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5Kilka słów o Świętym

Kilka słów  
o Świętym

Jakub Starszy (Większy) zwany 
jest także Jakubem Pielgrzymem lub 
Jakubem z  Compostelli. Był jednym 
z 12 apostołów Jezusa Chrystusa, bra-
tem Jana Ewangelisty (Jana Teologa).  
Obaj apostołowie znani byli z  poryw-
czego charakteru, dlatego też Chrys- 
tus nazywał ich „Synami Gromu”. Był 
męczennikiem, świętym Kościołów:  
katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyj-

skiego i prawosławnego.
Św. Jakub był synem rybaka Ze-

bedeusza i Salome. Mieszkał prawdo-
podobnie nad Jeziorem Galilejskim. 
Wraz ze swym bratem jako jedni 
z  pierwszych (po apostołach Andrze-
ju i  Piotrze) zostali powołani przez 
Chrystusa do służby apostolskiej. 
Jakub należał do uprzywilejowanych 
uczniów Chrystusa, był świadkiem 
wskrzeszenia córki Jaira, przemie-
nienia na górze Tabor oraz modlitwy 
w Ogrójcu. 

Dzieje Apostolskie wspominają 
o św. Jakubie dwa razy: kiedy wymie-
niają go na liście apostołów (Dz 1, 13) 
oraz przy wzmiance o  jego męczeń-
skiej śmierci (Dz 12, 1-2).

Według legendy św. Jakub udał się 
do Hiszpanii i  tam głosił nauki Chry-
stusa. Po powrocie do Jerozolimy zo-
stał jej pierwszym biskupem. W  44 r. 
n.e. na rozkaz Heroda Agrypy I (wnu-
Albrecht Dürer, Męczeństwo św. Jakuba, fragment ołtarza 
Hellera, 1507–1509, Muzeum Historyczne, Frankfurt

Albrecht Dürer, Apostoł Jakub, 1516 r., 
Galleria degli Uffizi, Florencja
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6 Kilka słów o Świętym

ka Heroda Wielkiego) został uwięziony, 
skazany na śmierć bez procesu i  ścięty 
mieczem. Tradycja utrzymuje, że Apo-
stoł przed śmiercią żałował swego kata, 
który wzruszony taką postawą, nawrócił 
się na wiarę chrześcijańską. Był pierw-
szym męczennikiem spośród uczniów 
Chrystusa. Kiedy w  VII w. Arabowie 
zajęli Ziemię Świętą, ciało św. Jakuba 
zostało potajemnie wywiezione do Hisz-
panii i tam złożone do grobu w mieście 
Iria. Po wtargnięciu Maurów na Pół-
wysep Iberyjski ciało Świętego ukryto. 
Miejsce pochówku uległo zapomnieniu. 
Dopiero w I poł. IX w. biskup Teodomir, 
prowadzony w sposób cudowny na pole, 

gdzie spadały gwiazdy, odnalazł grób Świętego. Miejscowość nazwa-
no Compostela, od łacińskich słów campus stellae („pole gwiazdy”), 
dzisiaj jest to Santiago de Compostela (Santiago w jęz. hiszpańskim 
znaczy „Jakub”). Zaraz po tym wydarzeniu, ówczesny król Hiszpanii 
Alfons II razem z biskupem zorganizowali pierwszą pielgrzymkę do 
grobu Świętego. Na przełomie XII i XIII w. nad grobem św. Jakuba 
wybudowano romańską świątynię. 
Pielgrzymki do grobu Apostoła były 
w  średniowieczu wielką manifesta-
cją uczuć religijnych. Dzięki nim 
Hiszpanię zaczęto nazywać „krajem 
św. Jakuba”.

W  Kościele rzymskokatolickim 
jest patronem Hiszpanii i Portugalii 
oraz walk z islamem, zakonów rycer-
skich, jak i opiekunem pielgrzymów. 
W  Kościele wschodnim patronuje 
rybakom, którzy zanoszą do niego 
modlitwy o obfite połowy i szczęśli-
we wiatry. Jest również patronem 
aptekarzy, drogistów, pielgrzymów, 
robotników, żebraków, dawniej pa-
tron woskowników, wojowników, 
kapeluszników. W  Kościele katolic-
kim, anglikańskim i  ewangelickim 

Wizerunek św. Jakuba Starszego, fragment 
obrazu Bernata Jiméneza (1483–1487)  
z Muzeum w Saragossie

Ikona św. Jakuba Starszego,  
katedra greckokatolicka w Hajdúdorog, Węgry W
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jego święto liturgiczne obchodzone 
jest 25 lipca. Cerkiew prawosławna 
wspomina apostoła Jakuba dwu-
krotnie: 30 kwietnia i  30 czerwca 
(tj. 13 maja i 13 lipca wg kalendarza 
gregoriańskiego).

W  ikonografii Zachodu św. Ja-
kub przedstawiany jest jako starzec 
o  silnej budowie ciała, w  długiej 
tunice i  w  płaszczu lub pielgrzym 
w  miękkim kapeluszu z  szerokim 
rondem. Jego atrybutami są: bu-
kłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, 
muszla, torba, turban turecki, zwój. 
Z  kolei na Wschodzie apostoł naj-
częściej przedstawiany jest na iko-
nach z księgą lub zwojem. Jest męż-
czyzną w średnim wieku, z ciemną, 
niedługą brodą. Odziany w typowe 
dla apostołów szaty i sandały. Poza 

scenami, na których obecni są inni spośród 12 apostołów, Jakub 
obecny jest na ikonach Przemienienia Pańskiego, gdzie klęczy lub 
leży u stóp Chrystusa oraz w scenie wskrzeszenia córki Jaira.

W Polsce jest patronem i współpatronem wielu kościołów, m.in. ba-
zyliki archidiecezjalnej w Szczecinie i konkatedry w Olsztynie. Najpo-
pularniejszą jego świątynią jest bazylika w Nysie. Sylwetka św. Jakuba 
Starszego pojawia się także w herbach kilku polskich gmin i miast.

Herb gminy Sobótka Herb miasta OlsztynHerb miasta Morąg Herb miasta Pakość

Rzeźba Jakuba Starszego na ścianie zewnętrznej 
gotyckiego kościoła pod wezwaniem  
Wniebowzięcia NMP w Kłodzku  
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Drogi św. Jakuba ukształtowały Europę
Johann Wolfgang Goethe

Droga św. Jakuba, nazywana często także po hiszpańsku Camino 
de Santiago, to szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compo-
stela w Galicji w płn.-zach. Hiszpanii. W katedrze tej, według przeko-
nań pielgrzymów, znajduje się grób św. Jakuba Apostoła. Nie ma jednej 
trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu każdym z wielu 
szlaków. Droga oznaczona jest żółtymi strzałkami i muszlą św. Jakuba, 
która jest także symbolem pielgrzymów.

Historia
Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym z naj-

ważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków 
do Rzymu i  Jerozolimy. Początki kultu religijnego w  Santiago sięgają  
IX w. Przybycie pierwszego udokumentowanego pielgrzyma, francu-
skiego biskupa Le Puy Godescalco, datuje się na 950 r. Ślady pielgrzymek 
z IX w. znajdujemy na monetach Karola Wielkiego, jednak największe 
nasilenie ruchów pielgrzymkowych przypada na XI–XIV w. W XII w. 
akt papieski uznał Compostelę za 
trzecie po Jerozolimie i  Rzymie 
miejsce święte chrześcijaństwa. 
Pojawiła się nowa terminologia: 
pątnika udającego się do Santiago 
nazywano peregrino, tak jak swą 
nazwę miał pielgrzym udający się 
do Rzymu (romero) czy Jerozolimy 
(palmero). Pielgrzymów do grobu 
Apostoła nazywano również ko-
kijardami (od francuskiej nazwy 
muszli: la coquille).

Dawniej pielgrzymowanie miało przede wszystkim charakter reli-
gijny. W wiekach średnich pielgrzymowano dla umocnienia wiary, od-
bycia pokuty, spełnienia ślubowania, z prośbą o uzdrowienie lub w ce-
lach dziękczynnych. Także wzorce zachowań rycerskich obowiązujące 
w średniowiecznej Europie nakazywały czczenie miejsc świętych. Mia-
sta i parafie wysyłały pielgrzymów w intencji ważnej dla danej społecz-
ności, na przykład prosząc o koniec suszy lub, jak w przypadku miasta 

Katedra w Santiago de Compostela

Sarkofag św. Jakuba Apostoła

Historia Drogi św. Jakuba
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10 Historia Drogi św. Jakuba

Perpignan w 1842 r., o ustąpienie dżu-
my. W  niektórych państwach wyro-
kiem sądu nakazywano przestępcom 
pielgrzymkę do Santiago. Tradycyjnie 
drogę rozpoczynano od progu wła-
snego domu. Przez wieki przemierzali 
ją przedstawiciele wszystkich stanów, 
w  tym wiele znanych postaci (nawet 
władców): Karol Wielki, św. Franci-
szek z Asyżu, św. Elżbieta Portugalska, 
św. Brygida Szwedzka, Izabela Ka-
stylijska, św. Ignacy Loyola, Jan Dan-
tyszek czy papież Jan XXIII. W  XIV 
w., szczytowym okresie popularności 
trasy, każdego roku przemierzało ten 
szlak ponad milion osób. 

Czasy współCzesne
Po rewolucji francuskiej znaczenie pielgrzymek wyraźnie spadło 

i dopiero od końca lat 80. XX w. szlak znowu zaczął przyciągać coraz 
większą liczbę pielgrzymów z  całego świata. Papież Jan Paweł II był 
w Santiago dwukrotnie, raz nawet przeszedł niewielki odcinek Camino 
Frances. Po wizycie Jana Pawła II w Santiago de Compostela w 1982 r.  
Rada Europy uznała Drogę św. Jakuba za szlak o szczególnym znacze-
niu dla kultury kontynentu i zaapelowała o odtwarzanie i utrzymywa-
nie dawnych szlaków pątniczych. Trasa ta została ogłoszona pierw-
szym Europejskim Szlakiem Kulturowym w październiku 1987 r. oraz 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodni-
czego Ludzkości UNESCO w 1993 r. W 2010 r. sanktuarium odwiedził 
papież Benedykt XVI. 

Apel Rady spotkał się z  szerokim odzewem 
w  Europie. Rekonstrukcja szlaku rozpoczęta 
w 1986 r. trwa nadal w wielu krajach. Dziś, oprócz 
Hiszpanii, swoje szlaki (El Camino) – których 

w  średniowieczu 
było wiele – mają 
już m.in. Portugalia 
(Camino Portugu-
es), Francja (Che-
min Saint-Jacques) 
oraz Niemcy, Au-
stria i  Szwajcaria 

Rzeźba z portyku katedry w Santiago de Compostela

Znak muszli na murze Znak muszli na ulicznym bruku 
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Drogi Świętego Jakuba w Europie

Opracowanie: Carta Blanca (2010)

(Jakobswege). Najczęściej uczęszczanym szlakiem jest Camino Frances 
(ok. 750 km), który – wbrew nazwie (Szlak francuski) – w 98% prze-
biega po terytorium Hiszpanii. Zaczyna się w Saint-Jean-Pied-de-Port 
we Francji, po północnej stronie Pirenejów, przechodzi przez słynny 
wąwóz Roncesvalles, gdzie w 778 r. zginął legendarny Roland, bohater 
Pieśni o Rolandzie, następnie prowadzi przez górzystą Nawarrę, krainę 
Basków, dalej przez słynącą z czerwonych win Rioję, przez wyprażone 
słońcem, kamieniste ścieżki prowincji Burgos, Palencii, León, przez 
deszczową Galicję, aby po kilku tygodniach wę-
drówki dotrzeć wreszcie do Santiago de Compo-
stela, na plac Obradoiro przed katedrę, w której, 
według tradycji, znajduje się grób Apostoła.

Współcześnie najbardziej znanymi pielgrzy-
mami są piłkarze reprezentacji Hiszpanii w piłce 
nożnej. Przed każdym wyjazdowym turniejem 
cała drużyna spotyka się w Santiago de Compostela.
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pod znakiem muszli
Niektórzy nie kończą swojej wędrówki w  Santiago de Composte-

la, ale podążają jeszcze kilkadziesiąt kilometrów dalej, czyli trzy dni 
drogi od Santiago, nad wybrzeże Oceanu Atlantyckiego, do miejsco-

wości Fisterra (łac. finis terrae – „ko-
niec ziemi”), która często błędnie 
uważana jest za wysunięty najdalej 
na zachód punkt kontynentalnej 
Europy (w  rzeczywistości dotyczy 
to przylądka Roca w  Portugalii). 
W średniowieczu Fisterra była uzna-
na za prawdziwy koniec świata, poza 
którym ciągnie się już tylko strasz-
ne, nieprzebyte morze. Tradycyjnie, 
po dotarciu tutaj, palono pokutne, 
pielgrzymie szaty i  obmywano się 
w  wodach oceanu, zostawiając za 
sobą dotychczasowe grzeszne życie 
i rozpoczynano z wiarą nowe. 

Muszla pielgrzymia, muszla 
św. Jakuba – jeden z  sym-
boli pielgrzymów zmierza-

jących do Santiago de Compo- 
stela. Jej charakterystyczny kształt po-
chodzi od muszli przegrzebków wystę-
pujących licznie na wybrzeżu Atlantyku, 
które zabierane przez pątników stanowiły 
pamiątkę i swego rodzaju dowód odbycia 
pielgrzymki. Obecnie symbolem muszli 
oznacza się drogi św. Jakuba prowadzą-
ce do Santiago, a także przyozdabiają nią 
swój strój lub kij pielgrzymi wędrujący do 
tego sanktuarium. Dziś muszle te można 
kupić na całej trasie, a  najwięcej oczywi-
ście w samym Santiago.

Historia Drogi św. Jakuba

Ołtarz główny w katedrze w Santiago de Compostela
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13Droga św. Jakuba – VIA REGIA

Droga św. Jakuba – VIA REGIA
Podkarpacki odcinek Drogi św. Jakuba przebiega po dawnym szla-

ku Via Regia, na trasie Korczowa – Pilzno, prezentując niezwykle bo-
gate i różnorodne „oblicze” tej części Polski.

Szlak rozpoczyna się w  Korczowej – miejscowości przy granicy 
z Ukrainą, obok kościoła parafialnego św. Jakuba. Prowadzi obok ka-
tedr w Przemyślu i Rzeszowie do Pilzna. Droga biegnie obok trzech 
kościołów św. Jakuba: w przygranicznej Korczowej, Krzemienicy koło 
Łańcuta i  Górze Ropczyckiej. Na szlaku zobaczyć można liczne w 
województwie podkarpackim sanktuaria Maryjne. Szlak na wielu od-
cinkach powtarza dawne drogi pątnicze do tych właśnie sanktuariów. 
Droga św. Jakuba podąża „korytarzem” istniejącej dziś drogi E-4, 
w większości po jej płd. stronie. Na trasie znalazły się prawie wszyst- 
kie ważniejsze miejscowości leżące przy tej drodze. Elementami łą- 
czącymi są zlokalizowane wzdłuż niego wiekowe kościoły, wzniesione 
na szczytach pagórków i wzgórz.

Długość podkarpackiego odcinka Drogi św. Jakuba od granicy 
z Ukrainą do Pilzna wynosi 219 km, umownie podzielonych na 8 eta-
pów, zazwyczaj kończących się w miastach. Trasa szlaku, projektowana 
dla pielgrzymów pieszych, jest możliwa do pokonania również przez 
rowerzystów. Pomimo dużego zurbanizowania terenu (wielowiekowe 
osadnictwo wzdłuż szlaków handlowych), starano się ograniczyć ilość 
dróg asfaltowych, po których prowadzony będzie szlak.

Pilzno

RzeszówRopczyce
Łańcut Przeworsk

Jarosław
Korczowa

Przemyśl

PP
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Korczowa

Etap I: Korczowa – Przemyśl

Etap I:  
Korczowa – Przemyśl (40 km)
 0 km  korCzowa

Wieś powstała ok. XVII w. podobno na miejscu 
wykarczowanego lasu – stąd nazwa. Należała do 
Stanisława Fredry. W 1689 r. wybudowano tu cer-
kiew, która została zniszczona przez pożar. Na jej 
miejscu powstała następna w 1821 r., obecnie w sta-
nie ruiny. Do końca II wojny światowej wieś należała 
do Adama Lubomirskiego i była częścią wsi Gnojni-
ce. Po zakończeniu wojny i ustaleniu nowych granic 
Gnojnice znalazły się na terytorium ZSRR, a Korczo-
wa po stronie Polski. W 1978 r. został wybudowany kościół św. Jakuba 
Apostoła, którego poświęcenia dokonał ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk. 
Dziś Korczowa znana jest z istniejącego tu przejścia granicznego z Ukrainą. 

W okolicy warto zobaczyć:
– dawną cerkiew Opieki Matki Bożej 

w Młynach (fot. po lewej), obecnie kościół 
filialny rzymskokatolickiej parafii w Kor-
czowej. Cerkiew powstała w XVII w., po-
siada bogate wyposażenie z  epoki, m.in. 
ikonostas. W latach 1852–1870 probosz-
czem greckokatolickiej parafii w Młynach 
był Michał Werbycki, autor muzyki do 
pieśni Szcze ne wmerła Ukrajina, hymnu 
narodowego Ukrainy. Pochowany został 
na tutejszym cmentarzu przycerkiewnym;

– rzekę Szkło – malownicze meandry 
prawego dopływu Sanu. Rzeka o długo-
ści 75 km posiada źródła na Ukrainie;

– pozostałości pięknego niegdyś par-
ku w  Krakowcu, jednego z  większych 
założeń ogrodowych w Polsce, podzielo-
nego granicą polsko-ukraińską.

Od kościoła św. Jakuba Apostoła 
idziemy na płd. drogą asfaltową. Droga 
ta pokryta niedawno nową nawierzchnią 
stanowi połączenie komunikacyjne Kor-
czowej przez Kalników, Stubno do Prze-
myśla. Idąc nią docieramy do Kalnikowa.

Kościół św. Jakuba Apostoła

Meandry rzeki Szkło
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Stubno

Etap I: Korczowa – Przemyśl

 8 km  kalników
Pierwsza wzmianka o Kalnikowie pochodzi 

z 1378 r. Jest to jedyna wieś położona w pasie 
przygranicznym w okolicy Przemyśla, która 
nie została wysiedlona po II wojnie światowej. 
W 1945 r. wywieziono do ZSRR tylko kilkana-
ście rodzin, a podczas akcji „Wisła” wysiedlo-
no kilkadziesiąt osób. Stało się to m.in. dzięki 
polskiemu księdzu, który wystawił Ukraińcom 
rzymskokatolickie metryki. Jest to jedno z naj-
większych wiejskich skupisk ukraińskich w Pol-
sce. Miejscowe koło Związku Ukraińców w Polsce jest największye w kraju, 
a w kalnikowskiej szkole prowadzona jest nauka języka ukraińskiego. 

Parafialny kościół rzymskokatolicki św. An-
drzeja Apostoła, w  stylu neogotyku nadwiśla-
nego, został wybudowany w  latach 1912–1913. 
Wzniósł go Bolesław Orzechowicz, realizując 
testament swojej żony, według planów architek-
ta przemyskiego Marcelego Pileckiego. Dawna 
greckokatolicka murowana cerkiew Zaśnięcia 
Najświętszej Maryi Panny w  1958  r. została 
przejęta przez Kościół prawosławny. Została ona 
zbudowana w 1920 r. na miejscu starszej, muro-
wanej cerkwi z 1882 r. W czasie II wojny świato-
wej spalił się dwór Orze-
chowiczów z  XIX  w., 

razem ze wspaniałym wyposażeniem. Z  założe-
nia parkowo-dworskiego ocalały jedynie stajnia 
i obora, a w parku można jeszcze zobaczyć sędzi-
we lipy, kolekcję drzew egzotycznych, tulipano-
wiec amerykański oraz wspaniały jesion wyniosły.

Wychodzimy z  Kalnikowa. Po kilku kilome-
trach docieramy do skrzyżowania, skręcamy 
w  lewo (za przebiegiem drogi głównej). W  od-
dali, na płd.zach., widać już Stubno i wieże tam-
tejszego kościoła.

 15 km  stubno
Miejscowość położona była na terenach zalewanych przez wody Sanu 

i Wiszni, a przez tutejsze bagna i moczary prowadziły wąskie groble, zwa-
ne przez mieszkańców stupynami – stąd jej nazwa. Według tradycji, w lu-
tym 1387 r. pod Stubnem miała się rozegrać bitwa, w której Polacy pod 
osobistym dowództwem królowej Jadwigi (król Władysław Jagiełło był 

Kościół św. Andrzeja Apostoła

Cerkiew prawosławna

Fragment parku podworskiego
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Stubno

wówczas zajęty chrztem Litwy) po-
konali wojska Marii Andegaweńskiej, 
królowej Węgier, siostry Jadwigi. 
Zwycięstwo to miało otworzyć Pol-
sce drogę do opanowania Lwowa, 
Halicza i całej Rusi Czerwonej, zarzą-
dzanej wtedy przez starostów wę-
gierskich. 

Wieś była własnością prywatną, ostatnimi właścicielami, od XIX w. 
do II wojny światowej, byli Myszkowscy. Pozostał po nich zespół 
dworski. Głównym jego elementem jest murowany dwór z przełomu 
XIX i XX w., nakryty dachem mansardowym, z  czterokolumnowym 
portykiem od frontu. W  skład zespołu wchodzą także dwie oficyny, 
rządcówka, stajnia, spichlerz i  młyn. Wokół pałacyku rozciąga się 
park krajobrazowy o powierzchni 6 ha 
z  licznymi gatunkami drzew i  krzewów 
rodzimych i  egzotycznych. Drewniany 
kościół z  1863 spłonął w  1986  r. Z  ze-
społu kościelnego pozostała drewniana 
dzwonnica z  1915  r. (fot. po prawej), 
plebania z pocz. XX w., stajnia i lamus 
z końca XIX w. Na miejscowym cmenta-
rzu zachował się grób polskiego malarza 
Aleksandra Mroczkowskiego (ur. 1850 r. 
w Krakowie, zm. 1927).

W Stubnie znajduje się jeden z nielicznych rezerwatów szachowni-
cy kostkowatej. Wieś bywa nazywana „stolicą bociana” ze względu na 

dużą ilość tych ptaków występują-
cych na terenie całej gminy. W cen-
trum wsi postawiono pomnik bocia-
na, a corocznie organizuje się święto 
zwane „Bocianiadą”.

Z  centrum miejscowości wycho-
dzimy drogą w kierunku Stubienka. 
Wchodząc do wsi, skręcamy w drogę 
odchodzącą w  lewo (kierunek Ba-
rycz). Następnie w  miejscu, gdzie 
droga skręca mocno w  prawo (po 
prawej znajduje się też niewielka 
remiza strażacka), skręcamy w  od-
chodzącą w lewo polną drogę. Podą-
żamy nią prosto na płd. Po prawej 
stronie widoczne są zakola doliny 

Dwór Myszkowskich

KZ
AK

KZ

Stubienko. We wsi znajduje się dawna 
greckokatolicka cerkiew Narodzenia Boga-
rodzicy. Świątynię wzniesiono w 1849 r. na 
miejscu starszej. Po wysiedleniu ludności 
ukraińskiej po II wojnie światowej nie była 
użytkowana. Od 1971  r. pełni funkcję ko-
ścioła rzymskokatolickiego. Ikonostas ze 
Stubienka znajduje się obecnie w  nowej 
cerkwi greckokatolickiej w Mokrem.

Etap I: Korczowa – Przemyśl
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Bolestraszyce

Sanu. Droga, którą idziemy się koń-
czy. Skręcamy w  dróżkę w  prawo, 
dochodzimy do Sanu. Następnie 
skręcamy w lewo, w drogę biegnącą 
na płd., wzdłuż Sanu.

Dochodzimy do drogi kamieni-
stej, po prawej widzimy zabudowa-
nia gospodarcze PGR-u. Skręcamy 
w  prawo w  tę drogę, idziemy obok 
zabudowań i  dalej drogą w  kierun-
ku kładki na Sanie. Przechodzimy 
kładką na drugą stronę, jesteśmy 
w  Nizinach. Dochodzimy do dro-
gi asfaltowej i  prosto do centrum 
Nizin. Na skrzyżowaniu dróg skrę-
camy w  lewo i  idziemy do Walawy. 
Po dojściu skręcamy w  lewo, a  na-
stępnie w  prawo i  idziemy drogą 
polną, prosto w kierunku płd.-zach. 
Po lewej, w oddali widzimy cerkiew 
i kościół w Wyszatycach. Obok drogi 
mijamy dwie kapliczki. Z  drogi po-
lnej skręcamy w  lewo, w  kierunku 
fortu „San Rideau” (zalesione wzgó-
rza po lewej stronie od drogi). Prze-
chodzimy obok fortu, następnie 
w prawo do widocznego Arboretum 
w Bolestraszycach.

Główną drogą, prosto przez Bo-
lestraszyce i  Buszkowice idziemy 
w kierunku Przemyśla.

 31 km  bolestraszyCe
W ogrodzie botanicznym Zakładu Fi-

zjografii i Arboretum na powierzchni 21 
ha znajduje się ponad 3800 rzadkich ga-
tunków roślin. Jest to jedna z cenniejszych 
kolekcji w Polsce. W centralnej części Ar-
boretum znajduje się XIX-wieczny dwór 
Piotra Michałowskiego (fot. po lewej), 
malarza doby Romantyzmu. Na niewiel-
kim wzniesieniu położona jest kaplica, 

PK

NP

Walawa. Murowana, dawna greckokato-
licka, cerkiew św. Michała Archanioła po-
wstała w 1927 r., na miejscu starszej, drew-
nianej z 1791 r. Po wojnie cerkiew została 
przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. 
Na przycerkiewnym cmentarzu pochowa-
ny został prawosławny biskup przemyski 
Atanasij Krupećkyj (1610–1652).

Fort „San Rideau”. Fort pancerny kla-
sy „Einheitsfort” wybudowany w  latach 
1892-1896, według projektu Moritza von 
Brunnera. Należał do zewnętrznego pier-
ścienia fortecznego Twierdzy Przemyśl, 
oznaczony numerem XIII. Został wysa-
dzony 22.03.1915  r., w  dniu poddania się 
twierdzy. Kolejnym zniszczeniom uległ 
podczas oblężenia 30.05.1915 r. i po kolej-
nych rozbiórkach w latach 1923–1925.

Etap I: Korczowa – Przemyśl
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18 Etap II: Przemyśl – Rokietnica – Tuligłowy

Buszkowice

która powstała z przebudowy XVII-wiecznego dworu obronnego. Ar-
boretum obejmuje także XIX-wieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl. 

 35 km  buszkowiCe
Obecny rzymskokatolicki kościół Najświęt-

szej Marii Panny Królowej to dawna cerkiew 
greckokatolicka Opieki Matki Bożej, zbudowana 
w 1900 r. Wcześniej istniała tu cerkiew drewniana, 
po której pozostała dzwonnica. Na przełomie XIX 
i  XX w. opiekunami świątyni byli książę Adam, 
następnie Władysław i  Leon Sapiehowie. Dawna 
cerkiew, zbyt mała na potrzeby parafian, została 
rozbudowana od zach., zachowując jednak trady-
cyjny plan krzyża greckiego.

Etap II: Przemyśl – Rokietnica – 
– Tuligłowy (18 km)

 40 km  przemyśl
Wielokulturowe miasto Pograni-

cza, zasobne w świątynie i zabytki 
świeckie. Wykopaliska archeologicz-
ne – preromańskie i romańskie – po-
twierdzają przynależność grodu do 
państwa Mieszka I i Bolesława Chro-
brego. Później kilkakrotnie zdobywa-
ny przez wojska książąt ruskich, osta-

tecznie w 1340 r. został przyłączony do Polski przez Kazimierza Wielkiego. 
W okresie zaborów rozebrano gotyckie mury miejskie, renesansowy ra-
tusz, a wiele klasztorów uległo kasacie. Do 1918 r. Przemyśl był trzecim po 
Lwowie i Krakowie miastem Galicji, za-
równo pod względem gospodarczym, 
jak i kulturalnym. Decyzją władz au-
striackich, pod koniec XIX w., Przemyśl 
stał się miastem-twierdzą, trzecim co 
do wielkości w Europie po Antwerpii 
i Verdun. Otoczono go dwoma pier-
ścieniami fortów, których ruiny zacho-
wały się do naszych czasów.

Kościół NMP Królowej Polski

Rynek Starego Miasta

Fontanna z niedźwiedziem – symbolem miasta
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Przemyśl

Miasto od 1340 r. jest siedzibą diecezji, a od 1992 r. Archidiece-
zji Rzymskokatolickiej Przemyskiej. Stolicą Archieparchii Przemysko- 
-Warszawskiej jest od 1996 r. 

Zabytki:
Archikatedra Wniebowzięcia NMP 

i św. Jana Chrzciciela (fot. po prawej) to 
główna świątynia Archidiecezji Przemy-
skiej. Jej gmach powstał w XV i XVI w. 
na miejscu dawnej rotundy św. Mikołaja 
z XII–XIII w., której fundamenty odkry-
to w podziemiach. W XVIII w. przebu-
dowano fasadę w stylu barokowym, a po zawaleniu 
się sklepienia nawy głównej w  1733  r. rozpoczęto 
jego odbudowę. Barokowa fasada katedry ozdobio-
na jest balustradą z  herbami rodziny Fredrów. Tuż 
obok stoi późnobarokowa dzwonnica, mająca 71 m 
wysokości i  zwieńczona 4,5-metrowym krzyżem. 
W  ołtarzu bocznym znajduje się, otoczona kultem, 
alabastrowa rzeźba Matki Bożej Jackowej z końca 
XV w. (fot. po prawej). W  świątyni spoczywają re-
likwie biskupa przemyskiego św. Józefa S. Pelczara 
oraz błogosławionego Jana Balickiego.

Sobór św. Jana Chrzciciela (fot. po le-
wej) jest obecnie kościołem archikatedral-
nym obrządku greckokatolickiego. Świąty-
nię wybudowali jezuici w latach 1626–1632. 
Po skasowaniu zakonu przez cesarza Józefa 
kościół służył jako magazyn. Przejęty na 
pocz. XX w. przez diecezję pełnił funkcję 
kościoła garnizonowego pod wezwaniem 
Serca Pana Jezusa. W 1991 r. Archieparchia 
Przemysko-Warszawska otrzymała zespół 
pojezuicki na własność. 

Kościół św. Marii Magdaleny (fot. po pra-
wej) i położony obok niego klasztor to siedziba 
przemyskich franciszkanów. Zakon swą działal-
ność w Przemyślu zapoczątkował już ok. 1235 r.  
Obecny kościół (czwarty na tym miejscu) 
wzniesiony został w  latach 1754–1778. Kościół 
ten z monumentalną dwuwieżową fasadą należy 
do najpiękniejszych późnobarokowych założeń 
kościelnych w  płd.-wsch. Polsce. Architektu-
rę świątyni uzupełnia znakomite wyposażenie, 

KZ
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obejmujące zespół kilkunastu ołtarzy, ambonę oraz prospekt organo-
wy, wykonane przez lwowskich snycerzy pod kierunkiem Piotra Po-
lejowskiego. W kościele przechowywane są relikwie św. Wincentego, 

patrona miasta.
Kościół św. Teresy z  Avila 

i klasztor Karmelitów Bosych (fot. 
po lewej) usytuowany jest na wzgó-
rzu i dominuje w panoramie starej, 
prawobrzeżnej części miasta. Zespół 
budynków klasztornych wybudo-
wano w latach 1620–1630 z fundacji 
Marcina Krasickiego, starosty prze-

myskiego i właściciela Krasiczyna. W 1784 r. na mocy dekretów cesa-
rza Józefa II karmel został zlikwidowany, a opuszczony zespół przejęli 
grekokatolicy. W 1946 r. po likwidacji struktur Kościoła greckokato-
lickiego w Polsce, do kościoła po 162 latach powrócili karmelici. We-
wnątrz zachowały się m.in. barokowa ambona w kształcie łodzi z figu-
rami apostołów Piotra i Pawła (II poł. XVIII w., fot. po prawej), portale 
z czarnego marmuru (XVII w.), rokokowe ołtarze boczne i stiukowa 
dekoracja na sklepieniach.

Zamek Kazimierzowski wznosi się na wzgórzu o wys. 270 m n.p.m. 
Jego budowę rozpoczęto po 1340  r., za panowania króla Kazimierza 
Wielkiego. Wcześniej istniały w tym miejscu obiekty sakralne, których 
relikty odsłonięto podczas prac wykopaliskowych. Były to m.in. pre-

Przemyśl

Wnętrze kościoła Marii Magdaleny
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romańska rotunda z IX w. oraz romańska bazylika z X w. Zamek był 
wielokrotnie modernizowany, a z polecenia starosty Marcina Krasic-
kiego architekt Galeazzo Appiani dokonał jego renesansowej przebu-
dowy. W XVII i XVIII w. budowla ta wymieniana jest w rzędzie takich 
warowni, jak Lwów i Kamieniec Podolski. Obecnie jest to siedziba naj-
starszego amatorskiego teatru w Europie – „Fredreum”.

Układ urbanistyczny Starego Miasta ukształ-
towany został w II poł. XIV w., kiedy to miasto 
obdarzone zostało przywilejem lokacyjnym 
opartym na prawie magdeburskim. Najważniej-
szą częścią tego założenia był plac rynkowy na 
rzucie zbliżonym do kwadratu o  bokach długo-
ści 80 m. Specyficzny przemyski Rynek otaczają 
kamienice tylko z trzech stron. Do naszych cza-
sów nie ostała się zachodnia pierzeja, rozebrana 
po wytyczeniu nowego szlaku komunikacyjnego 
przez Austriaków. 

Przemyśl już w  średniowieczu posiadał murowane fortyfikacje. 
W okresie zaboru pełnił funkcję ważnego ogniwa we wsch. systemie 
obronnym Austro-Węgier. W  latach 1888–1914 miasto zmieniło się 
w  pierścieniową twierdzę fortową I  klasy, trzecią co do wielkości 
w  Europie. Wokół miasta, na obwodzie 45 km, na wzgórzach, wy-
budowane zostały 44 forty. Po wybuchu I wojny światowej, twierdza 
w  latach 1914–1915 spełniła swoją rolę w  pierwszym oblężeniu, za-

Zamek Kazimierzowski

Pomnik Wojaka Szwejka

Fort XV Borek Fort Łętownia
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Przemyśl

trzymując pod fortami blisko 300tysięczną armię rosyjską. W drugim 
oblężeniu, twierdza z powodu braku żywności, zimna i wyczerpania 
żołnierzy, w  1915  r. poddała się, po uprzednim wysadzeniu fortów, 
magazynów, mostów, zniszczeniu dział i wszelkich materiałów wojen-
nych. W walkach straty wyniosły 115 tys. 
żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych. 
Zniszczone forty w 1968 r. uznano za chro-
niony zabytek architektury obronnej.

Muzeum Dzwonów i  Fajek, oddział 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemys- 
kiej, jedyne tego typu w  Polsce, mieści 
się w  Wieży Zegarowej. Znajdująca się tu 
ekspozycja prezentuje cenne wyroby rze-
miosła zarówno z dziedziny ludwisarstwa,  
jak też fajkarstwa (fot. po prawej). W Prze-
myślu do tej pory działają dwie ludwisarnie 
oraz jedenaście firm fajkarskich.

W okolicy warto zobaczyć:

Z  centrum miasta przechodzimy przez most Orląt Przemyskich. 
Za mostem, po lewej stronie mijamy ich pomnik. Po prawej kościół 
Benedyktynek. Po ok. 1 km od mostu skręcamy w prawo, w kierunku 
stacji kolejowej Zasanie. Podążamy za czerwonymi znakami szlaku 
spacerowego, stopniowo podchodzimy serpentyną pod Winną Górę. 
Po osiągnięciu wierzchowiny, po prawej stronie widzimy ziemne po-
zostałości fortu Winna Góra. Podążamy prosto za drogą, po prawej 
stronie widzimy nowy kościół i  pomnik Pax Vobis. Przekraczamy 
główną drogę (droga krajowa nr 77) do Przemyśla. Podchodzimy pod 
górę, droga biegnie przez las. Przed ostrym zakrętem drogi w  lewo 
skręcamy w prawo, w drogę leśną, po 300 m po lewej stronie mijamy 
pozostałości fortu Lipowica. Na skrzyżowaniu dróg leśnych idzie-
my w lewo i prosto do drogi asfaltowej. Na skrzyżowaniu skręcamy 
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Zamek w Krasiczynie – perła architektury renesansowej 
w  Polsce. Zbudowany na planie czworoboku, na przeło-
mie XVI i  XVII w., przez Stanisława i  Marcina Krasickich. 
Tworzą go cztery skrzydła z  narożnymi basztami: Boską, 
Papieską, Królewską oraz Szlachecką. Wewnątrz znajduje 
się duży dziedziniec otoczony parterowymi krużgankami. 
Na ścianach można podziwiać sgrafitta przedstawiają-
ce m.in. portrety królów, sceny myśliwskie, czy postacie 
świętych. Od strony płd. zamek otacza park założony 
w XVII i powiększony w XIX w.
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Ujkowice

w prawo, spotykamy szlak zielony i idąc nim po kilku kilometrach do-
chodzimy do skrzyżowania. Tam znajduje się krzyż. Skręcamy w pra-
wo razem ze szlakiem czarnym. Po 1 km droga skręca lekko w prawo, 
a skręcając w lewo możemy dojść do fortu Bruner. Podążamy drogą 
asfaltową prosto (szlaki skręcają w prawo) i dochodzimy do niewiel-
kiego skrzyżowania dróg (krzyż). Po lewej dobrze widoczne przed-
pole fortu Bruner. Na skrzyżowaniu (obok krzyża) skręcamy w lewo, 
a  po kilkudziesięciu metrach w  prawo. Następnie idziemy prosto, 
grzbietami wzgórz, w  kierunku widocznego monastyru św. Cyryla 
i Metodego nad Ujkowicami.

 51 km  ujkowiCe
W  miejscowości znajduje się klasztor pra-

wosławny – monastyr śś. Cyryla i Metodego, 
Apostołów Słowian (fot. po lewej). Położony 
jest na wzgórzu, na zach. skraju wsi. Założyło 
go w 1986 r. dwóch mnichów: o. Archimandry-
ta Nikodem i o. Ihumen Atanazy. Dziś mieszka 
tu już 13 mnichów, stoi cerkiew i zabudowania. 
Szczególną świętością monasteru jest Cudowna 
Ikona Watopedzkiej Bogurodzicy, zwana „Po-
cieszeniem i Dobrą Radą (Podporą)”; jej święto 
przypada 21 stycznia (3 lutego).

Mijamy monastyr, dochodzimy do skrzyżowania dróg, idziemy 
prosto i dochodzimy do lasu. Drogą leśną, prosto pod górę, następ-
nie koło ambony myśliwskiej, dalej prosto w  słabo widoczną drogę 
i nią do skrzyżowania dróg leśnych. Idziemy prosto, potem w prawo 
wzdłuż płotu. Na następnym skrzyżowaniu w  lewo, przekraczamy 
strumień i  dochodzimy do pól Woli Maćkowskiej. Idziemy w  lewo 
drogą asfaltową do skrzyżowania, skręcamy w prawo, kierując się do 
granicy lasu. Idziemy prosto (droga asfaltowa skręca w prawo), przez 
las dochodzimy do drogi asfaltowej w Woli Rokietnickiej, skręcamy 
w prawo i drogą asfaltową dochodzimy do Rokietnicy.

Alternatywa: po dojściu do 
asfaltowej drogi w  Woli Ro-
kietnickiej, kierując się w lewo 
drogą polną, dochodzimy do 
lasu. Podążając jego skrajem 
(las po naszej lewej stronie), 
następnie polną drogą docho-
dzimy do widocznego z  dale-
ka sanktuarium Matki Bożej 
w Tuligłowach.

PP
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Etap II: Przemyśl – Rokietnica – Tuligłowy

Droga św. Jakuba w okolicach Tuligłowów
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Rokietnica

Etap III: Tuligłowy – Rokietnica – Jarosław

Etap III: Tuligłowy –  
– Rokietnica – Jarosław (23 km)
 58 km  tuligłowy

Pośrodku wsi, na zboczu doli-
ny, znajduje się kościół parafialny 
św. Mikołaja Biskupa i zespół po-
klasztorny (fot. po prawej), zbu-
dowane w latach 1768–1770. 

W  ołtarzu głównym kościoła 
umieszczony jest słynący łaskami 
obraz Matki Bożej Niepokala-
nego Poczęcia (fot. poniżej). Namalowany na desce lipowej obraz 
o cechach bizantyńskich datowany jest na koniec XV w. Koronowany 

w  1909  r. Kościół należy do licznie odwie-
dzanych sanktuariów maryjnych w Polsce. 

W dolnej części wsi zachowały się obwa-
rowania obronne z  XVII  w. Mogła to być 
warownia i drewniany dwór obronny zbudo-
wany przez Krasickich po najeździe tatarskim 
w 1624 r. Według miejscowej legendy było to 
miejsce schronienia miejscowej ludności na 
czas wojen. Zachowane do dziś wały mają 
wysokość do 4 m, a bastiony nawet do 7 m. 

Od kościoła w  Tuligłowach udajemy się 
na płn., na skrzyżowaniu dróg skręcamy 
w  prawo, a  następnie za potokiem w  lewo 

i  dochodzimy do kolejnego skrzyżowania dróg, skręcamy w  lewo. 
Drogą polną idziemy prosto do Rokietnicy. Dochodzimy do drogi 
asfaltowej, skręcamy w  prawo, a  następnie 
w  lewo, by dojść do drogi po drugiej stronie 
potoku. Skręcamy w  lewo i  idziemy prosto 
pod kościół w Rokietnicy.

 62 km  rokietniCa 
Znajduje się tu kościół św. Mikołaja i Ma-

ryi Panny z  XV–XVI  w., przebudowany na 
pocz. XVII w. (fot. po prawej). Przechowywa-
ne są w nim relikwie św. Walentego, dawnego 
patrona świątyni. Parafia Rokietnica znana 
była już w 1400 r. Dwór z XIX w. przebudo- PP
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Boratyn

wany został w latach 1903–1904. Obok znajduje się spichlerz. Całość 
zespołu otacza park krajobrazowy z XIX w.

Od kościoła w Rokietnicy idziemy prosto, za potokiem skręcamy 
w drogę asfaltową w prawo. Po ok. 2 km skręcamy w drogę polną, bie-
gnącą w prawo, jest to stary trakt do Boratynka. Po ok. 2 km, po mi-
nięciu zabudowań, skręcamy w słabo widoczną drogę biegnącą w lewo 
i nią prosto do Boratyna. 

 67 km  boratyn
Ta niewielka miejscowość od śre-

dniowiecza była siedzibą rodu Boratyń-
skich herbu Korczak. Później przeszła 
w  ręce Krasickich. Po dawnych wła-
ścicielach pozostał zespół pałacowo- 
-parkowy z XVIII w. W bryle murowa-
nego pałacu z 1820 r. (fot. po lewej), 

wzniesionego z wykorzystaniem murów poprzedniej budowli, wyróż-
nia się olbrzymi ryzalit ozdobiony szeregiem 
kartuszy herbowych. Obecnie zabytek ten 
jest własnością prywatną i pełni funkcję ho-
telarsko-restauracyjną. Nieopodal można 
zobaczyć klasycystyczną kaplicę (koniec 
XVIII w.) w formie greckiej świątyni.

W  miejscowości warto zobaczyć także 
parafialny kościół św. Marcina (fot. po pra-
wej) wybudowany w latach 1933–1934.

Od kościoła idziemy dalej drogą asfalto-
wą i  po kilkudziesięciu metrach skręcamy 
w  prawo (przez bramę wejściową) i  w  dół 
do drogi asfaltowej. Skręcamy w  lewo i  drogą asfaltową dochodzimy 
do skrzyżowania z drogą główną. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo 
(na wprost widzimy dwór i park), powyżej parku droga główna biegnie 
w prawo, my skręcamy w lewo. Idziemy prosto drogą polną przez potok 
i park, dochodzimy do Chłopic. Po lewej mijamy dwór w Chłopicach.

 75 km  CHłopiCe
Dwór z  przełomu XVIII i  XIX  w.  

(fot. po lewej) usytuowany jest w cen-
trum miejscowości. Został gruntownie 
przebudowany w  latach 1918–1939. 
Ówczesny właściciel dworu, dr Ma-
rian Lisowiecki, krótko po ukończeniu 
przebudowy zmarł. Jest to budynek 

Etap III: Tuligłowy – Rokietnica – Jarosław
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Chłopice

o cechach klasycystycznych. Od strony wsch. i zach. posiada kolumno-
we ganki. Na zach. rozciągają się pozostałości ogrodu widokowego 
założonego w XVIII w. W XIX w. uzupełniono go założeniem krajo-
brazowym w stylu angielskim, z zachowaniem reliktów byłej dąbrowy. 
Rosną tu m.in.: dąb piramidalny, przeorzech, iglicznia trójcierniowa, 
miłorząb i dąb czerwony.

Skręcamy w  prawo na drogę asfaltową, następnie za niewielkim 
stawem w lewo i tą drogą idziemy prosto (kierunek płn.). Po kilku ki-
lometrach droga asfaltowa skręca lekko w lewo, idąc prosto pod górę 
drogą polną dochodzimy do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w Chłopicach.

Najstarsza kaplica przechowująca czczoną 
ikonę Matki Bożej w  typie Eleuza (fot. po 
prawej), zgodnie z tradycją, pochodzić miała 
z 1495 r. Pierwsze wzmianki na temat cudów 
odnoszą się do 1506 r., musiał już więc wtedy 
istnieć tu kult tego wizerunku. Prawdopodob-
nie w poł. XVII w. zniszczony obraz zastąpio-
no nowym, odtwarzającym wygląd ze starszej 
ikony. Dobra, do których należały Chłopice, 
w  XVII  w. były własnością Jana Zamoyskie-

go, potem weszły do majątku jego 
żony Marii Kazimiery, późniejszej 
Marysieńki króla Jana III Sobie-
skiego. Para królewska często od-
wiedzała sanktuarium, modląc 
się przed ikoną, a Jan III Sobieski 
dziękował jej osobiście w  1683  r. 
za wiktorię wiedeńską. Rok póź-
niej – dzięki jego fundacji – zastą-
piono zniszczoną kaplicę nowym 

budynkiem cerkiewnym. W  1787  r. ze względu na zbyt małą liczbę 
parafian greckokatolickie probostwo zostało 
skasowane. W 1788 r. świątynię przejął Kościół 
rzymskokatolicki, ustanawiając parafię Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny. Świąty-
nia posiada oryginalny XVIII-wieczny wystrój 
wnętrza, na który składają się iluzjonistyczne 
malowidła na sklepieniach i ścianach oraz licz-
ny zespół ołtarzy i ambona. Równocześnie ze 
świątynią wzniesiono wolnostojącą dzwon-
nicę (fot. po prawej), której wnętrze ozdo-
biono polichromią przedstawiającą cudowne 
Etap III: Tuligłowy – Rokietnica – Jarosław
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Jarosław

wydarzenia związane z kultem obrazu Matki Bożej. W poł. XIX w. ka-
plicę rozbudowano, a kryptę w nowej części przeznaczono na miejsce 
spoczynku hrabiów Koziebrodzkich.

Od sanktuarium w Chłopicach kontynuujemy marsz drogą w kie-
runku płn., następnie, po dojściu do skrzyżowania dróg, skręcamy 
w prawo. Dochodzimy do zabudowań w Kidławicach, skręcamy w pra-
wo, następnie po ok. 300 m na skrzyżowaniu w lewo, w polną drogę.

Trzymając się głównego biegu drogi, po kilku zakrętach dochodzi-
my do drogi asfaltowej, do Jarosławia. 

 81 km  jarosław
Już pod koniec XIV w. był zaliczany do bogatszych miast Królestwa 

Polskiego. Początkowo położony na sąsiednim wzgórzu, w 1375 r. został 
ponownie lokowany na prawie magdeburskim i przeniesiony na teren 
obecnego Starego Miasta. W 1387 r., mocą królewskiego przywileju, Jaro-
sław stał się miastem prywatnym. Tarnowscy, Sieniawscy, Zamoyscy, Lu-
bomirscy, Czartoryscy, Zofia Kostkowa, Anna Ostrogska, hetman Jan Karol 

Chodkiewicz, czy późniejszy król Polski 
Jan III Sobieski, to niektórzy z właścicieli 
miasta. Swoją sławę z okresu XVI–XVII w. 
zawdzięczał jarmarkom. Na słynny czte-
rotygodniowy jarmark sierpniowy przy-
jeżdżali kupcy nie tylko z całej Europy, 
ale i Bliskiego Wschodu. Jarosław miał 
być największym, po Frankfurcie nad 
Menem, ośrodkiem handlowym w ów-
czesnej Europie Środkowo-Wschodniej. 

M
DWnętrze kościoła w Chłopicach

KZ

Relikty bramy Krakowskiej i murów miejskich

Etap III: Tuligłowy – Rokietnica – Jarosław
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Jarosław

Oprócz przywożonych na jarmarki towarów, pędzono, głównie ze wscho-
du, olbrzymie ilości bydła, nawet do 40 tysięcy wołów i 20 tysięcy koni. 
Z portu na Sanie spławiano drewno poprzez Gdańsk na zachód Europy, 
budowano tu także statki rzeczne.

Skręcamy w prawo i chodnikiem dochodzimy do dworca kolejowe-
go w Jarosławiu. Korzystając z tunelu dla pieszych, pod torami prze-
chodzimy na ul. Słowackiego. Idziemy prosto, mając budynek dworca 
kolejowego za sobą. Dochodzimy do skrzyżowania, przechodzimy 
przez ul. Grunwaldzką i  skręcamy w  prawo. Mijamy kościół Ducha 
Świętego. Przechodzimy przez ul. Lubel-
ską i przez most nad dawną fosą miejską. 
Ulicą Grodzką dochodzimy do Rynku. 

Zachowana do dziś zabudowa po-
chodzi z okresu pomiędzy XVI a XVIII w. 
Oprócz kamienicy Orsettich (fot. po pra-
wej), obecnie Muzeum, której początki się-
gają XVI w., na szczególną uwagę zasługuje 
okazały, neorenesansowy ratusz z  wieżą 
zegarową (fot. po prawej). Pochodząca 
z przełomu XVI i XVII w. kamienica Ry-
dzikowskich jest najlepiej zachowanym 
domem z wiatą i podcieniami. Tutaj znaj-
duje się także wejście do podziemnej tra-
sy turystycznej, która ma długość blisko
150 m i schodzi na głębokość 8,5 m.

Idziemy dalej prosto, płd. pierzeją, dalej ul. Sobieskiego dochodzi-
my do cerkwi greckokatolickiej.

Cerkiew Przemienienia Pańskiego (fot. poniżej) wybudowana zo-
stała w latach 1717–1747 (na terenie dawnego górnego zamku właści-
cieli miasta Ostrogskich), następnie przebudowana w latach 1911–1912. 

Jest głównym ośrodkiem pielgrzymkowym 
polskich unitów. W  cerkwi znajduje się 
słynąca łaskami ikona Matki Boskiej Jaro-
sławskiej, zwana Bramą Miłosierdzia.

Skręcamy w  lewo i  idziemy ulicami: 
Tatarską, następnie Cygańską Górą, Ma-
łym Rynkiem, Jezuicką i dochodzimy do 
kolegiaty.

Kościół św. Jana Chrzciciela i dawne Kolegium Jezuitów z wieżą 
zegarową znajduje się przy placu ks. Piotra Skargi. Powstało dzięki fun-
dacji Zofii z Odrowążów Tarnowskiej w 1571 r., a budowę zrealizowano 
przy pomocy księdza Piotra Skargi. Do dzisiaj zachowany jest kościół 
zbudowany w latach 1582–1594, będący obecnie kolegiatą Bożego Ciała, 

KZ
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Jarosław

jedno skrzydło z  dawnego czwo-
robocznego Kolegium Jezuitów 
z 1580 r. i wieża zegarowa z 1611 r. 
Kościół posiada parawanową fa-
sadę podkreśloną częściowo za-
chowaną attyką oraz zespół rzeźb 
Tomasza Huttera, jednego z wybit-
niejszych rzeźbiarzy z XVIII w.

Następnie podążamy ul. Świę-
tojańską, przekraczamy ul. Lubelską, idziemy na wprost ul. Puzona, 
przechodzimy przez ul. Kraszewskiego, idziemy w  lewo i  skręcamy 
w prawo w ul. Matejki, następnie ul. Sienkiewicza dochodzimy do ul. 
Jana Pawła II. Skręcamy w prawo, mijamy klasztor Reformatów i dalej 
prosto do kościoła Dominikanów.

Kościół i  klasztor oo. Francisz-
kanów Reformatów (fot. po pra-
wej), ukryty za murami, ufundował 
w 1700 r. mieszczanin Antoni Kwolka 
i  Franciszek Zawadzki h. Ślepowron. 
Konsekrowany w 1716 r. kościół Trójcy 
Przenajświętszej (dzisiaj sanktuarium 
Krzyża Świętego), jest jednonawową 
barokową świątynią przyozdobioną siedmioma ołtarzami. Do świątyni 
przylega jednopiętrowy, trójskrzydłowy klasztor z wirydarzem. 

Z  sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej (fot. po le-
wej) związany jest cudowny 
wizerunek Matki Boskiej, 
który pojawił się w  1381  r. na 
gruszy. W  1629  r. stary ko-
ściółek został przekazany je-
zuitom. Na przełomie XVII/ 
/XVIII  w. przystąpili do jego 
gruntownej przebudowy. Zbu-
dowano trójnawową bazylikę, 
dzieło architekta krakowskiego 
Jakuba Solariego. Od 1777  r. 
jest to klasztor Dominikanów 
Zwiedzając kościół możemy 
zobaczyć w  ołtarzu głównym 
cudowny wizerunek Matki 
Bożej Jarosławskiej (fot. po 
lewej), a w nawie bocznej uni-
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Kolegiata poprzedzona galerią rzeźb Huttera
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kalny ołtarz relikwii świętych (fot. powyżej). Polichromia w klasztorze 
autorstwa Adama Szwacha pochodząca z 1731r. – przedstawia m.in. wi-
dok Jarosławia oraz portrety królewskie, Tarnowskich i Ostrogskich. Za 
świątynią znajduje się kaplica z 1752 r. z cudownym źródłem, już od po-
czątku XV w. odwiedzanym tłumnie przez pielgrzymów. Kościół i przy-
legający do niego klasztor otoczony jest systemem murów obronnych. 

AW

Etap III: Tuligłowy – Rokietnica – Jarosław

Jarosław



32 Etap IV: Jarosław – Przeworsk

Cieszacin Wielki

Etap IV:  
Jarosław – Przeworsk (19 km)

Wychodząc z  Jarosławia, za klasztorem Dominikanów skręcamy 
w lewo, w ul. Cegielnianą. Za wiaduktem kolejowym skręcamy w prawo, 
a po 200 m w lewo, w ul. Kopcia. Dochodzimy do skrzyżowania, idziemy 
prosto. Dalej skrzyżowanie z drogą asfaltową, którą przekraczamy, kie-
rując się na wprost. Idziemy utwardzoną drogą przez pola. Dochodzimy 
do lasu, po prawej mijając krzyż między okazałymi modrzewiami. Leśną 
drogą dochodzimy do polany i przed zagajnikiem skręcamy w prawo, 
następnie przed zabudowaniami gospodarskimi w lewo. Przechodzimy 
pod autostradą A4 i dalej prosto do Cieszacina Wielkiego. 

 87 km  CieszaCin wielki
Na początku XIX w. tereny te znala-

zły się w posiadaniu rodu Terleckich her-
bu Przestrzał, następnie weszły w skład 
wiana córki Leopolda Terleckiego – Bro-
nisławy Drohojowskiej. Pierwszą siedzi-
bą, którą postawili Terleccy, był modrze-
wiowy dwór z portykiem i tarasem.

Czas powstania obecnego pałacy-
ku (fot. po lewej) określa się na pocz. 
XIX w., a jego projektantem był praw-
dopodobnie architekt Chrystian Piotr 
Aigner. Obiekt bardziej przypomina 
pawilon ogrodowy niż rezydencję. To 
typowy przykład architektury roman-
tyczno-sentymentalnej, dominującej 
na przełomie XVIII i XIX w. Ostatnim 
właścicielem obiektu był syn Broni-

sławy i Bolesława Drohojowskich – Jan Józef. Po II wojnie światowej 
w pałacyku znajdowała się siedziba NKWD. Dzisiaj „zameczek” otacza 
zdziczały park krajobrazowy, a w drzewosta-
nie zachowało się kilka starych dębów będą-
cych pomnikami przyrody.

Idąc dalej, dochodzimy do drogi asfaltowej, 
skręcamy w prawo obok murowanej kapliczki. 
Następnie prosto do najbliższego skrzyżowa-
nia. Skręcamy w  lewo i  po kilkuset metrach 
przecinamy na wprost drogę asfaltową i mię-
dzy zabudowaniami wchodzimy w starą drogę 
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Przeworsk

położoną w malowniczym wąwozie. Dochodzi-
my do skrzyżowania z  murowaną kapliczką 
św. Jana Nepomucena (ciekawa żeliwna figu-
ra, fot. po lewej). Przed kapliczką skręcamy 
w prawo i polną drogą kierujemy się na płn. Na 
skrzyżowaniu z  drogą bitą skręcamy w  lewo, 
pod górę. Za zabudowaniami kierujemy się 
drogą w  kierunku lasu, który mijamy, mając 

go po lewej stronie. Dalej idziemy przez widokowe wzniesienia, m.in. 
(Łysą Górę), obniżamy się ku widocznemu Przeworsku. Przekraczamy 
tory kolejki wąskotorowej i skręcamy w lewo. Po prawej stronie, na nie-
wielkim kopcu stoi kapliczka zlokalizowana przy, być może, dawnej Via 
Regia. Dochodzimy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo i jesteśmy 
w Przeworsku.

Kapliczka na Tatarskim 
Kopcu (fot. po prawej).

W  Przeworsku znajduje się 
kopiec usypany przez miesz-
kańców w dowód wdzięczności 
za ocalenie miasta w  trakcie 
najazdu tatarskiego w  1624  r. 
Kopiec położony na przedłuże-
niu ul. Tatarskiej, obok dawne-
go traktu łączącego Kraków ze 
Lwowem. Pierwotny kształt na-
sypu przypominał ścięty ostrosłup. Na kopcu usytuowana jest murowa-
na kolumna, o wysokości 3,5 m, w górze zakończona kapliczką, w której 
kiedyś znajdowała się drewniana figura Chrystusa Frasobliwego.
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Widok na panoramę Przeworska z Drogi JakubowejPP
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Przeworsk

Etap V: Przeworsk – Łańcut (21 km)

 100 km  przeworsk
Początki miejscowości sięgają 

X w. Pierwsza pisemna wzmianka 
o niej pochodzi z 1280 r. W 1340 r. 
wieś Pereworesk, wraz z całą Ru-
sią Czerwoną, została włączona 
do Królestwa Polskiego przez kró-
la Kazimierza Wielkiego. Za jego 
panowania nastąpił szybki rozwój 
osadnictwa na ziemi przeworskiej. 
Na opustoszałe, wyludnione tere-

ny przybywali Wołosi, Węgrzy, Rusini, osadzono 
tu również wziętych do niewoli Tatarów. Stop-
niowo zagęszczała się sieć osad, następował 
rozwój gospodarczy regionu. W 1387 r. król 
Władysław Jagiełło, w uznaniu za zasługi, nadał 
osadę i szereg innych włości Janowi z Tarnowa, 
ówczesnemu wojewodzie sandomierskiemu. 
Dzięki staraniom Tarnowskich Przeworsk umoc-
nił się gospodarczo, co zaowocowało nadaniem 
w 1393 r. praw miejskich. Z końcem XVI w. płó-
ciennictwo stanowiło podstawę życia ekono-
micznego tutejszej społeczności, w okresie rozkwitu w mieście praco- 
wało około tysiąca tkaczy zatrudnionych w około 600 warsztatach. 

W mieście zachował się średniowiecz-
ny układ urbanistyczny, ze znacznymi 
fragmentami gotyckich murów obron-
nych  (fot. po lewej) z  XV/XVI  w. oraz 
licznymi drewnianymi i murowanymi do-
mami mieszczańskimi z XIX w.

Bazylika Ducha Świętego 
(fot. po prawej) to dawny kościół 
i  klasztor Bożogrobców. Wy-
budowany w  latach 1430–1473 
jest jednym z  najcenniejszych 
zabytków architektury średnio-
wiecznej na Podkarpaciu. Naj-
ważniejszą częścią zespołu jest 
wzniesiona w  latach 1692–1727 
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kaplica Grobu Bożego (fot. u góry po lewej). Jest ona wierną kopią 
kaplicy Grobu Chrystusa w Jerozolimie. W barokowym ołtarzu głów-
nym z 1693 r. (fot. u góry po prawej) znajdują sie relikwie świętych: 
Marcina, Benedykta, Seweryna, Maurycjusza i  Pawła, a  w  XVIII  w. 
umieszczono tu także relikwie Krzyża Świętego. Na ścianie w prezbi-
terium zawieszono gotyckie epitafium Rafała Tarnowskiego z  rodzi-
ną, polecanych przez archanioła Rafała i św. Elżbietę. W prezbiterium, 
w posadzce, umieszczono płyty nagrobne z piaskowca z podobiznami 
fundatorów kościoła – Tarnowskich, m.in. Rafała Tarnowskiego (zm. 
w 1441 r.), które kryją wejście do krypt.

KZ
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Wnętrze dawnego kościoła Bożogrobców

Przeworsk
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Kościół i  klasztor św. Bar-
bary (fot. po lewej) ufundował 
w 1461 r. Rafał z Tarnowa. Cztery 
lata później przekazał nieukoń-
czoną budowlę bernardynom. 
Był to wówczas dziesiąty w  Pol-
sce klasztor tego zakonu. Osobli-
wością kościoła jest zakończenie 
trójbocznego prezbiterium re-

nesansowym szczytem, a  ozdobą jest wysmukła, ośmioboczna wie-
ża, zwieńczona dachem stożkowym z attyką, służąca pierwotnie jako 
strażnica, a później jako dzwonnica.

Częste napady spowodowały, że klasztor przyjął na siebie funkcję 
obrony ludności przed najeźdźcami, został obwarowany fosą i wałami. 
Kiedy w 1489 r. rozpoczął się najazd tatarsko-turecki, miejscowa lud-
ność znalazła tu bezpieczne schronienie. W 1512 r. dodatkowo otoczo-
no go murem z basztami. W jego obronie brali udział także zakonnicy, 
a papież Klemens VII wydał w 1552 r. bullę zezwalającą im na uczest-
nictwo w obronie i zbieraniu jałmużny na kupno sprzętu obronnego. 

We wnętrzu kościoła znajduje się kilka zabytków gotyckich, m.in. ka-
mienne portale (fot. u góry po lewej) czy znajdujące się w klasztornych 
krużgankach malowidła z przełomu XV i XVI w. (fot. u góry po pra-
wej). Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z okresu baroku: ołtarz 
główny z obrazami Matki Boskiej Pocieszenia i św. Barbary, stalle z de-
koracją snycerską wykonane w 1646 r. Od 1645 r. w klasztorze tworzył 

Etap V: Przeworsk – Łańcut

Przeworsk
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zakonnik malarz Franciszek Lekszycki, który pozostawił po sobie kilka 
obrazów. Przetrwały także iluzjonistyczne, rokokowe ołtarze boczne 
malowane na ścianach techniką al fresco. 

Zespół pałacowo-parkowy 
(fot. po prawej) to kompleks 
budynków wzniesionych przez 
rodzinę Lubomirskich i  otoczo-
nych parkiem w stylu angielskim. 
Budowę tę rozpoczęła księżna 
marszałkowa Izabela z  Czarto-
ryskich Lubomirska, pani na 
Łańcucie, z  przeznaczeniem na 
rezydencję dla ulubionego wy-
chowanka – Henryka Lubomirskiego. Na miejscu późnorenesansowe-
go dworu obronnego powstał niewielki pałacyk o cechach angielskiego 
klasycyzmu. Prace budowlane początkowo prowadził nadworny archi-
tekt księżnej Jan Griesmayer, a dokończył Chrystian Piotr Aigner oraz 
sztukator Fryderyk Bauman, który projektował dekoracje wnętrz. Pa-
łac, którego budowę zakończono ok. 1807 r., w połowie XIX w. został 
rozbudowany według projektów Feliksa Księżarskiego i zyskał obecny 
kształt architektoniczny.

Warty uwagi jest również 
modrzewiowy dwór z  XVII  w. 
(fot. po prawej), przeniesiony do 
Przeworska z Krzeczowic, kuźnia 
i  szereg XIX-wiecznych miesz-
czańskich domów, ustawionych 
w formie skansenu „Pastewnik”. 

W  Przeworsku przechodzimy przez most nad rzeką i  skręcamy 
w lewo. Po kilkudziesięciu metrach skręcamy w prawo, na drogę utwar-
dzoną. Jest to dawna droga handlowa Via Regia, zwana tu do dziś 
„Drogą królewską”. Podążamy nią prosto, przez niewysokie wierzcho-

winy. Na skrzyżowaniu dróg polnych 
można skręcić w lewo i podejść do krzy-
ża stojącego na dawnym cmentarzu 
„cholerycznym”. Dochodzimy do lasu, 
a za nim są już Nowosielce. Na skrzyżo-
waniu skręcamy w prawo, a następnie 
w  lewo. Obok jeziora dochodzimy do 
kościoła. Po prawej znajduje się kopiec 
Michała Pyrza, usypany bohaterskie-
mu wójtowi dowodzącemu zwycięską 
walką z Tatarami.

Etap V: Przeworsk – Łańcut
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Nowosielce

 107 km  nowosielCe
Parafialny rzymskokatolicki ko-

ściół św. Marii Magdaleny kon-
sekrowany był w 1595 r. W  latach 
90. XX w. wg projektu arch. Józefa 
Olecha przebudowano przyziemie 
wieży, usuwając część szalunku 
i  dostawiając kamienny przed-

sionek z  okienkami i  przyporami na narożach. 
Jest to budowla konstrukcji zrębowej, z  prezbi-
terium podpiwniczonym kryptą grobową. Do 
nawy dostawiona jest od zach. wieża z nadwie-
szoną izbicą, z murowanym przedsionkiem. We 
wnętrzu, na ścianach 
i  stropie zachowała się 
polichromia. Wypo-
sażenie jest głównie 
rokokowe, z  lat 1773– 
–1775: ołtarz główny 
z  obrazem św. Marii 
Magdaleny (XIX  w.), 
dwa ołtarze boczne. 
W  lewym obraz Mat-
ki Boskiej z  Dzieciąt-

kiem (pocz. XVI w., fot. po prawej), w prawym wizerunek św. Józefa  
(II poł. XVIII w.), ambona w kształcie kielicha, drewniana chrzcielnica 
(fot. powyżej) i organy na chórze muzycznym. Warto obejrzeć Grupę 
Ukrzyżowania na belce tęczowej, trzy feretrony rokokowe (XVIII w.), 
kilka ornatów haftowanych, późnobarokowych (XVIII w.) oraz dwie 
skrzynie dębowe obite żelaznymi listwami, z  zamkami starej roboty 
kowalskiej (XVI/XVII w.). 

JT
JD JD

Kościół należał do tzw. „warowni chłopskich” z  umocnie-
niami ziemnymi wokół świątyni. Był broniony przez wodę, 
wały, parkany i bastiony, stanowił małą twierdzę, w której 
ludność mogła przetrwać m.in. najazdy tatarskie, w  tym 
szczególnie opisany w czerwcu 1624 r., kiedy Tatarzy pod 
wodzą Kantymira Murzy splądrowali i  zniszczyli znaczną 
część Rusi Czerwonej i  Małopolski. Wieś ocalała dzięki 
umiejętnie zorganizowanej obronie i  przywódcy chłop-

skiej gromady Michałowi Pyrzowi. Chłopi schronili się w umocnionym kościele, którego ściany 
i dach pokryli warstwą gliny, co zabezpieczyło świątynię przed podpaleniem. W dzwonnicy 
kościoła znajdowała się duża skrzynia zrobiona z pnia dębu (fot. powyżej), do której – w okre-
sie zagrożenia – wkładano najcenniejsze rzeczy, zalewano je woskiem i spuszczano do pobli-
skiego stawu. Warownia wyposażona była w broń palną: hakownice i śmigownice. 
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Kosina

Podążamy drogą za kościołem, następnie skręcamy w lewo, w kie-
runku cmentarza i  kierujemy się na zach., równolegle do osi miej-
scowości, drogą między dwiema częściami cmentarza. Dochodzimy 
do skrzyżowania z  drogą asfaltową, skręcamy w  lewo, a  następnie 
w prawo na drogę polną. Przechodzony obok „Świętego Jeziora”. Da-
lej idziemy prosto drogą polną i dochodzimy do Kosiny.

 114 km  kosina
Wieś powstała za czasów panowania Kazimierza Wielkiego na pra-

wie magdeburskim, jako osada kolonistów niemieckich. Po raz pierwszy 
wzmiankowana w dokumencie z 1369 r. 

Skręcamy w prawo, a następnie po około 1 km w lewo, przecho-
dząc na drugą stronę potoku. Znowu idziemy w prawo i przez Kosinę 
drogą równoległą do potoku. Po kilku kilometrach dochodzimy do ko-
ścioła św. Sebastiana. 

Filialny rzymskokatolicki ko-
ściół św. Sebastiana (fot. po pra-
wej) wzniesiono w 1737 r. Jest to bu-
dowla konstrukcji zrębowej, prawie 
w całości pokryta gontem. Do pre-
zbiterium przylega od płn. zakrystia. 
Ciekawostką jest to, że nie ma do niej 
wejścia od zewnątrz, a jedyne drzwi 
prowadzą przez nawę. Wewnątrz 
zachowała się iluzjonistyczna poli-
chromia: architektoniczne podziały 
ścian, malowane otwory okienne 
po stronie płn., zapewne z XVIII w., 
częściowo przemalowana. Ołtarz 
główny (2 ćw. XVII w., fot. po pra-
wej) w  formie tryptyku ma bogatą 
snycerską dekoracją ornamentalną. 
W polu głównym znajduje się obraz z przedstawieniem św. Sebastia-
na, namalowany przez Jana Tabińskiego w  1864  r. Na wyposażeniu  

maleńkiej świątyni są: drewniana 
chrzcielnica (II poł. XVIII  w. ze spa-
lonego kościoła w Ostrowie), baroko-
wa szafa zakrystyjna (I. ćw. XVII  w.) 
i  krzyże barokowe (XVIII  w.). Na te-
renie przykościelnym, otoczonym ka-
miennym murem, stoi współczesna 
drewniana kapliczka z barokową rzeź-
bą św. Jana Nepomucena.
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Z  Kosiny pochodził najmłodszy puł-
kownik w  historii II Rzeczypospolitej 
– Leopold Lis-Kula. W  1919  r. zginął 
w czasie ataku na miasteczko Torczyn, 
zamieszkane w większości przez Pola-
ków, a zajęte przez Ukraińców. Rów-
nież w Kosinie urodził się Józef Achil-
les Puchała, późniejszy błogosławiony 
z grona 108 męczenników. 

Etap V: Przeworsk – Łańcut
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Głuchów

Etap VI: Łańcut – Rzeszów

Dalej, drogą w górę, w kierunku zach., przechodzimy obok Ośrod-
ka im. bł. Achillesa Puchały. Na zakręcie drogi asfaltowej skręcamy 
w prawo, w drogę bitą. Na następnym skrzyżowaniu w prawo, po 100 
m w lewo, w kierunku widocznych zarośli. Przekraczamy rów, prze-
chodząc przez mostek i idziemy dalej prosto. Na skrzyżowaniu skrę-
camy w prawo i przez kilkaset metrów podążamy zgodnie ze szlakiem 
czerwonym. Za masztem GSM opuszczamy szlak czerwony i skręca-
my w lewo. Stąd widać już panoramę Głuchowa z widoczną drogą E4.

 117 km  głuCHów
Osadę lokował w poł. XIV w. Otton z Pilczy. Pierwsza informacja 

o wsi znajduje się w dokumencie donacji na rzecz parafii w Nowosielcach 
z 1384 r. Przez następne dwa wieki Głuchów był w posiadaniu rodziny Pi-
leckich z Łańcuta, a następnie Stadnickich. Pod koniec XVI w. przeszedł 
na własność Konstantego Korniakta, który rozpoczął na tzw. Winnej Gó-
rze budowę zamku. Po Korniaktach wieś, podobnie jak i całą włość łań-
cucką, przejął Stanisław Lubomirski, wojewoda ruski. Przez kolejne nie-
spełna dwa stulecia wspomniana osada wchodziła w skład potężnego 
latyfundium Lubomirskich, a następnie do 1944 r. była w posiadaniu rodu  
Potockich z Łańcuta.

Następnie na skrzyżowaniu prosto. Dochodzimy do kolejnego 
skrzyżowania z drogą bitą. Skręcamy w  lewo i około 200 m za słu-
pem wysokiego napięcia skręcamy w prawo, w kierunku widocznych 
zabudowań. Schodzimy w dół, między zagrodami, aż do drogi asfal-
towej w Soninie. Skręcamy w prawo i przez most na rzece kierujemy 
się na wprost. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, a po 200 m w pra- 
wo w drogę polną, która zaprowadzi nas do Łańcuta. 

Etap VI: Łańcut – Rzeszów (29 km)
 121 km  łańCut

Powstał jako wczesnośredniowieczny 
gród obronny na szlaku do Rusi. Przywilej 
lokacji miasta na prawie magdeburskim uzy-
skał Otton z Pilczy herbu Topór – zgodnie 
z tradycją – w 1349 r., z nadania króla Kazi-
mierza Wielkiego. Początkowo miasto nale-
żało do Pileckich, następnie do Stanisława 
Stadnickiego, zwanego Diabłem Łańcuckim. 
W 1820 r. wielki pożar zniszczył drewnianą za-Zabudowa małomiasteczkowa w Łańcucie

KZ
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Łańcut

Etap VI: Łańcut – Rzeszów

budowę, jednak Łańcut dźwignął się z upad-
ku dzięki wsparciu Potockich, ostatnich wła-
ścicieli miasta.

W  rynku zachowały się kamienice 
z  XVII  w., przebudowane w  XIX–XX  w. 
Jednak najbardziej rozpoznawalnym za-
bytkiem jest barokowy zamek z lat 1629–
–1641, stanowiący wcześniej rezydencję 
Lubomirskich, a  przebudowany w  latach 
1766–1816 na pałacową rezydencję ma-
gnacką. Od 1816 do 1944  r. był siedzibą 
rodową Potockich. W  latach 1889–1911 
dokonano jego ostatniej przebudowy 
w stylu neobaroku francuskiego. Obecnie 
zamek jest obiektem muzealnym, pre-
zentując wnętrza z XVII–XIX w. W skład 
zespołu pałacowego wchodzą: klasycy-
styczna oranżeria z ogrodem zimowym z lat 1799–1802 r., ogród wło-
ski w obrysie bastionowych fortyfikacji, na zewnątrz obwałowań park 
angielski o pow. 30 ha, założony w XVIII–XIX w., przekształcony w la- 
tach 1890–1904, Zameczek Romantyczny przebudowany w  1806  r. 
w stylu neogotyckim, klasycystyczna ujeżdżalnia z lat 1828–1830 oraz 
stajnie powstałe w latach 1898–1902. Nie mniej cenne są również zbio-
ry podkarpackich ikon w Dziale Sztuki Cerkiewnej oraz największa 

Neogotycki Zameczek Romantyczny

Odtworzoną Storczykarnię odwiedzają turyści

Zamek Lubomirskich, obecnie muzeum

KZ
KZ

KZ



42

Łańcut

w  Polsce kolekcja pojazdów konnych 
z wystawą paradnych uprzęży, eksponowa-
na w powozowni z 1902 r.

Kościół św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika (fot. po lewej) powstał z funda-
cji Pileckich w XV w., a przebudowano go 
po pożarze w 1657 r. w stylu barokowym, 
według projektu Tylmana z Gameren. Ko-
lejna przebudowa, według projektu archi-
tekta krakowskiego Teodora Talowskiego, 
miała miejsce w  latach 1896–1900. W  jej 
efekcie powstała budowla z  elementami 
neoromańskimi i  neo-
gotyckimi. Kościół jest 
sanktuarium Matki Bo-
skiej Szkaplerznej, a ko-
ronowany obraz  (fot. 
po prawej) z  1670  r., 
jest kopią Matki Boskiej 
Piaskowej z  Krakowa. 
W kościele zwraca uwa-

gę barokowa chrzcielnica z czarnego marmuru z II 
poł. XVII w. oraz neogotycki ołtarz główny z 1897 r. 

W Łańcucie warto jeszcze zobaczyć:
– dawny zespół klasztorny Dominikanów, pierwotnie gotycki, 

następnie po przebudowie barokowy. Po pożarze w  1820  r. klasztor 
sekularyzowano i od tego czasu pełni świeckie funkcje, najpierw jako 
szpital, a obecnie jako hotel PTTK, 

– synagogę z 1761 r. (fot. poniżej), jedną z najlepiej zachowanych 
w  Polsce. W  jej wnętrzu znajduje się bima, dekoracja sztukatorska  
z II poł. XVIII w. oraz polichromie z poł. XIX w. 

– ciekawą ekspozycję jedynego w  Polsce Muzeum Gorzelnictwa 
znajdującą się w dworku z 1883 r.

Z  centrum Łańcuta kierujemy 
się chodnikiem wzdłuż drogi do 
Krzemienicy. Po lewej napotyka-
my figurę św. Jakuba na wyso-
kim cokole. Na następnej posesji 
znajduje się studnia św. Jakuba 
(gospodarze są przyzwyczajeni do 
osób odwiedzających to miejsce). 
Dalej drogą asfaltową schodzimy 
w  dół, na skrzyżowaniu idziemy 

Etap VI: Łańcut – Rzeszów

Wnętrze kościoła
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Krzemienica

w  prawo, potem zaraz w  lewo 
i pod górę, drogą między zakłada-
mi przemysłowymi. Dochodzimy 
do drogi gruntowej i napotykamy 
kapliczkę św. Stanisława Biskupa 
(fot. po prawej). Za kapliczką 
kierujemy się drogą w  lewo, wo-
kół cmentarza. Dochodzimy do 
parkingu, dalej idziemy prosto 
szpalerem świerków i dochodzimy do kościoła Matki Bożej Pociesze-
nia, następnie do kościoła św. Jakuba. Możliwość zwiedzania kościo-
ła trzeba uzgodnić wcześniej pod nr tel. 609 809 894. Z tego numeru 
można także skorzystać w celu uzyskania noclegu w Krzemienicy.

 124 km  krzemieniCa
Wieś leży na prastarym szlaku z Rusi Czerwonej przez Sandomierz do 

Krakowa. Według legendy, w dawnych czasach zatrzymywali się tu kup-
cy, aby tu zdobyć krzemień potrzebny do skrzesania ognia. Krzemienicę 
wymieniono po raz pierwszy w dokumencie z 1381 r. jako posiadająca już 
strukturę administracyjną. Została zasiedlona przez osadników z Niemiec, 
za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Przynieśli oni – jako wędrowcy 
i pielgrzymi – kult św. Jakuba Starszego i pod tym wezwaniem wybudo-
wali w 1492 r. drewnianą 
świątynię. Wieś należała ko-
lejno do właścicieli Łańcuta: 
Pileckich, Stadnickich, Lubo-
mirskich i Potockich. 

Rzymskokatolicki ko-
ściół św. Jakuba Starsze-
go z XV w. (fot. po prawej) 
uległ zapewne częściowe-
mu zniszczeniu w wyniku 
pożaru w 1750 r. Odbudo-

wano go w  1754  r., wówczas wzniesiono także za-
chowaną do dziś dzwonnicę. Jest to budowla kon-
strukcji zrębowej z bali sosnowych. W prezbiterium 
znajduje się ołtarz główny (poł. XVIII w.) z umiesz-
czonym centralnie obrazem św. Jakuba Starszego  
(fot. po lewej). Trzy ołtarze boczne (z końca XVII w., 
obrazy z XVII i XVIII w.): Świętej Rodziny, Serca Je-
zusowego i św. Walentego, późnobarokowa ambona 
(1754  r.). Na płd. ścianie prezbiterium zawieszono 
epitafium Wacława Hieronima Sierakowskiego, bi-

Etap VI: Łańcut – Rzeszów
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Krzemienica

skupa przemyskiego, upamiętniające konsekrację kościoła w  1754  r. 
Pod nim drewniana chrzcielnica w kształcie kielicha (ok. 1827 r.).

We wsi warto zobaczyć jeszcze nowy parafialny kościół Matki Bo-
skiej Pocieszenia (fot. poniżej) z  1975  r. Wnętrze świątyni ozdabia 

sgraffito przedstawiające sceny z życia 
Matki Bożej, nad chórem św. Cecylia 
wśród aniołów, w prezbiterium potęż-
ne figury Chrystusa Zmartwychwsta-
łego i  trzech niewiast. W  bocznym 
ołtarzu znajduje się łaskami słyną-
ca rzeźba Matki Bożej Pocieszenia 
z  XIV  w., która „przywędrowała” do 
Krzemienicy razem z  osadnikami 

z  Niemiec. Można 
obejrzeć także figurę 
i  studzienkę św. Ja-
kuba przy drodze do 
Łańcuta oraz kaplicę 
na stawie przy drodze 
do Czarnej (3 km).

Wnętrze kościoła, widok na ołtarz główny z zasłoną obrazu św. Jakuba Starszego

Kamienna figura i drewniana 
kapliczka-studzienka  
św. Jakuba w Krzemienicy

PP
PP

PP
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Kraczkowa

Od kościoła św. Jakuba podążamy drogą na płd. (przechodzimy 
przez most). Na niewielkim skrzyżowaniu skręcamy w  prawo i  do-
chodzimy do drogi E-4. Skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem do 
przejścia dla pieszych. Przechodzimy drogę główną, skręcamy w pra-
wo. Po kilkuset metrach idziemy chodnikiem w lewo, w starą drogę, 
która doprowadzi nas wprost do kościoła w Kraczkowej.

 129 km  kraCzkowa
Wieś lokowana przez Ottona z Pilczy her-

bu Topór w 1369 r. W posiadaniu rodziny Pi-
leckich Kraczkowa pozostała do 1586 r.

Parafialny kościół św. Mikołaja (fot. 
po prawej) znajduje się w  centrum wsi, 
przy głównej drodze. Pierwszy kościół 
spalili Tatarzy w  1624  r. Następny, także 
drewniany, z  sobotami i  dzwonnicą, wy-
budowany w 1635 r. przetrwał do 1914 r. 
Nowa murowana świątynia powstała w la-
tach 1911–1913 według projektu architekta 
Teodora Talowskiego, z udziałem budow-
niczego łańcuckiego Władysława Pelca 
i przy wsparciu finansowym Romana hra-
biego Potockiego. Jest to świątynia w stylu 
eklektycznym, a  jej wyposażenie w  stylu 
neogotyckim (fot. po prawej) wykonał 
w latach 1938–1946 Zdzisław Krygowski. 

W  Kraczkowej można obejrzeć kilka-
dziesiąt kapliczek i  krzyży przydrożnych, 
reprezentujących wszystkie możliwe formy 
tego typu zabytków ludowych. Na uwa-
gę zasługują cztery kapliczki postawione 
wzdłuż płn., polnej drogi, będącej niegdyś 
fragmentem starego szlaku na Ruś. Pierw-
sza z nich z 1932 r. znajduje się przy zbiegu z drogą prowadzącą do 
trasy nr 4, kolejne rozmieszczone są w nieznacznym oddaleniu od 
niej w kierunku wsch. Kilka kapliczek ufundowano w 1936 r. z oka-
zji Kongresu Eucharystycznego diecezji przemyskiej. Jedna znajduje 
się na wsch. skraju wioski, przy skrzyżowaniu z drogą do Cierpisza. 
W centrum wsi, tuż przy głównej drodze, w 1910 r. usypano kopiec, 
na którym położono głaz upamiętniający zwycięstwo grunwaldzkie 
(kopiec usunięto w  1934  r.). Pomnik odbudowano, a  na starym ka-
mieniu wymurowano cokół zwieńczony figurą orła. Z licznych krzy-
ży na szczególną uwagę zasługuje pomnik postawiony dla uczczenia 

JS
JS
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Malawa

jubileuszu XIX stulecia, tzw. Krzyż Stojałowskiego. Drewniany krzyż 
został ufundowany w 1901 r., a postawiono go na granicy Kraczkowej 
i Krzemienicy, po płn. stronie „gościńca cesarskiego”. Został on znisz-
czony podczas działań wojennych w 1944 r. Obecny żelbetonowy krzyż 
ufundował NSZZ RI „Solidarność” w 1981 r.

Od kościoła w Kraczkowej drogą asfaltową idziemy w prawo. Na 
skrzyżowaniu dróg skręcamy na płd., w kierunku wzgórza św. Marii 
Magdaleny. Drogą gruntową, pnąc się powoli w górę, dochodzimy pod 
kościół św. Marii Magdaleny.

 134 km  malawa
Kościół św. Marii Magdaleny (fot. 

po lewej) położony jest na wierzchowi-
nie zwanej Pasmem Marii Magdaleny, 
na wysokości 373 m n.p.m. Nieznane 
są jego początki. Z zachowanych doku-
mentów wynika, że powstał w XVII w. 
Wiadomo, że w 1627 r. zachowany był 
w  dobrym stanie drewniany kościół, 

który ocalał z niszczycielskiego najazdu Tatarów w 1624 r., jako jeden 
z nielicznych w okolicy. Biskup przemyski nakazał wówczas przenieść 
ocalałą świątynię do sąsiedniej wioski Krasne, gdzie służył wiernym do 
1741 r. W 1712 r. książę Jerzy Lubomirski wybudował murowaną kaplicę, 
także pw. św. Marii Magdaleny. Kościółek budował nadworny architekt 
Lubomirskich, Tylman z Gameren. 
W  głównym ołtarzu umieszczono 
obraz św. Marii Magdaleny. Kościół 
pokryty był czerwoną dachówką. 
Ukształtowanie terenu oraz jego 
grube, kamienne mury z  nisko 
umieszczonymi okienkami, wska-
zują na obronny charakter świątyni.

Od kościoła podążamy za szlakiem czerwonym na zach., schodząc 
stopniowo przez osiedla Słociny (przy drodze ciekawa kapliczka św. 

Rocha). Przed kościołem w Słocinie skręcamy w lewo 
i  idziemy dalej do centrum Rzeszowa, kierując się 
znakami szlaku czerwonego.

PP

PP

Legenda mówi, że książę Jerzy Lubomirski ufundował kościół 
w Malawie oraz klasztor w Sędziszowie Małopolskim jako zadość-
uczynienie za zabójstwo. Podobno kiedyś z  okna swojego pała-
cu zobaczył człowieka niosącego na targ żywego koguta. Jako 
wyborny strzelec założył się, że ustrzeli głowę ruchliwego ptaka. 
Istotnie ustrzelił głowę, ale nie koguta, lecz człowieka. M

M
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Słocina

 141 km  słoCina 
Dawna podrzeszowska miejscowość, obecnie w granicach miasta. Za-

chowana najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1349 r., a o parafii z 1419 r. 
W  centrum znajduje się parafial-

ny rzymskokatolicki kościół śś. Rocha 
i  Marcina (fot. po prawej). Pierwszy 
drewniany kościół parafialny pochodził 
z początku XV w., prawdopodobnie ufun-
dowany został przez Ottona Pileckiego, 
dziedzica Słociny. Po pożarze kościoła 
w  1466  r. wzniesiono nową murowaną 
świątynię. Zniszczyli go Tatarzy pod-
czas najazdu w  1624  r. Obecny kościół 
powstał w latach 1913–1916. W Słocinie 
znajduje się ponadto empirowy zespół 
dworsko-parkowy. Sam dwór, obecnie 
opuszczony, pochodzi z XIX w. Towarzy-
szą mu budynek rządcy i domek 
neogotycki, a  całość otacza park 
ze starodrzewiem. 

Panorama dawnej wsi Słocina JS

Wnętrze kościoła śś. Rocha i MarcinaEmpirowy dwór

JS
JSKZ

Etap VI: Łańcut – Rzeszów



48 Etap VII: Rzeszów – Góra Ropczycka – Ropczyce

Rzeszów

Etap VII: Rzeszów – Góra  
Ropczycka – Ropczyce (36 km)
 150 km  rzeszów

W okresie XI–XIV w. był grodem przygranicznym Rusi Czerwonej. Po 
przyłączeniu tego obszaru do Korony, w 1354 r. otrzymał przywilej loka-
cyjny na prawie magdeburskim od króla Kazimierza Wielkiego. Pierwszym 
właścicielem miasta był Jan Pakosławic ze Strożysk, którego dzieci przy-
jęły nazwisko rodowe Rzeszowscy. Następni byli Ligęzowie, Ostrogscy-
Zasławscy i Lubomirscy. W XV w. miasto zostało zniszczone przez pożar. 
Po odbudowie otrzymało nowe przywileje, dzięki czemu nastąpił szybki 
rozwój gospodarczy i kulturalny. W 1658 r. Sebastian Lubomirski ufun-
dował Kolegium Pijarów, jedną z pierwszych uczelni tego typu w Polsce.  
W 1772 r. Rzeszów dostał się pod zabór austriacki i przez 146 lat wchodził 
w skład imperium Habsburgów. W 1845 r. magistrat miejski odkupił prawo 
dominatu od Lubomirskich – Rzeszów przestał być miastem prywatnym. 
Na XIX w. przypadał intensywny rozkwit gospodarczy miasta – został stoli-
cą cyrkułu, dotarła tu kolej galicyjska (1858 r.), stacjonował duży garnizon 
cesarsko-królewskiego wojska. Z kolei w czasach II Rzeczypospolitej Rze-
szów rozwijał się w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Układ urbanistyczny miasta, 
z  Rynkiem otoczonym trze-
ma pierzejami mieszczańskich 
kamienic, z  których najstarsze 
pochodzą z  XVII  w., ma jeszcze 
średniowieczny rodowód. W jego 
pobliżu usytuowany jest kościół 
farny śś. Wojciecha i Stanisława 
Biskupa z  zachowanym gotyc-
kim prezbiterium (ok. 1434 r., fot. 
po lewej) i  barokowymi nawami 
bocznymi (1623 r.). Wyposażenie 
rzeszowskiej fary pochodzi głów-
nie z XVIII w. Ciekawy jest zespół 
obrazów ołtarzowych nieznanych 
twórców, które przedstawiają Oko 
Opatrzności Bożej, św. Stanisła-
wa Kostkę na tle widoku rynku 
Rzeszowa, Matkę Bożą w  typie 
Piety oraz św. Teklę. Na belce tę-
czowej umieszczony jest krucy- 

KZ
KZ Wnętrze kościoła farnego
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Rzeszów

fiks w stylu regencji, z tego samego okresu 
pochodzi także ambona. Prawdziwą ozdo-
bą świątyni jest ołtarz główny z warsztatu 
jarosławskiego artysty Tomasza Huttera, 
z  obrazem Ukrzyżowanie anonimowego 
artysty w  partii centralnej. W  prezbite-
rium zobaczyć można wmurowane w płn. 
ścianę renesansowe nagrobki (fot. po pra-
wej) przedstawicieli rodu Rzeszowskich 
z XVI i pocz. XVII w. W XVII w. wybu-
dowano wolnostojącą kwadratową dzwonnicę zaprojektowaną przez  
Jana Chrzciciela Bellottiego, nadwornego architekta Lubomirskich, na-
krytą kopulastym hełmem z czterema lukarnami i latarnią. 

Najcenniejszym zabytkiem miasta jest 
wczesnobarokowy zespół klasztorny 
Bernardynów (fot. po lewej), pocho-
dzący zapewne z  lat 1624–1629, którego 
budowę rozpoczął Mikołaj Spytek Ligę-
za, z przeznaczeniem na rodowe mauzo-
leum. Klasztor pierwotnie usytuowany 
był na niewielkim wyniesieniu, wśród 
bagien i  rozlewisk rzeczki Mikośki, miał 
więc charakter obronny, o czym świadczą 
zachowane do dziś otwory strzelnicze. 
Pełnił funkcję obronnego bastionu w two-
rzonym przez Ligęzę systemie fortyfika-

cyjnym miasta. Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to 
sanktuarium Matki Boskiej Rzeszowskiej. W  prezbiterium świątyni 
znajduje się wysoki, manierystyczny ołtarz główny z  alabastrowymi 
płaskorzeźbami, w polu centralnym ob-
raz Opłakiwanie Chrystusa. W ścianach 
bocznych prezbiterium, w niszach usta-
wiono osiem alabastrowych klęczących 
posągów przedstawicieli rodu Ligęzów 
(przed 1637  r.). Oprawę dla gotyckiej 
figurki Matki Bożej z  3 ćw. XV  w. sta-
nowi, umieszczony w  bocznej kaplicy, 
monumentalny, w  całości złocony oł-
tarz barokowy z  1729  r., pochodzący 
z warsztatu rzeźbiarza Tomasza Huttera  
(fot. po prawej). Ściany i  sklepienia 
świątyni pokrywa polichromia powstała 
w latach 1760–1780.
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Rzeszów
KZ

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, widok na ołtarz główny i dwa ołtarze boczne

Zabudowania kościoła i klasztoru św. Krzy-
ża (fot. po lewej) powstały w latach 1642–1649, 
z tego okresu pochodzą też sztukaterie we wnę-
trzu wykonane przez Jana Chrzciciela Falco-
niego. Przekazane następnie pijarom, zostały 
gruntownie przebudowane na pocz. XVIII  w. 
Zgodnie z  projektem Tylmana z  Gameren po-
wstała okazała, dwuwieżowa fasada. W  niewiel-
kiej świątyni dominuje rokokowy ołtarz główny 
(I  poł. XVIII  w.), w  jego polu centralnym wisi KZ
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późnobarokowa rzeźba Ukrzyżowanego (koniec XVII  w.). Krucyfiks 
jest podobno wotum księcia Hieronima Augusta Lubomirskiego za 
zwycięstwo pod Wiedniem w 1683  r., gdzie korpus książęcy walczył 
w składzie armii austriackiej i jako pierwszy dotarł do murów Wied-
nia. Na ścianach umieszczono liczne nagrobki i epitafia członków rodu 
Lubomirskich. Z kolei we wnętrzu klasztoru zachowała się barokowa 
polichromia z 1695 r. Obecnie znajduje się tu Muzeum Okręgowe. Do 
zespołu klasztornego należały także zabudowania kolegium powstałe 
w  latach 1703–1704. W dawnym konwencie wykładał Stanisław Ko-
narski, a uczyli się tu m.in. Ignacy Łukasiewicz, Władysław Sikorski, 
Julian Przyboś i Władysław Szafer.

Jedną z bardziej okazałych historycznych budowli miasta jest dawny 
zamek Ligęzów (fot. po prawej) typu palazzo in fortezza z systemem 
kamiennych fortyfikacji bastiono-
wych (II poł. XVI  w., fortyfikacje 
XVII  w.), przebudowany przez 
Lubomirskich w  XVII  w. Sam za-
mek został rozebrany w  1904  r. 
(zachowała się tylko wieża wjaz-
dowa z  1620  r.), a  na jego miej-
scu wybudowano budynek sądu. 
W bezpośrednim sąsiedztwie tego 
obiektu znajduje się barokowy Let-
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ni Pałacyk Lubomirskich (fot. po le-
wej) z pocz. XVIII w., zaprojektowany 
zapewne przez Tylmana z  Gameren. 
Był on elementem dużego komplek-
su ogrodowego, powstałego wokół 
zamkowej rezydencji. Z tego rozległe-
go ogrodu barokowego (tworzyły go 
m.in. oranżeria, zwierzyniec i  altana 

w stylu chińskim) pozostała jedynie kordegarda, ogrodzenie z bramą 
i olbrzymi platan przy ul. Zamkowej. 

W Rzeszowie warto również zobaczyć:
– kościół Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej z 1709 r., za-

projektowany przez Jana Bellottiego. Był to dawny kościół klasztorny 
reformatów, przebudowany w  latach 1925–1928, obecnie pełniący 
funkcję kościoła garnizonowego;

– kościół Chrystusa Króla poświęcony w 1937 r. Świątynia zbudo-
wana na planie krzyża, z dużą kopułą. W czasie okupacji niemieckiej 
kościół był wykorzystywany jako magazyn żywności; 

– neogotycki kościół św. Józefa (1902–1904, projekt Zygmunta 
Hendla) na Staromieściu;

– dawne synagogi: późnorenesansowa Mała (Staromiejska) 
z pocz. XVII w., rozbudowana w XIX–XX w. (projekt Zygmunta Hen-
dla) oraz barokowa, Duża (Nowomiejska) 
z końca XVII w., przebudowana w latach 1705–
1710 według projektu Jana Bellottiego;

– ratusz (fot. po prawej) z końca XVII w., 
będący charakterystyczną budowlą Rzeszowa, 
przebudowany w  latach 1895–1898. Powstała 
wówczas budowla w  stylu neogotyckim, trój-
kondygnacyjna, ze szczytami schodkowymi 
w elewacjach bocznych oraz ryzalitem środko-
wym, zwieńczonym dwiema wieżyczkami;

– Podziemną Trasę Turystyczną „Rzeszowskie Piwnice” (fot. po-
niżej), która przebiega pod kamienicami i płytą Rynku, łącząc wszystkie 

jego pierzeje. Poszczególnym piwni-
com i korytarzom nadano nazwy od-
noszące się do ich funkcji oraz historii 
miasta. Trasa liczy 369 m dł. i wiedzie 
przez 15 korytarzy i 25 piwnic.

Od kościoła Bernardynów – sank-
tuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 
– kierujemy się na zach., przekra-
czamy al. Ł. Cieplińskiego, podąża- 
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Zabierzów

my ulicą ks. Jałowego, mijając kościół Chrystusa Króla po lewej. Za 
torami kolejowymi skręcamy w lewo i idziemy dalej drogą aż do ob-
wodnicy. Przechodzimy rzeszowską obwodnicę i  prosto ul. bł. Ka-
roliny Kózkówny. Za ogródkami działkowymi (po lewej) skręcamy  
w lewo i wierzchowiną zmierzamy do osiedla Pustki. Następnie drogą 
asfaltową do Kielanówki, gdzie na skrzyżowaniu dróg stoi kapliczka 
św. Rocha.

 154 km  kielanówka
We wsi na uwagę zasługują kapliczki: jedna 

z ok. 1896  r., druga na rozstaju dróg wiodących 
do Nosówki i  Zabierzowa z  zabytkową figurą 
św. Rocha (fot. po prawej) datowaną na koniec 
XIX w. Po lewej stronie szosy znajdują się zabu-
dowania cegielni, a  wśród nich: budynek pieca 
sprzed 1914 r., hala kolejki, cztery wiaty, dwie wy-
rabialnie i dwie suszarnie z lat 20. XX w. 

Z Kielanówki kierujemy się ul. Błękitne Wzgórze, następnie ul. Le-
śne Wzgórze do Bzianki. Po lewej mijamy Zabierzów.

 160 km  zabierzów
Zabierzów jest jedną z najstarszych para-

fii w okolicach Rzeszowa. Według zapisów 
ks. Fryderyka Alembeka, Generalnego Wi-
zytatora Diecezji Przemyskiej, już w 1115 r. 
istniały tu majątki kościelne i kamienny ko-
ściół w kształcie rotundy. Akt erekcyjny po-
chodzący z 1318 r. poświadcza istnienie pa-
rafii. Podczas najazdu tatarskiego w 1624 r. 
jazda zaatakowała kościół broniony przez 
chłopów pod wodzą proboszcza ks. Marcina 
Krzemińskiego. Świątynia została spalona, 
a proboszcz uprowadzony w jasyr. Po kil-
ku latach zbudowano w tym miejscu drewnianą kaplicę. Mikołaj Spytek 
Ligęza ufundował szpital ubogich, który przejął pod swoją opiekę ksią-
żę Jerzy Lubomirski. Kaplica została spalona przez wojska Rakoczego.  
Jerzy Ignacy Lubomirski, właściciel dóbr rzeszowskich, w 1719 r. sfinanso-
wał budowę nowego kościoła (fot. powyżej), podczas której zniszczono 
resztki wałów grodowych. Była to nieduża, jednonawowa budowla ka-
mienna. W 1873 r. właściciel Nosówki, Ludwik Jędrzejowicz z żoną He-
leną z Dąbskich, ufundowali kaplicę z kryptą grobową z prawej strony. 
W 1909 r. proboszcz ks. Marceli Sochański przedłużył kościół i dobudo- 
wał wieżę oraz kaplicę po lewej stronie. 
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Zagorzyce

We wsi Bzianka, za bu-
dynkiem straży pożarnej, 
skręcamy w lewo, na następ-
nym skrzyżowaniu również 
w lewo i pod górę. Na zakręcie 
wchodzimy w prawo, w drogę 
gruntową i idąc kilka kilome-
trów przez pola dochodzimy 
do Błędowej Zgłobieńskiej. 
Przekraczamy drogę asfalto-

wą i idziemy dalej kilka kilometrów wierzchowiną do Iwierzyc. Napo-
tykając drogę asfaltową skręcamy w prawo, następnie z biegiem rzeki 
Bystrzycy przechodzimy kładką betonową na drugi brzeg i  prosto, 
przecinając drogę do Sędziszowa pniemy się pod górę, przechodząc 
obok zespołu pałacowo-parkowego. Docieramy pod krzyż milenijny 
w  Sielcu. Kierujemy się drogą na płd., po kilkudziesięciu metrach 
skręcamy w drogę polną w prawo, idziemy nią prosto do zabudowań. 
Po dojściu do drogi asfaltowej skręcamy w  lewo, osiągamy piewsze 
zabudowania Zagorzyc. Skręcamy w  lewo, dochodzimy do kapliczki 
św. Jakuba stojącej po lewej stronie drogi.

 177 km  zagorzyCe
W okresie średniowiecza teren, na którym leżały Zagorzyce, nazywano 

„Zabrona”, którym to terminem określano obszary leżące w pobliżu „bro-
ny”, czyli umocnionego przejścia granicznego. Zagórzyce wzmiankowane 
są w 1379 r. w akcie króla Ludwika Węgierskiego. 

Murowany parafialny kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła w Za-
gorzycach Górnych zbudowano w  latach 1934–1939, a  poświęcony 
został w  1953  r. Z  kolei mieszkańcy Zagorzyc Dolnych wybudowali 
w  latach 2001–2006 parafialny kościół Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Marii Panny.

Przed kapliczką skręcamy w prawo schodami na kładkę, następnie 
do góry, do drogi asfaltowej. Skręcamy w prawo, a następnie w lewo 
(obok kapliczki Matki Bożej z Lourdes). Tą drogą docieramy prosto do 
Góry Ropczyckiej (jest to tradycyjna droga mieszkańców Zagorzyc do 
kościoła w Górze Ropczyckiej).

 180 km  góra ropCzyCka
Miejscowość lokowana była już w XIII w., położona na wzniesieniu – 

stąd też i jej nazwa. Od początku istnienia wchodziła w skład dóbr kró-
lewskich, a od 1498 r. do klucza ropczyckiego. Z nadania króla Zygmun-
ta Augusta otrzymał go Sebastian Kielecki. W 1614 r. umieszczono tu  
siedzibę niegrodowego starostwa ropczyckiego, zastawianego za poży-
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Góra Ropczycka

czone sumy lub wypuszczanego w dzier-
żawę zasłużonym obywatelom. Do I roz-
bioru Polski miejscowość nosiła nazwę 
Góra Królewska (Góra Regalis). Właści-
cielami byli m.in. Tarnowscy, Koniecpol-
scy i Potoccy. 

Dwór (fot. po prawej) znajdujący 
się tuż przy drodze, prowadzącej z Sę-
dziszowa do Zagorzyc, został wybu-
dowany pod koniec XVIII w. dla Ga-
briela Jaworskiego. Elewacja frontowa 
poprzedzona jest gankiem wspartym 
na czterech filarach. Fasadę wieńczy 
trójkątny szczyt. W  pobliżu dworu 
wznoszą się ruiny koszar (fot. po pra-
wej), wybudowanych w  1866  r. przez 
Kazimierza Starzeńskiego dla pułku krakusów. Zachowały się jedynie 
ściany jednego skrzydła oraz część muru, kiedyś otaczającego dziedzi-
niec, z wieżą w jednym z narożników. Za czasów Starzeńskich całość 
założenia otaczał rozległy park. Do dzisiaj przetrwały jego skromne 
resztki, popularnie nazywane „Buczyną”. W parku stoi wzniesiona ok. 
1870  r. kaplica grobowa Kazimierza i  Teofili Starzeńskich. Budowla 

neogotycka na planie prostokąta ozdobio-
na jest herbem Starzeńskich – Lisem. 

Nad okolicą góruje sylweta murowa-
nego parafialnego kościoła św. Jakuba 
Starszego Apostoła (fot. po lewej), wy-
budowanego w latach 1949–1951 r. z ini-
cjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Woj-
ciecha Święsa. Jest to już czwarta z  kolei 
świątynia w tym miejscu. Ma prostą bryłę, 
z masywną, czworoboczną wieżą. Wypo-
sażenie wnętrza (fot. poniżej) pochodzi 
z  poprzedniego, drewnianego kościoła. 
Trzy ołtarze  

datowane są na XVIII w., a rzeźba Chry-
stusa Ukrzyżowanego zawieszona pod 
łukiem tęczowym pochodzi z  II poł. 
XVII  w. Ciekawe są również obrazy: 
Matka Boska z  Dzieciątkiem i  św. Jó-
zefem, tzw. Madonna z  Loreto (kopia 
z  I  poł. XVII  w. dzieła Rafaela Santie-
go), Matka Boska z Dzieciątkiem w typie 
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Ropczyce

Santa Maria Maggiore (1796 r.) i Matka Boska 
Bolesna z  pocz. XVII  w. W  kościele znajduje 
się również kamienna chrzcielnica z przełomu 
XVIII i XIX w., z herbem Lis. W przedsionku, 
tuż za drzwiami wejściowymi, umieszczona jest 
płaskorzeźba, przedstawiająca młodą kobietę 
w  greckich szatach, wspartą na cokole, z  urną 
i z bocianem u stóp (fot. po lewej). Wyżej wid-
nieje napis, mówiący, że jest to pomnik, który 
ufundowała swym rodzicom, Gabrielowi i Tekli 
Jaworskim, wdzięczna córka Katarzyna hrabina 
Starzeńska.

Z  Góry Ropczyckiej możemy dojść 
do Sędziszowa Małopolskiego kieru-
jąc się drogą na płn. Przy drodze, na 
skraju wsi, stoją dwie kamienne rzeź-
by z pocz. XIX w. Przedstawiają patro-
nów Polski – śś. Wojciecha i Stanisła-
wa (fot. po prawej).

Od kościoła św. Jakuba Apostoła w Górze Ropczyckiej kierujemy 
się w stronę Gnojnicy. Po 2 km dochodzimy do skrzyżowania dróg, 
skręcamy na prawo. Po przejściu kilkuset metrów skręcamy w lewo na 
drogę polną. Idąc nią, cały czas mijamy liczne kapliczki przydrożne. 
Dochodzimy do drogi asfaltowej, kontynuując wędrówkę w kierunku 
zach. Po lewej stronie mijamy zarośnięty krzewami Kopiec Tatarski, 
według legend to ślad dawnej bitwy i jest w nim pochowany wódz ta-
tarski Kantymir Mirza.

Droga asfaltowa skręca w prawo, my idziemy prosto, wchodząc na 
drogę polną, idąc nią dochodzimy do drogi asfaltowej w Brzyznej Dol-
nej – dziś jednej z dzielnic Ropczyc, skręcamy w prawo i dochodzimy do 
drogi E-4. Przechodzimy przez nią, skręcamy w lewo, następnie idzie-
my chodnikiem w kierunku miasta. Obok stadionu skręcamy w prawo 
i wchodzimy na drogę wśród zabudowań, docierając pod sanktuarium 
Matki Bożej Ropczyckiej. Obok znajduje się Dom Pielgrzyma.

 186 km  ropCzyCe
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1254 r. W 1362 r. otrzymała ona od 

króla Kazimierza Wielkiego prawa miejskie. W XV w. nastąpił rozwój go-
spodarczy miasta, któremu towarzyszył awans administracyjny – w 1614 r. 
powstało niegrodowe starostwo ropczyckie. Na przełomie XVI i XVII w. 
przypada największy rozwój Ropczyc. Nazywano je w tym czasie „małym 
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Ropczyce

Gdańskiem”. Miasto miało charakter otwarty, nie miało murów ani wałów 
obronnych. Dlatego też było łatwym łupem w czasie najazdu Tatarów 
w 1504 r., Szwedów w 1655 r., wojsk księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II 
Rakoczego w 1657 r. To spowodowało z czasem duży regres gospodarczy. 

Na obszerny plac kościelny prowadzi brama 
wsparta na dębowych słupach, nakryta gonto-
wym daszkiem. Ponad nią, pod baldachimem, 
stoi drewniana figura św. Jana Nepomucena 
z  XVIII  w. Sanktuarium Matki Bożej Królo-
wej Rodzin (fot. po prawej) jest murowaną 
świątynią powstałą w latach 1721–1728. Jest to 
budowla jednonawowa z  niższym i  węższym 
prezbiterium z zakrystią. W 1883 r. dobudowa-
no do nawy od płd. kruchtę. Ściany i sklepienia 
wnętrza pokryte są polichromią z 1892 r. Wy-

posażenie kościoła jest późnobarokowe, z poł. 
XVIII  w. W  ołtarzu głównym umieszczona 
jest łaskami słynąca figura Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem (fot. po lewej), późnogotycka rzeźba 
typu śląsko-pomorskiego z I poł. XV w. Figurę 
początkowo umieszczono w kapliczce wyciętej 
w  pniu drzewa śliwowego, gdzie przebywała 
blisko 200 lat. Kapliczka ta znajduje się obec-
nie za ołtarzem głównym, stanowi świadec-
two wcześniejszego kultu Maryjnego. Wystrój 
wnętrza uzupełniają dwa późnobarokowe oł-

tarze boczne, ambona, a także organy z końca XIX w. W kruchcie znaj-
duje się miedziana kropielnica z monogramem Imienia Maryi z 1818 r. 

Kontynuujemy wędrówkę, przechodzimy rzekę Wielopolkę, następ-
nie obok ośrodka zdrowia skręcamy w lewo, idąc dalej ulicą ks. kard. 
Wyszyńskiego. Jesteśmy w centrum, tu skręcamy w lewo obok Ochron-
ki Sióstr Służebniczek, dochodząc pod kościół.

Budowę parafialnego kościoła Przemienienia 
Pańskiego (fot. po prawej) zainicjował król Kazi-
mierz Wielki. Dzieła dokończono ok. 1368 r. Znisz-
czony po raz pierwszy w  1504  r. podczas najazdu 
tatarskiego. W XVI w. na krótko zajęli ją protestan-
ci. Pożary, które nawiedzały miasto, nie oszczędzały 
również kościoła. Po pożarze z 1883 r. dobudowano 
boczne nawy w stylu neogotyckim, kościół pokry-
to dachówką i  blachą, a  wieżę i  zakrystię otynko-
wano. Na zewnątrz kościół został opięty skarpami, 
otrzymał dachy siodłowe, a  nad nawą wieżyczkę 
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na sygnaturkę. Wówczas też w ołtarzu głównym 
umieszczono obraz Przemienienia Pańskiego, 
dzieło nieznanego malarza, wzorowane na obra-
zie Rafaela Santiego. 

W  rynku znajduje się kapliczka (fot. po le-
wej) zbudowana w  poł. XIX  w. Jej dach jest 
wsparty na czterech kolumnach, między którymi 
znajduje się figura św. Jana Nepomucena. Blisko 
centrum miasta znajduje się unikalny rezerwat 
przyrody „Szwajcaria Ropczycka” (2,6 ha). 
Tworzy go wąwóz lessowy porośnięty miesza-
nym drzewostanem.

Etap VIII: Ropczyce –  
– Zawada – Pilzno (33 km)

Od kościoła parafialnego w Ropczycach idziemy kilkaset metrów 
do widocznego z  daleka dworca PKS przy ul. Zielonej. Obok niego 
znajduje się początek żółtego szlaku turystycznego, wraz z którym 
będziemy wędrować do Zawady. Kontynuujemy wędrówkę ulicą Zie-
loną, po 1 km skręcamy w prawo na drogę gruntową. Idąc pod górę 
i  następnie grzbietem, mijamy zabudowania osiedla Ropczyc, zwa-
nego Podsłońce. Dookoła ładne widoki na Ropczyce, Chechły, Dolinę 
Wielopolki, w pobliżu wieże wiertnicze kopalni ropy naftowej. Koń-
cząc wędrówkę malowniczym wzgórzem, skręcamy w prawo w dolin-
kę, dochodzimy do strumyka, następnie w górę przez niewielkie lasy 
i drogami na skraju pól, do osiedla Przymiarki. Docieramy do drogi 
asfaltowej, podziwiać można rozległe widoki Pogórza Strzyżowskie-
go i  najwyższej jego części – Pasma Klonowej Góry, ze szczytami:  
Bardem, Klonową Górą oraz Górą Chełm.

Mijamy domy, wchodzimy w  las, po kilku 
kilometrach widzimy krzyż otoczony płot- 
kiem – to pomnik ofiar z  II wojny światowej 
(fot. po prawej). Kilkadziesiąt metrów za krzy-
żem szlak odchodzi w prawo. Dochodzimy do 
małego krzyża ze strzałką drogowskazową. 
Nieopodal znajduje się cmentarz z  czasów 
I wojny światowej.

Kontynuujemy wędrówkę, przechodzimy 
obok podobnego do poprzedniego krzyża – 
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Zawada

pomnika ofiar II wojny światowej, dochodzimy do głównej drogi 
grzbietowej. Po kilkuset metrach skręcamy w lewo, w stronę Zawady. 
Idziemy obok gospodarstw, schodzimy stromo w  dół, docierając do 
sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie.

 196 km  zawada
Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Ma- 

rii Panny (fot. po prawej) wzniesiono w  latach 
1645–1656 z fundacji Achacego Ligęzy. W latach 
1989–1993 przeprowadzono gruntowny remont 
świątyni, likwidując płaskie stropy w nawie i pre-
zbiterium, które zastąpiono sklepieniami koleb-
kowymi oraz dobudowano wieżę od zach. 

Rokokowy ołtarz głów-
ny, z bramkami po bokach, 
na których umieszczono 
rzeźby św. Wojciecha i  św. Stanisława, powstał 
w II poł. XVIII w. W polu głównym ołtarza słyną-
cy łaskami obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
z końca XVI w. w typie Matki Boskiej Śnieżnej, 
koronowany dwukrotnie w 1920 i 1924 r., po od-
zyskaniu skradzionych koron. Na zasuwie obraz 
Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVIII w. 

W  Zawadzie przy drodze E-4 zobaczyć można zespół pałacowy 
– dawną posiadłość Ligęzów. Tu znajdował się neogotycki zamek, któ-
ry w czasie I wojny światowej został 
spalony przez Rosjan. Pozostała tyl-
ko baszta i kaplica zamkowa. Nieco 
dalej stoi pałac z pocz. XX w. w stylu 
neorenesansu nidelrandzkiego. Po 
przeciwnej stronie drogi znajduje 
się drewniana karczma z XVIII w., 
przebudowana w XX w.

Obok kościoła w Zawadzie wspinamy się serpentyną, przechodzimy 
obok Dróżek Maryjnych, w kierunku widocznego lasu. Przechodzimy 
drogą przez bukowy las. Za nim napotykamy skrzyżowanie, gdzie skrę-
camy w lewo. Dochodzimy do zabudowań i skręcamy lekko w prawo, 
w leśną drogę biegnącą równolegle z asfaltową. Dochodzimy do skrzy-
żowania dróg i wybieramy drogę na wprost. Idąc kilka km wierzchowi-
ną dochodzimy do skrzyżowania, skręcamy w prawo w górę. Tuż przed 
szczytem wzniesienia, na skrzyżowaniu, idziemy w prawo w kierunku 
lasu. Na pierwszym skrzyżowaniu dróg leśnych skręcamy w lewo lekko 
dół, niewielkim wąwozem dochodzimy do polany. Na rozwidleniu wy-
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Kałużówka

bieramy drogę w prawo, wzdłuż szpaleru roślinności po naszej lewej 
stronie. Na następnym skrzyżowaniu idziemy prosto, mając głęboki 
parów po prawej stronie i  wychodzimy między pola uprawne. Napo-
tykamy drogę kamienistą, następnie asfaltową. Przed osiągnięciem 
szczytu skręcamy w  lewo i  na rozwidleniu w  prawo, lekko pod górę, 
później w dół drogą betonową dochodzimy do głównej drogi w Gumni-
skach. Skręcamy w prawo, w kierunku kościoła. Na wysokości kościoła 
skręcamy w lewo ostro pod górę, w starą drogę utwardzoną betonem. 
Pniemy się początkowo między gospodarstwami, mijamy łąki i wcho-
dzimy w las. Dochodzimy do drogi asfaltowej z Braciejowej. Po lewej 
stronie mijamy pomnik żołnierzy AK. Jeszcze kilkadziesiąt metrów 
drogą asfaltową i skręcamy w prawo w drogę leśną Z tego miejsca do 
polany Kałużówka towarzyszą nam także strzałki informacyjne. 

 210 km  kałużówka
Polana ta jest miejscem, gdzie w czasie 

II wojny światowej podczas Akcji „Burza” 
oddziały AK obwodu dębickiego stoczyły 
największą bitwę partyzancką w Polsce płd.- 
-wsch. Oddziałami tymi dowodził mjr Adam 
Lazarowicz. 23 sierpnia 1944 r. 5 Pułk Strzel-

ców Konnych Armii Krajowej, w sile tysiąca ludzi, rozpoczął na polanie bi-
twę z nacierającymi oddziałami Niemców. Walka trwała dwa dni. Zginęło 
50 żołnierzy wroga, 60 zostało rannych. Polacy stracili 11 ludzi, 4 ciężko ra-
niono. Wydarzenia to upamiętnia pomnik z listą poległych (fot. powyżej).

Wędrujemy dalej w  kierunku góry Dębnak, na 
tym odcinku równolegle biegną szlaki zielony i zna-
kowany lilijką harcerską (fot. po prawej). W pobliżu 
wierzchowiny kierujemy się szlakiem „lilijkowym” 
na północny-zachód, idąc przez ładny pogórzański 
las. Na skraju lasu docieramy do drogi gruntowej, 
skręcamy w  lewo, schodząc nią w dół. Na skrzyżo-
waniu dróg gruntowych, skręcamy w prawo (czarny 
szlak rowerowy), drogą obok zabudowań, w kierunku masztu anteno-
wego. Nie dochodzimy do masztu, skręcamy w lewo drogą w dół, do-

chodząc do kościoła w Dobrkowie. 
Od kościoła drogą asfaltową na 
zachód, aby po kilkuset metrach 
skręcić w lewo w drogę gruntową, 
i nią do kolejnej drogi asfaltowej. 
Tą droga docieramy do E-4, prze-
kraczamy Wisłokę i kierujemy się 
w stronę bliskiego już Pilzna.PP
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Pilzno

 219 km  pilzno
Pierwsza wzmianka o osadzie sięga XIII w. Jeszcze wcześniej, bo 

w 1105 r., benedyktyni z Tyńca mieli tu duży kompleks dóbr oraz osadę han-
dlową, którą przenieśli do Kołaczyc. Miasto i okolice w XIII i XIV w. zasiedlili 
koloniści z Saksonii, Holandii i Moraw. Nazywani byli oni przez miejscową 
ludność Głuchoniemcami, ze względu na trudności w porozumiewaniu 
się. Dokument lokacyjny dla Pilzna wystawił Kazimierz Wielki w 1354 r. Na 
tę decyzję miało wpływ położenie miasta na skrzyżowaniu ważnych szla-
ków handlowych na Ruś, Węgry i do Krakowa. Do poł. XV w. było ważnym 
ośrodkiem handlu, administracji i sądownictwa. Około 1400 r. ukształto-
wany został kwadratowy rynek oraz wystawiono kościół parafialny i klasz-
tor Augustianów. W 1474 r. spalił je podczas najazdu węgierski król Ma-
ciej Korwin. Już w 1487 r. funkcjonowały tu wodociągi, a od 1526 r. Jan 
Tarnowski wzmacniał system miejskich umocnień obronnych. XVI w. dla 
Pilzna to okres rozkwitu stolarstwa, kotlarstwa, garbarstwa i szewstwa. 
Wojny i klęski żywiołowe przyczyniły się do upadku znaczenia miasta, a po-
żary – w 1595, 1629 i 1877 r. dopełniły listę klęsk, które zniszczyły podstawy 
jego gospodarczego rozwoju.

W Pilźnie zachował się średniowieczny układ rynku, a w nim kil-
ka domów murowanych z przełomu XVIII i XIX w. o korytarzowym 
układzie wnętrz. Przy ulicy św. Ducha i  Węgierskiej (trasa dawnego 
traktu na Węgry) przetrwał zespół domów 
parterowych z I poł. XIX w., zbudowanych 
na starszych piwnicach.

Gotycki parafialny kościół św. Jana 
Chrzciciela (fot. po prawej) był wielokrot-
nie przebudowywany. Posiada kwadra-
tową wieżę, podwyższoną w  XVIII  w. do 
pięciu kondygnacji. Wyposażenie pocho-
dzi z XVIII i XIX w., ale najcenniejsza jest 
późnogotycka figura Madonny z Dzieciąt-
kiem z ok. 1500 r., znajdująca się po pra-

wej stronie ołtarza 
głównego. 

W  sąsiedztwie rynku znajduje się zespół 
klasztorny (fot. po lewej), pierwotnie augu-
stianów, a od 1841 r. karmelitów. Należący do  
niego kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny był fundowany w 1403  r. przez 
Władysława Jagiełłę. Jest to budowla gotycka, 
z elementami neogotyckimi i neoromańskimi, 
z wyposażeniem z okresu XVII–XVIII w. Ko-
ściół jest sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. 
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Zgodnie z  tradycja znajdujący 
się tu obraz Matki Bożej miał 
zostać przyniesiony do Pilzna 
przez wędrownych kupców 
wielkomorawskich. 

Z  dawnego systemu ob-
ronnego zachowały się nie-
liczne fragmenty. Zaliczyć do 
nich można pozostałości bar-
bakanu Bramy Krakowskiej 
(1508–1524), kurtynę ziemną 
w obrębie dziedzińca klasztoru 
(ok. 1536), murowaną basztę 
(1503–1524) zeszpeconą prze-
róbkami z  poł. XIX  w., muro-
wany arsenał miejski (1503– 
–1524) oraz dwie basteje ziem-
ne z pocz. XVI w. 

W Pilźnie kończy się  
podkarpacka część Drogi św. Jakuba.  

Pielgrzymkę drogą Via Regia kontynuować 
można na terenie Małopolski i dalej...  

...do Santiago de Compostela.
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Ołtarz główny w kościele Wniebowzięcia NMP
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