliżej Zamek w Przegorzałach 
(obecnie Instytut Studiów Polonĳ nych UJ). 
Pewien odcinek drogi biegnie asfaltową 
ulicą, po czym znów wracamy na wały. 
Dochodzimy do Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji „Kolna” i idziemy wzdłuż toru kajako-
wego, a następnie pod mostem przecho-
dzimy w boczną asfaltową drogę, która 
doprowadzi nas do plaży wiślanej pod be-
nedyktyńskim opactwem tynieckim.
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w chórze w prezbiterium z obrazami przed-
stawiającymi życie św. Benedykta i dzieje 
benedyktynów. Władze austriackie skasowa-
ły opactwo w 1817 roku. Ponownie wzgórze 
tynieckie trafi ło do rąk benedyktynów dzięki 
kardynałowi Adamowi Sapiesze w 1939 roku, 
natomiast do rangi opactwa zostało podnie-
sione ponownie w 1969 roku.

Dzisiejszy kościół jest jednonawowy z trze-
ma parami kaplic. Pod prezbiterium znajdują 
się pozostałości po pierwszej romańskiej świą-
tyni, natomiast obecne mury tej części kościoła 
pochodzą z XV wieku. Na ścianach zachowały 

Kościół św. Piotra i Pawła przy klasztorze benedyktynów w Tyńcu
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się fragmenty malowideł ściennych pocho-
dzące z początków XVI wieku. Ołtarz główny 
z czarnego marmuru oraz ołtarze w kaplicach 
św. Benedykta i św. Scholastyki zostały zapro-
jektowany przez Franciszka Placidiego.

MSZE ŚW. 
I NABOŻEŃSTWA

Kościół pw. św. Piotra i Pawła 
przy opactwie benedyktynów w Tyńcu

Dni powszednie: 
6.30 (z udziałem wspólnoty mnichów) 

i 18.00

Wnętrze kościoła pw. św. Piotra i Pawła przy opactwie benedyktynów w Tyńcu
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NOCLEGI

Kraków

Wybrane obiekty noclegowe w Krakowie, 
szczegóły na stronie internetowej:

www.krakow.pl/turystyka

1. Dom Generalny Albertynek
ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków
tel. 12 413 55 99; 12 412 62 95; 12 411 86 77
fax 12 418 57 00
e-mail: sekretariat@albertynki.pl
www.albertynki.pl

2. Schronisko Młodzieżowe PTSM
ul. Oleandry 4, 30-060 Kraków
tel. 12 633 88 22
fax 12 633 89 20
e-mail: schronisko@smkrakow.pl
www.smkrakow.pl

3. Opactwo benedyktynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków
tel. 12 688 5 452 lub 450
fax 12 688 5 201
e-mail: tyniec@benedyktyni.pl

Niedziela i święta wolne od pracy: 
6.30, 8.00, 10.30 (z udziałem wspólnoty 

mnichów), 12.00 i 18.00
Święta kościelne jako dni pracujące: 

6.30, 8.30 i 18.00
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Etap 10 
KRAKÓW – SANKA
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Z opactwa benedyktyńskiego 
w Tyńcu wracamy do Stopnia 
Wodnego „Kościuszki” i prze-

chodzimy kładką przez Wisłę. Skręcamy 
w lewo i kierujemy się na Piekary. Drogę 
tą należy traktować jako alternatywną do 
momentu ponownego uruchomienia prze-
prawy promowej z Tyńca do Piekar.

Piekary – to miejscowość w gminie Liszki, 
licząca 1,5 tys. mieszkańców. Słynie z dosko-
nałych punktów widokowych na klasztory 
w Tyńcu i Bielanach. W Piekarach znajduje 
się XIX-wieczny, neogotycki zespół pałacowo-
parkowy oraz nowoczesne Centrum Eduka-
cyjno-Wychowawcze i Rekreacyjne „Radosna 
Nowina 2000”.

Z Piekar idziemy główną drogą, 
w kierunku północno-zachodnim 
i dochodzimy centrum Liszek.

Liszki – miejscowość położona w Bramie 
Krakowskiej, w pobliżu rzeki Sanki (prawy 
dopływ Wisły), około 12 km na zachód od 
centrum Krakowa. Nazwa miejscowości po-
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chodzi od grzybów, które dawniej nazywano 
liszkami – dziś kurkami. W centrum miejsco-
wości znajduje się trójnawowy, neoromański 
kościół pod wezwaniem św. św. Mikołaja 
z 1873 r. Konsekracji świątyni dokonał kard. 
Albin Dunajewski w 1888 r. W ołtarzu głów-
nym kościoła znajduje się łaskami słynący 
obraz Matki Bożej z XVII wieku, w srebrnych 
sukienkach.

Etap 10

Wychodząc z kościoła, idziemy 
100 m wzdłuż głównej drogi nr 
780 w kierunku Krakowa, a na-

stępnie skręcamy w drogę prowadzącą do 
miejscowości Chorzelyn. Po przejściu oko-
ło 1 km skręcamy w lewo, w drogę, która 
wiedzie do kopalni piasku. Przy kopalni 
wchodzimy na polną ścieżkę, która dopro-
wadza nas do drogi Chorzelyn – Mników 
i restauracji „Dziady”.
Przy restauracji skręcamy w lewo i wzdłuż 
drogi oraz rowerowego Szlaku Greenway 
dochodzimy do Mnikowa – do skrzyżo-
wania i przystanku autobusowego, przy 
którym rozpoczyna się szlak pieszy koloru 
niebieskiego prowadzący przez malowni-
czą Dolinę Mnikowską. Idziemy szlakiem 
i wchodzimy na teren krajobrazowego re-
zerwatu przyrody „Dolina Mnikowska”. 
Dochodzimy do polany, ponad którą, na 
południowej ścianie, we wnęce skalnej 
znajduje się ołtarz z obrazem Matki Bożej 
Skalnej. Jest to kopia obrazu z 1863 r. na-
malowanego na skale przez Walerego Elia-
sza-Radzikowskiego.
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Kraków – Sanka

Krajobrazowy rezerwat przyrody „Dolina 
Mnikowska” został utworzony w 1963 r. Jest 
jednym z najbardziej malowniczych wąwo-
zów na Wyżynie Krakowsko-Częstochow-
skiej. Położny na zrębie tektonicznym Grzbie-
tu Tenczyńskiego, w obrębie Tenczyńskiego 
Parku Krajobrazowego. Obejmuje wąwóz wy-
cięty w wapieniach jurajskich w dolinie rzeki 
Sanki, którego głębokość dochodzi do 80 m. 
Powierzchnia rezerwatu wynosi 20,41 ha. Na 
obszarze rezerwatu znajduje się około 10 ja-
skiń, z których jedna osiąga długość 82 m.

Wychodzimy z rezerwatu „Dolina 
Mnikowska” i dochodzimy do par-
kingu przy którym rozpoczyna się 

szlak turystyczny koloru czarnego. Idzie-
my ścieżką wzdłuż czarnego szlaku, który 
po około 1 km łączy się z szlakiem koloru 
czerwonego. Dochodzimy do skrzyżowa-
nia dróg i dalej idziemy szlakiem koloru 
czerwonego wchodząc na teren rezerwa-
tu przyrody nieożywionej „Zimny Dół”. 
Przechodzimy obok Źródła przy Zim-
nym Dole, a następnie skręcamy w prawo 
i wąską ścieżką dochodzimy do przysiółka 
Czułów. Z Czułowa idziemy polną drogą, 
która doprowadza nas do miejscowości 
Sanka. Przy szkole wychodzimy na drogę, 
skręcamy w lewo i dochodzimy do kościo-
ła pw. św. Jakuba. 

Sanka – wieś położona na Garbie Tenczyń-
skim, około 7 km na południe od Krzeszo-
wic. Pierwsza wzmianka o wsi – nazywanej 
dawnej Sosnka, pochodzi z 1269 r. Parafi a 
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Etap 10

pw. św. Jakuba Starszego Apostoła zosta-
ła erygowana przed 1325 r. Pierwszą infor-
mację na temat kościoła w Sosnce przekazał 
ks. Jan Długosz w „Liber benefi ciorum” – opi-
sując świątynię jako wybudowaną z białego 
kamienia. W latach 1581-1625, w wyniku de-
cyzji Marcina Świerczowskiego, właścicie-
la wsi, świątynia została zamieniona w zbór 
kalwiński. Dokonano wówczas poważnych 
zniszczeń w wyposażeniu. Po odzyskaniu 
kościoła przez katolików dokonano restaura-

Ołtarz główny kościoła pw. św. Jakuba Ap. w Sance
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Kraków – Sanka

cji wnętrza. W 1626 r. biskup Tomasz Oborski 
dokonał rekonsekracji świątyni.

Kościół jest orientowany, a prezbiterium 
zamknięte półkolisto. W świątyni znajdują się 
trzy ołtarze. W ołtarzu głównym zachował się 
obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, namalowa-
ny na desce w 1774 r., w srebrnej sukience. 
W ołtarzach bocznych znajdują się obrazy: 
św. Jakuba Starszego Apostoła, patrona koś-
cioła (obraz w srebrnej sukience, przeniesiony 
z głównego ołtarza w XVIII w.) oraz św. Anny. 
W 1737 r. przywieziono z Rzymu relikwie św. 
Jakuba, które umieszczono w srebrnym relik-
wiarzu, skradzionym w późniejszym okresie. 

Obraz św. Jakuba Ap. w ołtarzu bocznym kościoła w Sance
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PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Parafi a pw. św. Jakuba Starszego Ap.
w Sance

Sanka nr 58; 32-067 Tenczynek
kontakt: ks. Jarosław Żmĳ a

tel. 12 283 63 73
Msze św.

Niedziela i święta: 
od października do kwietnia: 

8:00, 10:00 i 11:30; 
od maja do września: 

8:00 i 10:30.

Etap 10
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SANKA – PALCZOWICE
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Po wyjściu z kościoła w Sance skrę-
camy w lewo w kamienistą drogę. 
Przechodzimy obok cmentarza pa-

rafi alnego i dochodzimy do skrzyżowania, 
od którego wędrujemy wzdłuż rowerowe-
go Szlaku Greenway. Przechodzimy obok 
punktu widokowego na Wielkiej Górze 
i schodzimy do przysiółka Rybna. Skręca-
my w lewo i idziemy drogą asfaltową do 
miejscowości Brodła mĳ ając po lewej stro-
nie tzw. „Gaudynowskie Skały”. Na skrzy-
żowaniu w Brodle kierujemy się prosto 
i po przejściu 2 kilometrów dochodzimy 
do miejscowości Mirów. Przechodzimy 
obok spichlerza i docieramy do brzegów 
Wisły. Skręcamy w prawo i dochodzimy 
do przejścia promowego na Wiśle (czyn-
ne od 5:00 do 18:00). Przeprawiamy się na 
drugi brzeg rzeki, a następnie skręcamy 
w lewo i schodzimy z drogi asfaltowej. 
Idziemy ścieżką wzdłuż wałów przeciw-
powodziowych i dochodzimy do miejsco-
wości Miejsce. Następnie idziemy drogą 
asfaltową przez Smolice do Palczowic, 
gdzie znajduje się zabytkowy, drewniany 
kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła.
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Etap 11

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Palczowicach

Palczowice to wieś położona na prawym 
brzegu Skawy, przy jej ujściu do Wisły. Miej-
scowość historycznie związana z dziejami 
rodu Palczowskich. Parafi a w Palczowicach 
została erygowana przed 1325 r. W okresie 
reformacji wioska była jednym z najprężniej-
szych ośrodków kalwinizmu w Małopolsce. 
W tym okresie rodzina Palczowskich zamie-
niła istniejący tu wówczas kościół katolicki z 
1498 r. na zbór kalwiński. Przed II wojną świa-
tową na terenie wsi znajdowało się lotnisko 
wojskowe, na którym stacjonowała 23 eskadra 
obserwacyjna Grupy Operacyjnej „Bielsko” 
należąca do Armii Kraków.

Najcenniejszym zabytkiem Palczowic jest 
drewniano-murowany kościół pw. św. Jakuba 
Starszego Apostoła. Świątynia została zbudo-
wana i konsekrowana w 1894 r. Kościół jest 
orientowany, kryty gontem z ośmioboczną iz-
bicą wieży. W świątyni znajdują się dwa póź-
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Sanka – Palczowice

PUNKT INFORMACYJNY 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Parafi a pw. św. Jakuba Starszego Ap.
w Palczowicach

Palczowice 26; 32-640 Zator
Kontakt: ks. Antoni Kuśnierz

tel. 33 841 21 76
Msze św.

Niedziela i święta: godz. 7:30 i 10:30

norenesansowe ołtarze boczne z XVII w. Nad 
łukiem tęczowym znajduje się obraz św. Jaku-
ba Starszego Apostoła. 

Ołtarz główny w kościele św. Jakuba Apostoła w Palczowicach
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