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Koniecpol
Pałac
Pałac Koniecpolskich, pierwotnie barokowy (1603-1609),
wzniesiony w miejscu zamku z 1540, rozbudowany w stylu
klasycystycznym (4 ćw. XVIII w.), rekonstruowany (19581961); oficyny klasycystyczne (XVIII/XIX w.).

50°46'55"N 19°41'14"E | na mapie:A

Koniecpol
Późnobarokowy kościół św. Michała
Archanioła
Kościół św. Michała Archanioła, późnobarokowy (1767),
salowy.
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Koniecpol
Dawna synagoga (XIX w.)
Dawna synagoga (XIX w.).
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Koniecpol
Wczesnobarokowy kościół
parafialny Świętej Trójcy (1632-44)
Wczesnobarokowy kościół parafialny Świętej Trójcy (163244) z barokowym wyposażeniem, remontowany (17451778). W XV wieku Przedbór kasztelan sandomierski
uzyskał zgodę króla Władysława Warneńczyka na założenie
miasta Nowopole nad Pilicą, z czasem nazwane
Koniecpolem. W XVI wieku istniejący tu drewniany kościół
stał się siedzibą parafii, przetrwał do połowy XVII wieku.
Trzy lata hetman wielki koronny (właściciel tych ziem)
Stanisław Koniecpolski spędził w tureckiej niewoli, wówczas
ślubował, że okazałą świątynię Bogu w Trójcy wzniesie,
gdy z tej opresji się uwolni. Tej obietnicy dochował,
zatrudnił wybitnego włoskiego architekta M.Trapoli i w
latach 1632 - 1638 wzniesiona została okazała barokowa
świątynia. Jej poświęcenia w roku 1644 dokonał prymas
Maciej Łubieński.
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Kościół z transeptem po bokach nawy głównej ma po dwie
otwarte, połączone ze sobą kaplice. Również do
prostokątnego prezbiterium przylegają dwie przeciwległe
zakrystie. Na przecięciu nawy z transeptem znajduje się
dość okazała wieża z latarnią na sygnaturkę. Innych wież
kościół nie posiada.
We wnętrzu kościoła wiele rzeźb, malowideł, snycerki
godne jest uwagi ale obraz w ołtarzu głównym, dzieło
Tomasza Dolabelli jest wyjątkowym skarbem.
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Drochlin
Kościół św. św. Filipa i Jakuba
Pierwotny drewniany kościół istniał od 1470 roku. Następny
budynek wzniesiono w 1728 roku. Świątynia dotrwała do
połowy lat pięćdziesiątych, po 1956 roku została rozebrana
i zastąpiona murowanym budynkiem z lat 1958-67.
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Podlesie
Kościół pw. św. Idziego
Drewniany kościół parafialny z XVIII w. pw. św. Idziego
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3

Sprawdz na sklep.polskaniezwykla.pl

Drochlin
Przydrożna kapliczka domkowa
(1857)
Niewielka, zadbana kapliczka zwraca uwagę podróżujących
DW794 w kierunku Lelowa. Stoi na poboczu, po lewej
stronie drogi (dla wyjeżdżających z Drochlina). W książce
Jana Wiśniewskiego z 1932 r. ("Historyczny Opis
Kościołów, Miast, Zabytków i Pamiątek w Powiecie
Włoszczowskim") możemy przeczytać: &bdquo;Wieś leży w
odległości 5 wiorst między Lelowem i Koniecpolem. Składa
się ze 150 numerów. W połowie XV w. stoi tu kościół
parafialny, drewniany, p. w. św. Filipa i Jakuba Ap.,
którego to kościoła patronem był prepozyt krakowski.
(&hellip;) Za Drochlinem, przy drodze do Lelowa stoi
kapliczka III upadku P.J. w 1897 r. na miejscu dawnej
postawiona przez Pawła Kocelę z Drochlina, który 35 lat był
kościelnym i stara się by tu czasem mszę św.
odprawiano&rdquo;.

Wąsosz
Kaplica w Gródku
Na południe od Koniecpola leży mała wioska, a w niej stoi
murowana kaplica z 1906 r. Jej fundatorami byli
małżonkowie Paweł i Julia Dzienniakowie. Ich zdjęcia
znajdują się na ścianie kaplicy.
W 1992 roku umieszczono też na ścianie tablicę
upamiętniającą czterech żołnierzy AK, którzy zginęli w
walce z Niemcami (11 maja 1944 r.), oraz pięciu
mieszkańców pobliskiego Marcypola. Cywile zostali przez
Niemców wyciągnięci z przyjęcia weselnego i zamordowani
w lesie, w odwecie za śmierć ich żołnierza. Ich groby
znajdują się na cmentarzu w Nakle .
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Kapliczka domkowa nakryta jest dwuspadowym dachem.
Nad półokrągło zakończonymi, przeszklonymi drzwiami
uwidoczniono datę ostatniej fundacji (1857). W bocznych
ścianach niewielkie płyciny &ndash; jedna pusta, w drugiej
obrazek świętej w habicie (św. Teresa?, św. Klara?). We
wnętrzu ołtarzyk z obrazem Serca Jezusowego. Do ściany
kapliczki (od strony pola) przylega symboliczny nagrobek
Jana Wyporskiego z adnotacją &bdquo;zginął w
Oświęcimiu&rdquo;
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Mełchów
Mogiła powstańców 1863 r.
W styczniu 1863 roku w Królestwie Polskim wybuchło
zbrojne powstanie przeciwko Rosji. Powstanie objęło całe
Królestwo, znaczną część Litwy oraz Wołyń i trwało z
większą intensywnością ponad rok, a rozproszone oddziały
partyzanckie walczyły jeszcze do jesieni 1864 roku.
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30 września 1863 r. siły powstańcze pod dowództwem płk.
Z. Chmieleńskiego stoczyły krwawy bój pod Mełchowem,
na Ziemi Lelowskiej. Straty wojskowe były znaczne po obu
stronach. W bitwie tej został ciężko ranny w nogę młody
podoficer Adam Chmielowski, znany później jako brat
Albert.
Na skraju Mełchowa, przy wjeździe do wioski znajduje się
zbiorowa mogiła powstańców, nad którą góruje wysoki,
metalowy krzyż. We wsi jest też kaplica upamiętniająca
udział przyszłego sługi bożego w powstaniu styczniowym.
Od kilku lat w Mełchowie przeprowadzane są w rocznicę
bitwy patriotyczne uroczystości.
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Secemin
Nepomuk z Secemina
&bdquo;Naprzeciwko dworu za fosą, na drodze wysadzanej
kasztanami kapliczka świętego Jana, wybudowana w 1891
roku jako dziękczynienie za urodzenie nowego prawowitego
dziedzica, by zawsze pamiętał, że bez Boga nie byłby, kim
jest&rdquo; &ndash; tak w autobiograficznej powieści
&bdquo;Na lewo jest Wschód&rdquo; napisał Jan Maria
Lohmann.
Dworu już nie ma, zostały po nim jedynie starannie
zrekonstruowane na Kopcu Szafrańców fundamenty, ale
odnowiona kapliczka domkowa za fosą stoi nadal. W jej
wnętrzu czuwa Jan Nepomucen, a towarzyszy mu niewielka
figurka Najświętszej Panienki. Tabliczka wmurowana nad
drzwiami wejściowymi informuje: ŚP. JAN LOHMAN ur. 5
VIII 1891 w Seceminie zm. 5 V 1967 w Krakowie PROSI O
MODLITWĘ JEZU UFAM TOBIE&rdquo;. Jan Lohmann to
ojciec wspomnianego wyżej pisarza.
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Bogumiłek
Młyn wodny
Zabytkowy młyn wodny, drewniany, z XIX w.
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Soborzyce
„Holender”
Na skraju lasu, przy polnej drodze z Soborzyc do Sekurska,
stoi kamienna budowla przypominająca z daleka
średniowieczną, obronną basztę. Jest to jednak ruina
wiatraka zbudowanego na wzór holenderski w 1923 roku
przez niemieckiego kolonistę. Do dzisiejszych czasów
dotrwały tylko gołe mury z małymi okienkami i zniszczone
belki stropowe. Można jednak ten obiekt uznać za atrakcję
Soborzyc, chociaż nieopisaną i mało znaną.
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Secemin

Secemin

Ruiny fortalicji Szafrańców

Kościół pw. św. Katarzyny i Jana
Ewangelisty

Secemin jest miejscowością o XIII w. rodowodzie. Mimo, że
najwcześniejsze jej dzieje nie są zbytnio opisane, wiadomo,
że istniało tutaj założenie mieszkalno-obronne pierwszych
właścicieli, Szafrańców. Pierwsza wzmianka o "fortalicium,
curia et praedium" datowana jest na rok 1540, jednak
badania archeologiczne z roku 2005 określiły datę
powstania budowli na wiek XV. Miała formę otoczonej fosą
wieży rycerskiej zbudowanej na planie kwadratu, z
zaokrąglonymi narożnikami. Zbudowano ją na wyniesionym
terenie, dziś nazywanym Kopcem lub Fortalicją Szafrańców.
Miejsce to jest najstarszą częścią Secemina.
Wieża rycerska Szafrańców prawdopodobnie uległa
zniszczeniu już w XVII w. Około roku 1752 kolejni
właściciele &ndash; Czarnoccy &ndash; zbudowali na
kopcu drewniany dwór, przebudowany w ostatniej ćwierci
XIX w. na murowany przez ostatnich właścicieli,
Lohmannów. Po wojnie dwór popadł w ruinę. Całkowicie go
rozebrano w latach 70. XX wieku. W październiku 2013 r.
zakończono rewitalizację terenu dawnej fortalicji i parku
podworskiego. Zarośnięta fosa została oczyszczona;
zbudowano nad nią mostek, poza tym wzmocniono skarpy,
wytyczono ścieżki, zaznaczono na powierzchni fundamenty
wcześniejszych budowli i ustawiono tablice informacyjne.
Jan Lohmann, potomek ostatnich właścicieli, opisał
secemiński dwór w swojej autobiograficznej powieści. Na
tablicy informacyjnej umieszczono jej fragment: &bdquo;Za
kościołem z XV wieku, byłym zborem kalwińskim w
Seceminie, za fosą, w cieniu trzechsetletnich lip &ndash;
przed II wojną światową &ndash; bielił się zbudowany
przez Czarnockich stary dwór z XVIII wieku z wysokim,
łamanym dachem i gankiem na siedmiu kolumnach. Od
bramy do dworu, była grabowa aleja. Przed dworem
krytym gontem klomby i za mostkiem ogród, pełen starych,
ogromnych drzew, kanał z łukiem drugiego mostu i ogród
różany, za nim sad i ogród warzywny.&rdquo;

Kościół wzniesiono w 1402 r. z fundacji podstolego
krakowskiego Piotra Szafrańca herbu "Stary Koń". Bryła
kościoła jest w stylu gotyckim z barokowym szczytem
fasady. Wewnątrz znajduje się ołtarz wczesnobarokowy z
obrazem MB Częstochowskiej z XVII w.
W XIV wieku Secymin musiał być prężną osadą skoro
istniejący tu kościół był siedzibą parafii a w roku 1401 król
Władysław Jagiełło nadał miejscowości prawa miejskie. Z
nadania króla miasto stanowiło dziedziczną własność Piotra
Szafrańca - pana na zamku w Pieskowej Skale - herbu
Starykoń, (za zasługi dla Królestwa pochowany został w
krypcie kaplicy Doktorów pod wieżą Srebrnych dzwonów na
Wawelu).
Z budowli gotyckiej kościoła św.Katarzyny i św. Jana
Ewangelisty fundacji Piotra Szafrańca zachowało się
oszkarpowane trójboczne prezbiterium z dolną częścią
zakrystii. W XVI wieku Stanisław Szafraniec przekazał
kościół na zbór kalwiński. W tym czasie świątynia została
rozbudowana. Powstała wówczas późnogotycka nawa oraz
mieszkanie luterańskiego ministra nad zakrystią.
W połowie XVII wieku świątynię przywrócono katolikom.
Kolejnej przebudowy dokonano w XVIII wieku. Wówczas
fasada uzyskała barokowy szczyt i na dachu wybudowano
wieżyczkę z latarnią na sygnaturkę i barokowym hełmem.
W XX wieku kościół otrzymał witraże.
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Kapliczka należy do najpiękniejszych i najciekawszych
obiektów, które zachowały się do obecnych czasów.
Została wybudowana w 1930 r. o czym świadczy łacińska
inskrypcja umieszczona na górnym gzymsie:
&bdquo;ANIELSKI SCULP ADORNAVIT / ERECTUM
AESTATE AD MCMXXX / SIGIS PLATER ARCH / STANIS
POTOCKI AEDIFICAVIT&rdquo; (co w wolnym tłumaczeniu
oznacza: Anielski wykonał rzeźbę / postawiona latem 1930
/ architekt Zygmunt Plater / wystawił Stanisław Potocki).

Biała Wielka
Młyn wodny
Zabytkowy młyn wodny, drewniany z XIX w., nadal
sprawny.
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Kapliczkę zaprojektował architekt Zygmunt Plater-Zyberk
(1901-1978), autor kilku warszawskich obiektów (m.in.
trybuny hipodromu na Służewcu), uczestnik wojny 1920 i
powstania warszawskiego. Miejsce wystawienia kapliczki
ma ścisły związek z działalnością Stanisława Potockiego z
Maluszyna. Na terenie folwarku Pukarzów, którego był
wówczas właścicielem, znajdowało się wzorowe
gospodarstwo rybne. Pracująca przy stawach miejscowa
ludność u św. Piotra, swojego patrona upraszała
błogosławieństwa.
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Pukarzów
Kapliczka św. Piotra Apostoła
Na wysokim, lewym brzegu Pilicy, pomiędzy Pukarzowem a
Grodziskiem, nieopodal miejscowości Modła, stoi w lesie
kapliczka św. Piotra, rybaka i Apostoła. Święty Piotr Apostoł
przedstawiony jest tu jako brodaty starzec trzymający w
lewej dłoni klucz a w prawej otwartą księgę.
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Było to niezwykle ważne wydarzenie.
29 lipca 1210 r. zjawili się tutaj wraz ze swoimi świtami:
biskup krakowski Wincenty Kadłubek, biskup poznański
Arnold, płocki &ndash; Gedko i kujawski &ndash; Ogerius
oraz dwaj biskupi o imieniu Wawrzyniec &ndash; jeden
lubuski a drugi wrocławski. Spośród piastowskich książąt
obecni byli Leszek Biały, Henryk Brodaty, Konrad
Mazowiecki i Władysław Odonic.

Kościół św. św. Piotra i Pawła

Władcy świeccy zrzekli się tzw. &bdquo;ius spolii&rdquo;
czyli prawa do spadku po zmarłych dostojnikach
kościelnych a władcy duchowni &ndash; definitywnie
odżegnali się od posiadania żon. Księża otrzymali także
gwarancję tzw. kapitulnego wyboru biskupów oraz
immunitet &bdquo;privilegium fori&rdquo; wyłączający ich
spod kompetencji sądownictwa cywilnego. Wszystko to
miało wzmocnić morale (nie tylko kleru), zlikwidować dość
popularny do tej pory zwyczaj handlowania kościelnymi
godnościami oraz &ndash; po uwolnieniu Kościoła spod
władzy świeckiej &ndash; skupienie go wokół papieża.

Kościół św. św. Piotra i Pawła, murowany (1844).

Warto wiedzieć:

Sprawdz na sklep.polskaniezwykla.pl

Borzykowa

50°52'40"N 19°41'27"E | na mapie:Q

Borzykowa jest dziś wsią liczącą ok 300 mieszkańców ale w
czasach wspomnianego synodu była drugą parafią w
Polsce, ustępującą wielkością tylko Krakowowi.
Informacja:
Przywileju borzykowskiego nie wprowadzono od razu.
Ogłoszony został dopiero w następnym roku, a w 1215 r.
potwierdzony i rozszerzony na synodzie w Wolborzu.
Podpisali go wówczas Leszek Biały, Konrad Mazowiecki,
Władysław Odonic i Kazimierz I Opolski.
Ciekawostka:

Borzykowa
Wieś kojarząca się z celibatem
Tak, tak &ndash; to tutaj uchwalono oficjalne
wprowadzenie celibatu wśród polskich duchownych. Stało
się to w 1210 r. i wbrew pozorom, bezżeństwo katolickich
księży nie było wcześniej tak oczywiste jak dzisiaj.
Wprawdzie formalnie obowiązywało od 1197 r., jednak
ściśle przestrzegali go niemal wyłącznie składający śluby
czystości zakonnicy. Według różnych źródeł, rodziny
posiadało do 25 % średniowiecznych przedstawicieli kleru.

Podczas uroczystości rocznicowych przypomniano także
zapis, zgodnie z którym proboszcz borzykowski nie musiał
podporządkowywać się celibatowi oraz, że przywilej ten
nadal obowiązuje (wprawdzie nikt z niego nie skorzystał,
ale też nigdy nie został uchylony).
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Na zewnętrznej ścianie borzykowskiego kościoła
umieszczono w 2010 r. tablicę pamiątkową informującą, że
800 lat wcześniej właśnie w tej miejscowości odbył się
synod prowincjonalny biskupów i zjazd książąt polskich.
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Przyrów
Zespół drewnianej zabudowy
Zespół zabudowy drewnianej (koniec XVIII w., XIX i pocz.
XX w.).
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Przyrów
Pomnik króla Kazimierza Wielkiego
17.03.2019 r. w 650-tą rocznicę lokacji Przyrowa został
odsłonięty pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Jest to
popiersie króla wykonane z brązu przez Marka Śpiewlę z
Knurowa i jego córkę Annę. Na cokole zwieńczonym
popiersiem króla umieszczona jest tablica o treści "KRóL
KAZIMIERZ III WIELKI / 650 &ndash; LECIE NADANIA
PRAW MIEJSKICH / PRZYRóW 1369 &ndash; 2019".
Warto wiedzieć: Król Kazimierz Wielki nadał miastu
przywilej lokacyjny na prawie średzkim 15.03.1369 r.
Dokument podpisany został na zamku w Olsztynie.
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Przyrów
Pomnik - Bojownikom Ziemi
Przyrowskiej.
Jest to głaz z tablicą pamiątkowa posadowiony na
dwustopniowym podwyższeniu. Pomnik upamiętnia
mieszkańców poległych podczas II wojny światowej. Na
tablicy pamiątkowej umieszczono napis "BOJOWNIKOM
ZIEMI PRZYROWSKIEJ O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ w
LATACH 1939 &ndash; 45 / SPOŁECZEŃSTWO GMINY"
oraz "GMINA ODZNACZONA KRZYŻEM PARTYZANCKIM W
1979 R / PRZYRóW 1984". Pomiędzy napisami krzyż z
orzełkiem w centrum i napisem na ramionach krzyża "ZA
POLSKĘ WOLNOŚĆ I LUD". Obok tablicy umieszczony jest
krzyż z figurką ukrzyżowanego Chrystusa, a nad tablicą
orzeł. Pomnik stoi na rynku i został odsłonięty w 1984 r.

50°48'08"N 19°31'38"E | na mapie:U
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