
 

 
Niezwykłej urody zakątki Ponidzia w środkowym 

biegu Nidy były miejscem tegorocznego spływu kaja-
kowego. Była to już 90-ta impreza organizowana 
przez Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK 
Politechniki Św. Ok. 36 km trasa wiodła z Motkowic 
przez Pińczów do Chrobrza. 

 
Okolice Kowali 

Wodowanie kajaków zaczęło się o g. 9. przy moście 
w Motkowicach na 80 km biegu Nidy. Po krótkim 
instruktażu 13 osad kajakowych rozpoczęło wodną 
przygodę. Pomiędzy Motkowicami a Skowronnem 
uformowała się delta śródlądowa - unikatowa forma 
terenu. Nida wpływa tutaj do obszernego, płaskiego 
zagłębienia, zwalnia bieg i dzieli się na kilka ramion. 
Obszar ten jest doskonałym siedliskiem dla licznego 
ptactwa wodnego. W okolicach wsi Stawy, pośrodku 
rozlewisk Nidy, znajdują ślady grodziska z XI-XII w., a 
rzekę przecina most kolejowy LHS (79 km) i wąsko-
torówki (77 km), pod którym przeprawa nie była zbyt 
łatwa. Osada Konrada i Huberta zaliczyła tutaj prze-
wrotkę, ale poza zamoczonym ekwipunkiem, nikomu 
nic się nie stało. W okolice Sobowic (74,5 km), gdzie 
znajdują się dwa progi (kamienisty i betonowy) 
dotarliśmy przed południem. Tę przeszkodę omija się 
prawym brzegiem (ok. 150 m). Stąd rozpościera się 
ładny widok na Góry Pińczowskie – zachodni kraniec 
Garbu Pińczowskiego. Dalej odnogi rzeczne łączą się 
w jedno koryto, a Dolina Nidy pomiędzy Sobowicami 
a Kopernią znacznie się zwęża. Na błoniach Koperni  
5. VI 1257 r. Bolesław Wstydliwy nadał przywilej 
lokacyjny dla Krakowa. Po minięciu ujścia Mierzawy 
do Nidy (67 km) powoli ukazywała się zabudowa 
Pińczowa. Po minięciu progu wodnego zaczęliśmy 
szukać miejsca do przeprawy na Zalew Pińczowski. 
Ciekawie wyglądały kajaki przenoszone przez teren 
lotniska miejscowego aeroklubu, ale nie ma innej 
możliwości. O g. 15. dobiliśmy do przystani OSiR 
w Pińczowie (64 km), gdzie była nasza kwatera. 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie 
miasta, które rozciągnięte jest malowniczo pomiędzy 
Garbem Pińczowskim a Nidą. Spacer rozpoczęliśmy 

od stacji kolejki wąskotorowej, którą przez Pińczów 
do Wiślicy uruchomiono w 1924 r. Obecnie ciuchcia 
wozi tylko turystów do i z Jędrzejowa. Następnie 
przeszliśmy w pobliżu Zakładu Karnego, który działa 
w dawnych carskich i legionowych koszarach. Stąd 
przeszliśmy na miejski rynek, gdzie znajduje się 
replika fontanny z 1593 r. (oryginał w Muzeum Reg.). 

Na skraju rynku znajduje się dawny pauliński 
zespół klasztorny. Bp Zbigniew Oleśnicki i jego brat 
Jan ufundowali gotycką kolegiatę św. Jana (1430 r.), a 
następnie klasztor (1449 r.). Za sprawą, kolejnego  
z Oleśnickich, Mikołaja Pińczów stał znaczącym 
ośrodkiem reformacji. W 1550 r. wypędził on z miasta 
mnichów. Kościół zamieniono na zbór kalwiński,  
a w klasztorze uruchomiono słynne w Europie 
gimnazjum. W 1562 r. wyodrębnił się tutaj zbór braci 
polskich, zwanych arianami. Pińczów nazywany był 
wówczas Sarmackimi Atenami. W 1586 r. okoliczne 
włości nabył bp Piotr Myszkowski i przywrócił 
klasztor paulinom. W 1819 r. nastąpiła ostateczna 
kasata klasztoru. Obecna forma architektoniczna 
obiektów powstała w trakcie ich przebudowy w I. poł. 
XVII w. Na uwagę zasługuje manierystyczna fasada 
główna kościoła oraz ozdobny sgraffitowy fryz na 
budynku klasztornym. Wnętrze świątyni ozdobione 
jest bogatą dekoracją stiukową i polichromią. Baro-
kowe wyposażenie pochodzi z I poł. XVIII w.  
W północnym skrzydle klasztoru znajduje się zegar 
słoneczny z 1723 r., który obecnie zajmuje Muzeum 
Regionalne oraz Centrum Kultury. Na skwerze przed 
budynkiem stoi pomnik pisarza Adolfa Dygasińskiego 
– od swej twórczości, zwanego piewcą Ponidzia. 

Następnie przeszliśmy pod Górę Zamkową, na 
której już w XII w. stał niewielki gród strzegący 
pobliskiego kamieniłomu. Stąd wywodzą się początki 
późniejszego miasta (1428 r.) W latach 1424-54 
Oleśniccy wznieśli wspaniały zamek. Po 1586 r. bp 
Myszkowski przebudował go na renesansową rezy-
dencję z okazałym ogrodem, wg projektu Santi 
Gucciego. W roku 1657 i 1702 na zamku stacjonowali 
królowie szwedzccy. Kolejni właściciele Wielopolscy, 
rozebrali zamek w 1780 r. Współcześnie na wzgórzu 
znajdują się jedynie niewielkie fragmenty murów oraz 
pięcioboczna baszta ogrodowa. Na terenie parku  
w 1789 r. Wielopolscy wznieśli własną rezydencję  
w stylu klasycystycznym. Fasadę pałacu zdobią 
stiukowe płaskorzeźby o motywach mitologicznych.  

 
Kościół św. Tekli w Krzyżanowicach 

Następnie wspięliśmy się na wysokie wzgórze, 
gdzie znajduje się symbol Ponidzia - renesansowa 
kaplica św. Anny z 1660 r. projektu Santi Gucciego. Za 



sprawą pińczowskiego warsztatu tego znakomitego 
królewskiego architekta (1558-1600), rozpoczęła się 
kariera miejscowego wapienia. Pińczak po wydobyciu 
jest bardzo łatwy w obróbce, a później twardnieje. Na 
terenie dawnej kolonii kamieniarskiej dziś znajduje 
się wieś Włochy. Ze wzgórza św. Anny rozpościera się 
piękny widok na Pińczów i Dolinę Nidy.  

Schodząc mijaliśmy cmentarz parafialny. Najstarsze 
nagrobki tworzące lapidarium pochodzą z pocz. XIX w. 
Dalej znajduje się cmentarz wojenny z lat 1914-15. 

Następnie przeszliśmy do dzielnicy Mirów, która  
w latach 1592-1613 była odrębnym miastem, 
założonym przez bpa Myszkowskiego. Przy dawnym 
rynku znajduje się tzw. Dom na Mirowie z XVI/XVII w. 
oraz późnorenesansowy kościół Nawiedzenia NMP 
i franciszkański klasztor. Kościół zbudowano w latach 
1587-1619, a na stałe reformatów sprowadzono 
dopiero w 1683 r. W latach 1910-1928, do ponownej 
reaktywacji, w klasztorze mieścił się szpital miejski. 
Wyposażenie kościoła pochodzi z wieku XVIII.  
W lewym ołtarzu bocznym znajduje się cudowny 
obraz MB Mirowskiej z II poł. XVII w. Budynek 
klasztorny składający się z 3 skrzydeł z krużgankami 
zbudowano w latach 1686-1706.  

Zwiedzanie miasta zakończyliśmy pod Synagogą 
Starą (1594-1609). Jest to jedna z najstarszych 
synagog zachowanych w Polsce. Pierwsi Żydzi zamie-
szkiwali Pińczów już w I poł. XVI w. W XVIII w. 
Pińczów stał się jednym z ważniejszych ośrodków 
żydowskich w Małopolsce. Już w XIX w. Żydzi 
stanowili 70% ludności. W 1942 r. Hitlerowcy 
wywieźli 3000 Żydów do obozu zagłady w Treblince. 
W czasie II wojny światowej Pińczów został 
zniszczony aż w 80%. W rejonie Pińczowa partyzanci 
przejęli władzę, tworząc od 24 VII do 15 VIII 1944 r 
Partyzancką Republikę Pińczowską. 

Ok. g. 20 rozpoczęło się tradycyjne ognisko 
podczas którego uroczyści przyjęto do Klubu nowych 
członków: Katarzynę Kaczorowską i Kamila Tokarza.  

Następnego dnia wyruszyliśmy na wodę o g. 10. 
Znów trzeba było przeprawiać się na Nidę. Niedziela 
była bardziej upalna niż sobota, więc trzeba było 
chronić się przed poparzeniem słonecznym. Po 
przebyciu krętego odcinka rzeki o g. 12 byliśmy  
w okolicach Kowali (57 km), a już o g. 13.30 
przybiliśmy do Krzyżanowic (51 km). Tutaj 

zwiedziliśmy cenny zabytek polskiego klasycyzmu - 
kościół św. Tekli. Świątynia powstała z fundacji tutej-
szego proboszcza Hugona Kołłątaj w latach 1786-
1789 na miejscu starszego kościoła norbertańskiego. 
Wnętrze świątyni zdobią obrazy Franciszka Smug-
lewicza. W pobliżu kościoła, na okazałym wzniesieniu, 
znajduje się 18 ha stepowy rezerwat przyrody 
Krzyżanowice, gdzie można zobaczyć rzadkie 
murawy stepowe i reliktową faunę bezkręgową.  

 
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu 

Już o g. 15:30 przypłynęliśmy do nowoczesnej 
przystani w Chrobrzu (46 km). Po załadowaniu 
kajaków, podjechaliśmy do gotycko-renesansowego 
kościoła Wniebowzięcia NMP z 1550 r. We wnętrzu 
znajdują się wysokiej klasy monumentalne renesan-
sowe nagrobki Stanisława Tarnowskiego (fundatora) 
i ks. Zbigniewa Ziółkowskiego (proboszcza) warsztatu 
Jana z Urzędowa. W pobliżu kościoła, na wzgórzu 
Zamczysko, znajdują się pozostałości rycerskiego 
zamku z XIV w. Tutejszą warownię założył Bolesław 
Chrobry ok. 1020 r. Następnie zobaczyliśmy późno-
klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy Wielo-
polskich z 1860 r. projektu Henryka Marconiego. 
Obecnie mieści się tutaj Ośrodek Kulturalno-
Historyczny z izbą pamięci Republiki Pińczowskiej. 
Pod gigantycznym platanem oficjalnie zakończono 
tegoroczny spływ, a 26 kajakarzy w dobrym nastroju  
i zdrowiu wróciło do Kielc. Była to wyjątkowo udana 
impreza pod kilkoma względami. Była piękna pogoda, 
dużo atrakcji i niezwykle zgrana i sympatyczna ekipa. 
Zapraszam do obejrzenia bogatej galerii zdjęć na 
stronie internetowej naszego Klubu.  

Krzysztof Sabat – przewodnik świętokrzyski PTTK 

 
 

Wzgórze św. Anny w Pińczowie 


