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Pizzeria - Restauracja „Ranczo Furia” położona jest w malowniczej 
scenerii z dala od wielkomiejskiego zgiełku w Trąbkach pod Wieliczką, w stylu 
country, przyciąga swym niepowtarzalnym urokiem i atmosferą. Doskonała 
kuchnia to nasz znak firmowy. Wszystkie nasze potrawy przygotowywane są na 
miejscu przez najlepszych kucharzy. Polecamy pyszną pizzę oraz wyśmienite 
dania kuchni staropolskiej. Zapraszamy na obiady oraz kolacje. Organizujemy 

imprezy integracyjne (ogniska, grille, pikniki). 
Zajmujemy się kompleksową organizacją i obsługą 
przyjęć okolicznościowych: komunie, chrzciny, 
przyjęcia weselne itp. Do organizacji każdej imprezy 
p o d c h o d z i m y 
i n d y w i d u a l n i e , 
u w z g l ę d n i a j ą c 
wszelkie sugestie i 

spełniając kulinarne życzenia. Wspaniała 
atmosfera, wyjątkowe potrawy, profesjonalna 
obsługa pozwala podkreślić magię ważnych 
dla Państwa chwil. Dla szkół i przedszkoli 
mamy również w ofercie „warsztaty z pizzy”. Każde dziecko tworzy własną 
kompozycje którą zabiera z sobą do domu w złożonym i udekorowanym przez 

siebie pudełku. Podczas zajęć dzieci poznają 
sekrety powstawania pizzy oraz pracy w 
gastronomi. Na zajęciach towarzyszy nam dużo 
uśmiechu i dobrej zabawy. Przy restauracji 
znajduje się bezpieczny plac zabaw dla dzieci ze 
zjeżdżalnią i huśtawkami, a w sali restauracyjnej 
kącik zabaw dla najmłodszych, gdzie miło i 
bezpiecznie spędzą czas na zabawie. Oferujemy 
dostarczenie naszych dań, pizzy do Państwa biur, 

firm, urzędów, sklepów i domów. Mogą korzystać Państwo z całej oferty naszej 
restauracji. Do dyspozycji mamy również Park Linowy z dwiema trasami o 
zróżnicowanym stopniu trudności, miejscem przeznaczonym na ognisko i 
terenem który można wykorzystać na aktywne spędzanie wolnego czasu. 
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GMINA BISKUPICE
Stowarzyszenie Przyjaciół Biskupic

Pierwsza grupa kobiet zrzeszyła się w 1966 roku zakładając Koło 
Gospodyń Wiejskich. Działało ono wówczas na podstawie statutu Kółka 
Rolniczego istniejącego we wsi od 1961 roku. Już wtedy członkinie brały czynny 
udział w różnych formach działalności oświatowej, produkcyjnej i społeczno-
wychowawczej. Po niespełna pięćdziesięciu latach organizacja rozwija się 
jeszcze bardziej. Dołączają do niej również mężczyźni, dzięki czemu  zmienia 
trochę swój dotychczasowy charakter. Zostaje oficjalnie zarejestrowanie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Biskupic.
Członkowie Stowarzyszenia od samego początku biorą aktywny udział w 
kultywowaniu oraz tworzeniu tradycji Biskupic. Na przestrzeni lat zorganizowano 
niezliczoną ilość spotkań, wydarzeń, wyjazdów zarówno krajowych jak i 
zagranicznych. Co roku członkowie angażują się w organizację wspólnych 
obchodów świąt kościelnych oraz uroczystości patriotycznych, a także 
kulturowych, mających na celu promowanie regionu. W roku 2017  w 
Stowarzyszeniu wyłania się folklorystyczny  zespół pieśni i tańca – Biskupianie. 
Liczne odznaczenia, wyróżnienia oraz artykuły świadczą o dynamicznej 
działalności organizacji.
Więcej informacji pod adresem - https://stowarzyszenieprzyjaciolbiskupic.pl/



Izba regionalna „Krakowiaczek”

Izba Regionalna w Łazanach 
zaprasza dzieci oraz młodzież w podróż 
w czas ie . M łodz i l udz i e mogą 
dowiedzieć się więcej na temat  
dawnych prac, zwyczajów a nawet 
nazw przedmiotów używanych przez 
babcie i dziadków. Najmłodszych cieszy 
możliwość sprawdzenia swoich sił w 
utrzymaniu bardzo starego, ciężkiego 
żelazka, dotknięcie przedmiotów, które 
niosą za sobą niejedną historię. 

Zwiedzający słuchają jak kiedyś 
ze zboża robiono chleb czy jak z mleka gospodynie „produkowały” biały ser. 

Ponadto można usłyszeć kilka słów z 
języka pradziadków i samemu 
próbować zgadnąć, co niektóre z nich 
oznaczają . Is tn ie je moż l iwość 
zorganizowania atrakcyjnych zajęć 
lekcyjnych o tematyce historycznej. 
Zainteresowani mogą dzwonić pod 
numer telefonu (12) 251-03-07w celu 
ustalenia szczegółów spotkania w 
godzinach otwarcia Świetlicy wiejskiej 
„Krakowiaczek” w Łazanach. 
 

Kurhany w Jawczycach

Łysa Góra (304 m n.p.m.), u stóp której rozłożyły się Jawczyce, jest 
miejscem gdzie w 1984 r. odkryto kilkanaście kurhanów z epoki neolitu, 
przypisywanych kulturze pucharów lejkowatych. Największy z nich, o średnicy 
wynoszącej ponad 20 metrów i wysokości jedynie 2 metrów, został przebadany 
przez archeologów. Biskup Nankerus już 1322 roku wspominał w swych 
dokumentach o tajemniczych kurhanach z przełomu neolitu i wczesnej epoki 
brązu które znajdują się Jawczycach. Kurhan usypany został  z glinki 
podkarpackiej i ma trzy kompleksy nawarstwień (humus i darń, glinka zwietrzała 
jednolita, oraz glinka zbita z żyłkami).  



Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach powstała 
1932 roku i trwała do momentu wybuchu drugiej wojny światowej - 1939 roku. 

Składała się wówczas z 14 osób, a jej 
założycielem i kapelmistrzem był Pan 
Józef Ptak (organista Parafii św. Marcina w 
Biskupicach). Po ponad 50 latach, jeden z 
członków przedwojennej orkiestry - Pan 
Wojciech Kot, postanowił ją reaktywować i 
został jej dyrygentem. Był nim do roku 
2005. Następnie prowadzenie Orkiestry 
przejął Pan Marek Konarski i z wspaniałym 
rezultatem robi to do dziś. W chwili 

obecnej do Orkiestry Dętej OSP Biskupice należą 33 osoby - 7 dorosłych, 
pozostali to młodzież i dzieci. Nie jest łatwym zadaniem zachęcać młodzież i 
dzieci w obecnych czasach aby swój wolny czas poświęcali na grę na 
instrumentach dętych, ale dzięki przynależności do grupy biorą częściej udział w 
świętach kościelnych i patriotycznych niż swoi rówieśnicy. 

 W centralnej części mogiły leżały szczątki 
szk ie le tu , g łową sk ie rowaną na wschód . 
Najprawdopodobniej był to mężczyzna w starszym 
wieku. Zachowały się fragmenty mózgoczaszki, 
zębów oraz kości udowych. Przy szczątkach 
znalez iono f ragmenty g l in ianego naczynia 
ś r e d n i o w i e c z n e g o , że l a z n y p r z e d m i o t z 
jednostronnym ostrzem oraz denar krzyżowy z I 
połowy XI wieku. 

Będąc przy kurhanach  proponuję jeszcze  
spacer po okolicy. W XVI w. wieś należała do 
Lubomirskich, a w późniejszych czasach do różnych 
rodzin szlacheckich. W Jawczycach zachowało się 
kilka chałup z XIX 
w. oraz dworek z 

1927 r. (własność prywatna), otoczony 
parkiem, w którym rośnie buk wielkolistny – 
pomnik przyrody. Drzewo, liczące ponad 200 
lat, częściej zwane bukiem amerykańskim, 
charakteryzuje się zmianą (trzy razy w roku) 
koloru liści: zielonych wiosną, czerwonych 
latem, złotych jesienią.



Kościół pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Bodzanowie

Według dostępnych informacji, pierwszy 
kościół w Bodzanowie konsekrować miał i uposażyć 
św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, 
męczennik. Przyjęto więc, że fakt ten mógł mieć 
miejsce w II połowie wieku XI. gdyż  św. Stanisław 
urodził się w 1035 r. i zginął zamordowany na 
Skałce 11 kwietnia 1079.

Od tego czasu kościół wielokrotnie był 
przebudowywany, gdyż drewno nie jest materiałem 
trwałym i łatwo ulega niszczącym wpływom 
klimatycznym. Jak świadczą dokumenty, rzadko 
który budynek kościelny cieszył się przez dłuższy 
czas dobrym stanem. Obecny budynek kościelny 
konstrukcji zrębowej, jednonawowy, powstał w 
trzech dość odległych od siebie etapach czasowych.
Najstarsza cześć (nawa z chórem muzycznym i z 

węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie) zbudowana została w I 
połowie wieku XVIII. Ołtarz główny rokokowy pochodzi z roku 1769, dwa ołtarze 
boczne rokokowe – z 1771 r. i ambona rokokowa z 1776 r. Późnobarokowa 
chrzcielnica oraz dwa późnobarokowe konfesjonały z II połowy wieku XVIII 
zakupione zostały w roku 1834 ze zlikwidowanego kościoła Duchaków w 
Wieliczce. Wiszące na ścianach wnętrza obrazy stacji Męki Pańskiej pochodzą 
z II połowy XVIII wieku. W roku 1786 dobudowana została wieża, nakryta 
daszkiem piramidowym. Odnowiona i pokryta blachą w latach 1870 i 1923  
kruchta zachodnia (przedsionek) dobudowana została w roku 1910. W jej 
wnętrzu na ścianie południowej znajdowały się do lat 70 minionego wieku dwa 
zabytkowe obrazy: „Droga na Golgotę” z pierwszej połowy XVII wieku oraz 
„‚Triumf śmierci” z drugiej połowy XVII wieku. Oba obrazy wraz z figurą Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z początku wieku XV znajdują się obecnie w Muzeum 
Archidiecezjalnym w Krakowie jako depozyt kościoła bodzanowskiego.

Na przełomie ostatnich 10 lat Orkiestra koncertowała min dwukrotnie w 
Monachium i Rzymie. Ponadto występuje na forum gminy, powiatu i 
województwa. Bierze liczny udział w świętach kościelnych i patriotycznych. 
Prowadzenie Orkiestry Dętej jest olbrzymim wkładem pracy społecznej 
dyrygenta, a także uczestników. Wiąże się to z licznymi próbami przed każdym 
wystąpieniem i nie tylko. Przygotowane koncerty przez Orkiestrę Dętą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupiach przedstawią słuchaczom wyskoki 
poziom gry oraz zaangażowanie członków w utrzymaniu i doskonaleniu swoich 
umiejętności.



Zalew w Łapanowie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Zalew” jest  jedną z najważniejszych 
atrakcji turystycznych Gminy Łapanów. Przed kilkoma latami został odbudowany 
i unowocześniony. Na turystów, 
w c z a s o w i c z ó w i m i łośn i k ó w 
wodnych kąpieli czeka strzeżone 
kąpielisko wraz z zjeżdżalnią oraz 
t r z e m a b r o d z i k a m i o 
z r ó żn i c o w a n y c h p o z i o m a c h 
głębokości. Dostępne są również  
kajaki i rowerki wodne, leżaki, 
parasole, piaszczysta sztuczna 
plaża, boisko do plażowej piłki 
siatkowej oraz wiele urządzeń 
rekreacyjno-zabawowych dla dzieci i 
młodzieży. W ramach odbudowy 
zalewu powstał nowoczesny kompleks sportowy z bieżnią lekkoatletyczną, 
kortem tenisowym, boiskami do koszykówki i siatkówki. Bezpośrednio przy nim 
wybudowano plac zabaw dla najmłodszych. Osoby chcące pozostać dłużej w 
Łapanowie mogą skorzystać ze znajdującej się na terenie ośrodka bazy 
noclegowej wyposażonej w podstawowe urządzenia sanitarne. Każdy turysta 
odwiedzający zalew znajdzie sposób na aktywne i ciekawe spędzenie wolnego 
czasu.

GMINA ŁAPANÓW

Cały teren wokół kościoła jak również pod posadzką w jego wnętrzu to 
dawny cmentarz grzebalny pełniący swą funkcję prawdopodobnie aż do lat 
trzydziestych wieku XIX. Ostatni pomnik nagrobny, usunięty podczas remontu 
kościoła w roku 1972 nosił datę 1815. Pod posadzką w prezbiterium po prawej 
stronie wzdłuż fundamentu znajduje się sklepiony grobowiec z cegły. Doczesne 
szczątki zmarłych, dorosłych i dzieci spoczywają na całej przestrzeni pod 
posadzką kościoła.



Zamek w Wieruszycach

Zamek w Wieruszycach  budować rozpoczęto w XV w. kiedy to 
posiadłość znalazła się w rękach Szreniawitów – Wieruskich. I miał charakter 
typowo rycerski. Druga faza budowy zameczku rozpoczęta została w 1531 r.  i 
wtedy dobudowa została  gotycka  wieża mieszkalna, lecz nadal budowla 
przedstawiała dwór obronny. Zamek wieruszycki rozbudowano jeszcze raz w 
pierwszym ćwierćwieczu XVII w. Powstał wtedy trzeci człon budowli z loggią 
widokową, dziś nie zachowany lecz zachowany w inwentarzu z 1746 r. kiedy 
posiad łość przesz ła we 
władanie Ołtarzewskich. 

W 1 8 3 0 r . 
właścicielem zamku był 
Fe rdynand Meysne r - 
kapitan wojsk Królestwa 
Polskiego. W 1928 r. dwór 
objęła rodzina Padlewskich, 
w ich władaniu pozostał do 
1945 r, do momentu kiedy 
weszła w życie reforma 
r o l n a i z a m e k z o s t a ł 
upaństwowiony. W 1970 r. 
przeprowadzono odbudowę i konserwację dworu na rzecz turystyczno – 
wypoczynkową. Prace te wykonane zostały przez Państwową Służbę Ochrony 
Zabytków z Krakowa. Wykonano dwa stropy i dach. W 1981 r. zabudowania 
wraz z rozpoczętą renowacją zamku kupił Pan Marek Skrzyński.

Do dnia dzisiejszego nowy właściciel dokonał w zamku szeregu 
znacznych remontów. Wykonano kamienne futryny do wszystkich otworów 
okiennych oraz odpowiednie zamknięcia, zamek wzbogacił się o nowe tynki 
piętra i piwnic, kamienne schody, założona została instalacja elektryczna, w 
bibliotece i sypialni położono podłogi.  W bibliotece przygotowano kamienne 
wypusty pod regały na książki, wykonano również do wszystkich okien 
kamienne podgrzewane parapety.

Z uwagi na to, że dwór jest w prywatnych rękach, jego teren jest 
zamknięty dla odwiedzających. Wyjątkiem jest weekend z zabytkami powiatu 
bocheńskiego odbywający się zazwyczaj w pierwszej połowie września. Wtedy 
jest możliwość oglądnięcia dworu z bliska i porozmawiania z właścicielem. 
Niestety jeśli chodzi o wnętrze, póki co można zobaczyć tylko jedną salę, do 
której wchodzimy z zewnątrz przez drzwi inspirowane motywem z drzwi katedry 
Wawelskiej. W sali znajduje się kominek z motywem przedstawiającym śmierć 
Ulricha von Jungingena.



Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Łapanowie

Drewniany kościół w stylu gotyckim został wzniesiony w Łapanowie w  
roku 1529 za przyczyną ówczesnego 
właściciela Łapanowa, Mikołaja Łapkę. W 
roku 1614 kościół został przebudowany z 
i n i c j a t y w y s z l a c h c i c a M a r c i n a 
Lutosławskiego. Ufundował on kaplicę, 
która została przybudowana do kościoła. 
Kaplica ta posiadała rzut kwadratu a 
nakrywa ją kopu ła. Przebudowano 
kośció ł poprzez obniżenie dachu. 
Zmieniono też pierwotne gotyckie 
wyposażenie na barokowe lub rokokowe. 
Główny ołtarz w kościele prawdopodobnie jest dziełem lokalnego snycerza i 
rzeźbiarza Piotra Korneckiego z Gdowa. Zdobią go obrazy ołtarzowe wykonane 
dawną technologią malarstwa tablicowego, temperowego ze złoceniami. Z XVI 

w. pochodzi znajdujący się w tym kościele 
późnogotycki posąg Zmartwychwstałego Chrystusa, 
posiadający liturgiczne przeznaczenie w okresie 
Wielkanocy.  W kościele zachowały się pochodzące 
z końca XV w. bogate parametry kościelne doby 
gotyku – cenne gotyckie tkaniny, importowane z 
Włoch, strzyżone aksamity florenckie, weneckie i 
genuańskie, w których dominują typowe motywy 
zdobnicze, najczęściej z owocem granatu. Również  
gotycka chrzcielnica w formie kielichowej z dekoracją 
architektoniczną pochodzi z końca XV wieku.  W 
kościele znajduje się wykonane przez miejscowych 
kamieniarzy epitafium klęczącego rycerza na 
pamiątkę ówczesnego w łaściciela Łapanowa 
Marcina Łapki, towarzysza husarskiego, rycerza 

orężnego zmarłego w 1652 r. Drugie epitafium, również barokowe, wykonane 
zostało na cześć zmarłego w roku 1666 Andrzeja z Werby Werbskiego herbu 
Pilawa. Obok kościoła wznosi się drewniana dzwonnica z XVIII wieku, która w 
ostatnich latach została gruntownie odnowiona. 

Pod koniec XIX w. drewniany kościół łapanowski o konstrukcji zrębowej 
przebudowano i poszerzono, nadając mu obecny kształt. Z XIX w. pochodzi też 
otoczony wielką czcią przez mieszkańców Łapanowa obraz Matki Boskiej 
Gromnicznej pewnego ludowego malarza, który obok tablicowego obrazu św. 
Anny, stanowi jedną z osobliwości łapanowskiego kościoła.



Zabytkowa brama w Tarnawie 

Zabytkowa brama w Tarnawie  jest pozostałością zespołu dworsko-
parkowego z XVII w. Według źródeł historycznych majątek Tarnawa za czasów 
Jana Długosza dziedziczył Mikołaj Skarbek i hrabia Drużyna. Na przestrzeni 
wieków z różnych przyczyn dobra przechodziły z rąk do rąk zmieniając 

w łaśc i c i e l i . Ma ją t ek na leża ł do 
Lubomirskich, Kmitów, Gąsiorowskich, 
Marynowskich, Roztworowskich. Do 
wybuchu II wojny światowej właścicielką 
była Zofia z Brzozowskich Wolska. Po 
usunięciu ostatniej właścicielki, okupanci 
niemieccy osadzili w majątku swoich 
rządców, zaś po zakończeniu wojny i 
parcelacji terenu obiekty objęła Gminna 
Samopomoc Chłopska, następnie szkoła, 
a w roku 1947 do czasów obecnych 
budynki dworskie są własnością rodziny 

Ostafinów – Nowaków. 
Na szczególną uwagę zasługuje murowana brama, usytuowana przy wjeździe 
do majątku, której wiek, tak samo jak i budynku dawnego dworu, ocenia się na 
ponad 300 lat. Na terenie parku znajdującego się na posesji Nowaków jest 6 
dębów uznanych jako pomniki przyrody.

Cmentarze I Wojny Światowej

Przemierzając malownicze lasy, pola i łąki okolic Łapanowa, nie każdy zdaje 
sobie sprawę z tego, że tu na przełomie 1914/1915 roku miały miejsce 
kluczowe na froncie galicyjskim zmagania wojsk carskiej Rosji z oddziałami 
państw centralnych, czyli Monarchii Austro - Węgierskiej i Cesarskich Niemiec, 
podczas I wojny światowej.



GMINA GDÓW
Szlak Papieski

Szlak Papieski wytyczony został na pamiątkę rocznego pobytu wikarego Karola 
Wojtyły w niegowickiej parafii. Biegnie on ścieżkami, 
którymi przed laty wędrował przyszły Papież.  Szlak 
otwarto oficjalnie 18 maja 2000 roku w 80. rocznicę 
urodzin Jana Pawła II.  Od tamtej pory co roku 
w maju organizowany jest Rajd Pieszy Szlakiem 
Papieskim, w którym udział biorą dorośli, dzieci 
i młodzież. Trasa przebiega przez Marszowice, 
Klęczaną, Kobylec – jest to 12 km czyli około 3 
godzin marszu. Przemarsz odbywa się w formie 
pielgrzymki. 

Swój początek szlak ma w Niegowici pod 
budynkiem  Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II będącej jednocześnie pomnikiem na 
20 - lec ie kap łańs twa i 50 roczn i cę p racy 
duszpasterskiej- w holu tablica i hasło pierwszego 
rajdu" Wy jesteście solą tej ziemi". 

Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą operacji łapanowsko-
limanowskiej. Niejednokrotnie miłośnik leśnych wycieczek zapuszczając się w 
zieloną gęstwinę nagle staje przed okazałą bramą starego cmentarza z rzędami 
małych podobnych ziemnych grobów i takiż żeliwnych, kamiennych lub 
drewnianych, czasami bogato zdobionych, krzyży. To cmentarze zgody, bowiem 
złożyli na nich swe głowy Ci, którzy walczyli po przeciwnych stronach tej 
totalnej wojny. Niewiele osób także ma świadomość, że w malowniczych 
wiejskich lasach prawie od wieku leżą przedstawiciele wielu europejskichi 
azjatyckich narodowości. Są to między innymi Niemcy, Austriacy, Węgrzy, 
Chorwaci, Serbowie, Słoweńcy, Słowacy, Czesi, Polacy, Ukraińcy, Bułgarzy, 
Włosi, Czarnogórcy, Rumuni, natomiast żołnierze armii carskiej pochodzą z 
całego rozległego imperium, obejmującego także dalekie krańce Azji. 
Na terenie Gminy Łapanów znajduje się 5 cmentarzy wojennych w 
miejscowościach: Tarnawa, Łapanów, Kępanów, Sobolów i Zonia.



Warto odwiedzić  niegowicki kościół, przy którym stoi unikatowy pomnik 
wikarego Karola Wojtyły (odsłonięto go i poświęcono 4 listopada 1999r z okazji 
50 rocznicy święceń kapłańskich  Jana Pawła II; powstał z inicjatywy Komitetu 
"Curato del Mondo" (Wikariusze Świata)
Opuszczając Niegowić wędrujemy lewym brzegiem rzeki Raby. Mijamy 
Pierzchowiec-miejsce urodzenia gen. Jan Henryka Dąbrowskiego. 
Przekraczając rzekę Rabę rozpoczyna się podejście pod górę Kobylecką, ze 
szczytu której podziwiać można wspaniałe widoki na dolinę Raby i panoramę 
Gdowa.

O niezwykłym charakterze szlaku papieskiego świadczą "czuwające" 
przy nim stare przydrożne kapliczki i krzyże od lat znaczące rozstaje dróg. 
Wzdłuż całej trasy rozmieszczone zostały głazy z pamiątkowymi tablicami. 
Malownicze tereny, cisza i szczególny nastrój refleksji towarzyszy wędrówkom 
śladami wikarego. Wędrówkę kończymy na dziedzińcu Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Łapanowie. Znajduje się tutaj pomnik Papieża i tablica pamiątkowa 
poświęcona przez kardynała Franciszka Macharskiego upamiętniająca 50 
rocznicę powstania szkoły.

Kościół Wniebowzięcia NMP w Niegowici

Wieś Niegowić jest położona 2 km na północny zachód od drogi 
wojewódzkiej nr 967. 
Miejscowość była pierwszym miejscem pracy świeżo wyświęconego księdza 
Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, gdzie przyjechał w lipcu 
1948 roku. Pracował tu do sierpnia 1949, gdy 
został przeniesiony do parafii św. Floriana w 
Krakowie.

Wiadomo, że istniejący tutaj kościół był 
zbudowany z drewna, dach krył gont, sufit i 
posadzka były zrobione z desek, a budowlę 
wieńczyła wieżyczka z sygnaturką. Inwentaryzacja 
sporządzona w 1748 roku określała stan budynku 
jako bardzo zły i zagrażający zawaleniu. W dniu 
Bożego Ciała 1761 roku kościół spłonął od 
wystrzałów armatnich. W 1788 właścicielka 
tutejszych dóbr, Teresa Grzębska ufundowała 
nową świątynię. Poważny remont obiektu został 
przeprowadzony w 1893 wed ług projektu 
Atanazego Beonego i Zdzis ława W łodka. 
Pierwsze plany budowy murowanego kościoła 
powstały w 1930, projektantem był inż. Bogdan 
Treter. 



Izba regionalna w Niegowici

7 czerwca 2011r. otwarto i poświęcono obiekt, w którym zgromadzono 
pamiątki związane z bł. Janem Pawłem II. Jeszcze kilkanaście miesięcy 
wcześniej nikt nie przypuszczał, że w piwnicach budynku biblioteki w Niegowici 
powstanie Izba Regionalna. Jednak inicjatywa Sołtysa Jana Kasprzyka i 
członków Rady Sołeckiej zyskała przychylność i poparcie mieszkańców. 
Wszystkie czynności przy modernizacji i adaptacji zniszczonych pomieszczeń 
były wykonywane przez mieszkańców. Izba Regionalna w Niegowici składa się z 
trzech części. W pierwszej sali została odtworzona replika pokoju, w którym w 
latach 1948 –1949 mieszkał ks. Karol Wojtyła. 

Na realizację trzeba było czekać 18 lat, budowa została rozpoczęta w 
1949, a ukończona w 1959 roku. Proboszczem parafii w momencie rozpoczęcia 
prac był ks. Kazimierz Buzała, a wikariuszem ks. Karol Wojtyła. Zakończenie 
budowy miało być prezentem dla proboszcza, który obchodził 50 lecie posługi 
kapłańskiej. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał w 1966 arcybiskup Karol 
Wojtyła. Drewniany kościół został rozebrany i przewieziony do wsi Mętków koło 
Chrzanowa, gdzie stoi do dziś.  

Obraz Matki Bożej Wniebowziętej (nazywanej Matką Bożą Niegowicką) 
znajduje się w ołtarzu głównym niegowickiej świątyni, powstał ok. 1610 r. 
Fundatorami była rodzina Niewiarowskich herbu Półkozic z pobliskiego 
Niewiarowa, konserwację obrazu przeprowadzano w latach 1760, 1966 i 2008. 

Wizerunek Matki Bożej jest przedstawiony na płótnie naciągniętym na 
dębowe odeskowanie. Maryję przedstawiono w pozycji stojącej z dłońmi 
złożonymi w modlitwie, u jej stóp znajduje się Księżyc, jedna para aniołów unosi 
ją ku niebu, a druga nakłada na jej głowę koronę. Na obraz w 1860 nałożono 
drewnianą posrebrzaną sukienkę, a w 1918 srebrną – jako wotum wdzięczności 
za zakończenie działań wojennych i odzyskanie niepodległości. 

 Przy głównym wejściu umieszczona jest tablica upamiętniająca pobyt 
Jana Pawła II w Niegowici. Przed kościołem stoi pomnik Karola Wojtyły. 
Odsłonięto go i poświęcono 4 listopada 1999r. Powstał on z inicjatywy Komitetu 
"Curato del Mondo" (Proboszcz świata) i jest on międzynarodowym hołdem 
kapłaństwu. Odsłonięty z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Autorem pomnika jest włoski artysta Romano Pelloni.

Obok kościoła stoi budynek wikarówki, w której mieszkał podczas swego 
pobytu w Niegowici ks. Karol Wojtyła. Powoli opuszczamy centrum Niegowici. 
Zanim udamy się do Marszowic warto wstąpić do przysiółka Lassowe Domy. 
Tam znajduje się kapliczka- miejsce modlitwy ks. Wojtyły, który po raz pierwszy 
28 lipca 1948 przekraczał granice parafii Niegowić. Dnia 26 sierpnia 1999r. 
została odsłonięta tablica upamiętniająca to wydarzenie.                                    



Pomnik i Kopiec gen. J.H. Dąbrowskiego w Pierzchowcu

W niewielkiej małopolskiej wsi, Pierzchowie (powiat wielicki, gmina 
Gdów), a dokładniej w Pierzchowcu, obecnym przysiółku Pierzchowa, będącym 
niegdyś samodzielną osadą, wznosił się przed wiekami malowniczo położony 
dwór. Wybudowano go na wysokiej 
terasie rzecznej i otoczono ogrodem. 
Tuż obok przepływała raźno kapryśna 
rzeka Raba. To właśnie tutaj, w dniu 2 
sierpnia 1755, w rodzinie pułkownika 
Jana Michała Dąbrowskiego i Zofii 
Marii von Lettow, urodziło się czwarte 
dziecko: chłopczyk, któremu nadano 
imiona Jan Henryk i którego nazwisko 
miało po latach wybrzmiewać w 
narodowym hymnie Polski.
Pamięć o urodzonym w 1755 r w Pierzchowie jest ciągle żywa. Świadectwem 
tego jest pomnik wykonany z kamienia pińczowskiego, w drugiej połowie XIX w. 
Na frontowej ścianie umieszczony jest herb Dąbrowskiego - Panna, a poniżej 
informacja o treści „TU W PIERZCHOWCU WE DWORZE URODZIŁ SIĘ 2 
SIERPNIA 1755 ROKU NACZELNIK LEGIONÓW POLSKIECH GENERAŁ JAN 
HENRYK DĄBROWSKI”.

W odległości około 40 m od pomnika mieszkańcy Pierzchowca i 
okolicznych wsi usypali kopiec. Ma on 
wysokość 7m, średnicę 21 m i obwód u 
podstawy 66 m. Na wierzchołku kopca 
umieszczono obelisk wysokości 1,5 m, na 
którym został wykuty napis „Jeszcze 
Polska nie umarła kiedy my żyjemy”.
 Pod koniec II wojny światowej kopiec 
z o s t a ł z n i s z c z o n y a l e w   l a t a c h 
90.odbudowali go żołnierze 3 Pułku 
Saperów z Dębicy. 

Znajdują się tam również pamiątki z nim związane – oryginalne 
dokumenty ze studiów, fotografie z pielgrzymek i spotkań z papieżem, wycinki z 
gazet, znaczki pocztowe i wiele innych. Kolejne pomieszczenie poświęcone jest 
lokalnym organizacjom i ich pracy. Natomiast w ostatniej sali można obejrzeć 
stare, zabytkowe przedmiotu codziennego użytku, z których korzystali nasi 
dziadkowie. Najstarsze eksponaty zgromadzone w Izbie pochodzą 
najprawdopodobniej już z końca XIXw.



Poświęcono go 7 września 1997 roku, w 200. rocznicę powstania Mazurka 
Dąbrowskiego. wersami Mazurka Dąbrowskiego: Naprzeciw, w odległości ok. 40 
metrów wznosi się drugi, mniejszy kopiec usypany przez ziemiaństwo w drugiej 
połowie XIX wieku. Tam też stoi pomnik generała. Obecnie opiekę nad kopcem 
sprawuje powołany w 1998 roku Komitet opieki nad kopcem gen. J. H. 
Dąbrowskiego w Pierzchowie.

Krzesło Kantora w Hucisku

Krzesło Kantora jest to ogromna, kilkunastometrowa rzeźba powstała ku 
upamiętnieniu Tadeusza Kantora. Ta wykonana z betonu rzeźba znajduje się tuż 
przy domu Kantora w miejscowości Hucisko. Rzeźba ta powstała dzięki Fundacji 
im. Tadeusza Kantora w 1995 roku. Jej projekt został stworzony przez tego 
artystę w ramach „cyklu pomników niemożliwych”. W skład owego cyklu 
wchodzą jeszcze projekt olbrzymiej żarówki czy most na Wiśle w kształcie 
ogromnego wieszaka. 

Tadeusz Kantor urodził się 
w Wielopolu skrzyńskim 6 kwietnia 
1915 roku, był polskim reżyserem, 
malarzem, scenografem, grafikiem 
oraz założycielem Teatru Cricot 2 w 
Krakowie. Zmarł 8 grudnia 1990 
roku w Krakowie. Po jego śmierci 
postanowiono zbudować w pobliżu 
jego dworku w Hucisku pomnik 
Kantora. Początkowo miała być to 
rzeźba artysty przestawiająca go 
jako pielgrzyma. Projekt ten poparł 
profesor Marek Rostworowski który będąc wówczas ministrem kultury i sztuki 
wygospodarował na ów cel odpowiednie fundusze. Jednak projekt tego pomnika 
wzorowany na rysunkach artysty okazał się zbyt trudny do realizacji. Wtedy 
przypomniano sobie o pomyślę wielkiego krzesła. Początkowo rzeźba ta miała 
powstać we Wrocławiu, co zaproponował sam Tadeusz Kantor podczas 
sympozjum naukowców i artystów aby zakpić sobie z samej idei „form 
przestrzennych”. We Wrocławiu rzeźba ta nie powstała, jednak udało się ją 
zbudować z drewna niedaleko Oslo z okazji otwarcia wielkiej wystawy Kantora. 
Jednak w Hucisku powstałą o wiele trwalsza jej wersja, ponieważ wykonana jest 
z betonu.

 Droga wiodąca lasem przez Hucisko którą dojeżdżamy do posiadłości 
gdzie znajduje się Krzesło Kantora również ma swój malowniczy urok, 
zwłaszcza jesienią...



GMINA NOWY 
WIŚNICZ

Zamek w Nowym Wiśniczu

To, co przyciąga turystów do Nowego Wiśnicza to niewątpliwie efektowny 
zamek wznoszący się na zalesionym wzgórzu, ponad miastem. Ta barokowo - 
renesansowa rezydencja małopolskich rodów magnackich - Kmitów i 
Lubomirskich imponuje piękną architekturą i świetnym stanem utrzymania.
Zamek wiśnicki powstał w XIV stuleciu jako obronna rezydencja rodziny Kmitów. 
Pod koniec XVI wieku warownia znalazła się we władaniu Lubomirskich i wtedy 
stała się jedną z najlepiej ufortyfikowanych twierdz w Polsce. Jak większość 
zamków w Polsce, zamek w Wiśniczu nie oparł się Szwedom i został przez nich 
znacząco zniszczony. Nigdy już nie odzyskał swego blasku, ale dziś jest 
odrestaurowany i stanowi wspaniały ślad naszych dziejów.
Wczesnobarokowy zamek z elementami renesansowymi zbudowano na planie 
czworoboku z wewnę t r znym 
dziedzińcem. Zwieńczony jest 
czterema basztami w narożach. Od 
pó łnocno - wschodniej strony 
dobudowano kaplicę grobową 
Lubomirskich, a od południowo - 
wschodniej strony wolnostojącą 
tzw. Kmitówkę. Na drugim piętrze, 
przy Sali Rycerskiej mieści się 
g a l e r i a w i d o k o w a , z k t ó r e j 
podziwiać można okolicę. Budowla 
o toczona jes t f o r t yfikac jam i 
bas t i onowymi z począ t ków XV I I w ieku . Na te ren komp leksu 
prowadzi brama wjazdowa.
W zamkowych wnę t rzach w Nowy Wiśniczu powsta ło Muzeum, 
które prezentuje wystawę poświęconą historii twierdzy i jej odbudowy, 
wystawę makiet rezydencji ma łopolskich oraz sarkofag Stanis ława 
Lubomirskiego w krypcie. Dziedziniec zamkowy jest ogólnie dostępny, wnętrza 
można zwiedzać odpłatnie tylko z przewodnikiem.



Muzeum pamiątek po Janie Matejce – Koryznówka

W okolicy zamku i klasztoru usytuowany 
jest drewniany dworek „Koryznówka”, w którym 
mieści się Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. 
To miejsce, gdzie czas w symbiozie z naturą 
zatrzymał się w cichej zadumie. Wokół rozchodzi 
się przyjemny, charakterystyczny zapach 
impregnowanego drewna pomieszany z wonią 
okalającej dom roślinności. Pomiędzy krzewami 
można dostrzec ule, a po przeciwległej stronie 
ogrodu, pasące się konie. Po Muzeum 
utworzonym w domu rodzinnym Matejki przy ul. 
Floriańskiej w Krakowie, oraz w Krzesławicach, 
gdzie Matejko mieszkał w późniejszych latach, 
wiśnicka „Koryznówka” jest trzecim w Polsce 
muzeum związanym z osobą wielkiego malarza.
Ten niewielki, drewniany, kryty gontem, z 
wejściem poprzedzonym otwartym gankiem, 
dworek został zbudowany w latach 50-tych XIX 
w. przez Leonarda Serafińskiego. Żona Leonarda i żona Jana Matejki były 
siostrami, więc Mistrz Jan często bywał w Wiśniczu.
W latach 1975-1980 przeprowadzono gruntowny remont dworku oraz jego 
wyposażenia i od 1981 r. dzięki staraniom właścicieli, utworzono w nim 

muzeum. Możemy oglądać w nim 
XVIII-XIX-wieczne meble, obrazy, 
szkice i różne przedmioty będące 
pamiątką pobytów Jana Matejki na 
wiśnickiej ziemi. Do zwiedzania 
przeznaczona jest część budynku z 
s a l o n i k i e m o r a z g a b i n e t e m 
Stanisławy Serafińskiej, autorki 
pamiętnika poświęconego artyście.

W 1 9 8 5 r . n a m o c y 
porozumienia z Wydziałem Kultury 
UW w Tarnowie „Koryznówka” stała 

się oddziałem Muzeum Okręgowego. Jej kierownikiem jest Maria Serafińska-
Domańska. „Koryznówka” jest jednym z zabytków na II trasie (Region 
Nadwiślański) Szlaku Architektury drewnianej.



Kamieniołom Macieja Trapoli

Kamieniołom zlokalizowany jest u podnóża zamku, niedaleko Muzeum 
Ziemi Wiśnickiej przy ścieżce do zakładu karnego. Pochodzi z czasów, kiedy 
budowano zamek i klasztor. Nazwą kamieniołomu uczczono projektanta i 
budowniczego zamku, kościoła i 
k lasztoru Karmel i tów Bosych, 
nadwornego architekta Stanisława 
Lubomirskiego – Macieja Trapolę.
Na terenie kamieniołomu znajduje 
się bardzo ciekawa roślinność oraz 
odkryte skały piaskowce. Ze względu 
na czyste środowisko żyje tam kilka 
gatunków drobnych płazów.
W ostatnim czasie teren w tamtym 
rejonie został uporządkowany. W 
pobliżu kamieniołomu znajduje się 
parking dla autokarów. W przyszłości 
ma tam powstać estrada, której będą się odbywać koncerty. Ze względu na 
piękną scenerię, kamieniołom jest niezwykle atrakcyjnym miejscem na 
niedzielne spacery.

GMINA TRZCIANA

Kościół św. Małgorzaty w Trzcianie

Kościół św. Małgorzaty jest najstarszym zabytkowym obiektem gminy. 
Pierwszy kościół wzniesiony w XIII w. był zapewne drewniany, podobnie jak ten 
wzmiankowany przez Jana Długosza w XV w. Jednak już w XVI w. istniał w 
Trzcianie kościół murowany, który dwukrotnie został spalony, najpierw w 1652 r. 
przez Kozaków i ponownie w 1656 r. przez Szwedów. W latach 1905-07 kościół 
został rozbudowany o nawę boczną od południa według projektu architekta Jana 
Sas-Zubrzyckiego. Kolejna rozbudowa miała miejsce w latach 1953-56 według 
projektu architekta Stefana Świszczowskiego. 



Dobudowana została wtedy część zachodnia kościoła jednak dalsze 
prace zostały wstrzymane przez władze komunistyczne. Obecny wygląd zyskała 
świątynia po rozbudowie w latach 1995-2000 według projektu architekta Juliana 
Klimka. Dostawiono wtedy od zachodu dwie masywne wieże.
Pierwotnie był to kościół jednonawowy z węższym, prostokątnym prezbiterium 
oraz z zakrystią od północy. Następnie był on kilkakrotnie rozbudowany: od 
południa dobudowana została neogotycka nawa boczna, później od północy 
kaplica, dalej powiększono od zachodu nawę i 
wreszcie również wspomniane już dwie wieże. 
Obecnie kościół jest budowlą pozbawioną cech 
stylowych, poza neogotycką nawą południową. 
Zbudowany z cegły i kamienia, częściowo 
otynkowany, kryty dachówką i blachą.
Wewnątrz  znajduje się barokowy ołtarz z 
drugiej poł. XVII w. z rzeźbą Chrystusa 
Ukrzyżowanego i stojących u jego stóp postaci 
Marii i św. Jana w polu głównym oraz obrazem 
św. Małgorzaty w zwieńczeniu. Najstarszym 
elementem  wyposażenia jest wykuta w 
kamieniu, chrzcielnica z 1497 roku. Posiada 
zdobieni w postaci herbów i godła Polski.
Zabytkowymi elementami są wschodnia cześć 
nawy głównej, prezbiterium i nawa południowa. 
Na zewnątrz nawę główną, prezbiterium i nawę 
południową nakrywają dachy dwuspadowe. 
Neogotycka nawa południowa posiada dwa 
przęsła i jest zamknięta trójbocznie, przylega do niej od strony wschodniej mała 
kaplica, zamknięta także trójbocznie. Część neogotycka opięta jest uskokowymi 
szkarpami i obwiedziona przy kalenicy dachu fryzem konsolkowym. Wnętrze jest 
oświetlone przez duże ostrołukowe okna.

Z całą pewnością można stwierdzić, że w majestatyczny sposób 
prezentuje się i przyciąga wzrok każdego przejezdnego.

Kolumna Szwedzka w Kamionnej

Chyba najbardziej znanym zabytkiem Kamionnej jest tzw. kolumna 
szwedzka - obelisk zbudowany w stylu toskańskim, w 1656 roku. 10-metrowa 
kolumna wspiera się na czworobocznym cokole, zwieńczona jest abakusem i 
czworoboczną ażurową latarnią, nakrytą piramidalnym daszkiem i krzyżem. 
Wewnątrz latarni znajduję się rzeźba Chrystusa Frasobliwego. 



Kolumna upamiętnia zwycięstwo wojsk księcia Jerzego Sebastiana 
Lubomirskiego - Marszałka Wielkiego Koronnego, pana na Wiśniczu - 
odniesione nad Szwedami, którzy dotarli do Nowego Wiśnicza w trakcie 
oblegania Krakowa, ale dopiero 1 października 1655 r. wiśnicki zamek został 
zdobyty przez Szwedów bez walki. Książę Jerzy Lubomirski opuścił go, ale nie 
zrezygnował z walki. Pomaszerował na południe, aby organizować tu ruch 
par tyzanck i . Za t rzyma ł s ię z 
wojskiem w Kamionnej, na wzgórzu 
ponad wsią. Był to dobry punkt 
strategiczny, ponieważ stąd było  
widać wszystko wokół i nic ważnego 
nie mogło ujść uwadze. Wreszcie 
nadeszli Szwedzi maszerujący z 
Krakowa do Sącza i rozgorzała 
bitwa, w której brali także udział 
oko l iczn i ch łop i . Ks iążę m ia ł 
oczywiście przewagę ze względu na 
zajmowane po łożenie i odniós ł 
zdecydowane zwycięstwo. Nie wiemy 
d o k ła d n i e j a k l i c z n e w o j s k a 
uczestniczyły w tej bitwie - prawdopodobnie była ona niewielka. Lecz książę 
wystawił pomnik dla upamiętnienia zwycięskiej potyczki.

Kilka lat temu została odrestaurowana ponieważ uderzył w nią piorun. 
Trzeba zaznaczyć, że miejsce, w którym została postawiona jest dobrym 
punktem widokowym. Widać  stamtąd nawet Pogórze Wielickie.

Przełom Pluskawki 

Jednym z najciekawszych miejsc na terenie gminy jest zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy ,,Skałki'' w Rdzawie.

Pluskawka zwana również Przeginią to potok, który wypływa ze stoków 
masywu Kamionnej w Beskidzie Wyspowym, a uchodzi do Tarnawki w Tarnawie. 
Przepływa on przez fragment Pogórza Wiśnickiego, którego podłoże budują 
bardzo zróżnicowane utwory strefy lanckorońsko-żegocińskiej. Koryto potoku 
Przeginia charakteryzuje się  kamiennym dnem,  zakolami, progami i 
nadbrzeżnymi grotami. Nie brakuje też kaskad i wodospadów. Znajduje się 
mnóstwo skałek.  Brzegi porośnięte są lasem bukowo-jodłowym. Stąd wynika 
wielka różnorodność skał odsłaniających się w dolinie. Bujna roślinność sprawia, 
że osobliwości geologiczne najlepiej obserwować późną jesienią lub na 
przedwiośniu, gdy roślinność nie przesłania odsłonięć skalnych.
Powierzchnia Przełomu Pluskawki, tego urokliwego miejsca to zaledwie 3 ary 
ale to wystarczy na odpoczynek. W lecie jest miejscem do „pluskania”.



Diabelski Kamień na Wichrazie
  
Wichraz to najdalej na północny zachód wysunięta część gminy Trzciana 

- to pogranicze Leszczyny, Trzciany i Cichawki.  Teren jest gęsto porośnięty 
lasem mieszanym. Właśnie wśród tych lasów, około 0,5 km na zachód od 
kościółka w Cichawce, leży ukryty wśród drzew sporej wielkości kamienny 
ostaniec. Aby do niego dotrzeć, należy przy sklepie w Leszczynie "Na Dziołach" 
skręcić w asfaltową (początkowo) drogę, prowadzącą w głąb tego przysiółka. Po 
półgodzinnym marszu leśną drogą dotrzemy do celu. 
   To z tym kamieniem związana jest legenda "Biała Pani nad Trzcianą", 
zapisana w książce Zofii Wiśniewskiej pt. "Baśnie i legendy znad Sanki".
Podczas potopu szwedzkiego zostały w Trzcianie doszczętnie spalone 

zabudowania klasztorne i kościelne 
należące do zakonu kanoników 
r e g u l a r n y c h . K i e d y n a w a ła 
nieprzyjacielska przemieściła się w 
inne tereny naszego kraju i widać 
już było, że jej potęga zmalała, a 
butny wróg będzie musiał wracać, 
skąd przyszedł, miejscowa ludność 
postanowiła mimo powojennej 
biedy, przystąpić do wzniesienia 
własnym wysiłkiem zniszczonych 
obiektów sakralnych.
    Początkowy projekt budowy 
kościoła na wzgórzu Sepne upadł i 

powrócono do pierwotnej koncepcji wzniesienia gmachu na dawnym miejscu. 
Każdy z mieszkańców przeznaczał na zbożny cel to, co posiadał. Jeśli nic nie 
miał, to ofiarował przynajmniej robociznę. Przy tak wielkiej ochocie obiekt 
szybko wzrastał. Dopiero robiono fundamenty, a tu już mury gotowe i dach 
trzeba było  zakładać.
    Ten pośpiech i ludzki zapał nie był w smak czarnym mocom piekieł, które 
postanowiły wszystko zrobić, by przeszkodzić w dokończeniu dzieła. Diabeł 
zapragnął go zniszczyć ogromnym głazem, który w nocy niósł w powietrzu z 
lasu na Kopalinach pod Bochnią. Tuż nad wzgórzem Wichraz ukazała mu się 
Biała Pani w powiewnych szatach i promienistej aureoli. Przestraszony 
nieoczekiwanym spotkaniem diabeł upuścił z dużej wysokości kamień, który 
zarył się w ziemię i leży tam w lesie na Wichrazu aż do dzisiejszego dnia 
przypominając to wydarzenie prawie sprzed 4 wieków, a wzniesiona wówczas 
świątynia służy wiernym do chwili obecnej.



GMINA ŻEGOCINA
Drewniany kościół w Rozdzielu pod wezwaniem Św. Jakuba

Bardzo ciekawa  jest historia tego kościółka. Zbudowano go w Królówce, 
w 1563 roku z fundacji króla Zygmunta Augusta. Istnieje jednak hipoteza, że 
kościół ten został jedynie istotnie przebudowany w XVI w., a pochodzi z XV , 
gdyż wspomniał o nim już Jan Długosz w "Liber Beneficjorum". Na początku XX 
wieku wśród mieszkańców Królówki zapadła decyzja o budowie nowego 
kościoła, a rozbiórce starego. Budowę zakończono w 1939 roku, lecz do 
rozbiórki nie doszło ponieważ wybuchła II wojna światowa. Rozebrano go 
jednak w latach 1946-47, kościół 
przeniesiono na cmentarz,  a cały 
materiał złożono na stos. Wtedy, po 
raz pierwszy, został uratowany przez 
Wojewódzk iego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie, który nakazał 
z powrotem złożyć ten kościół w 
nowym miejscu. W 1949 roku został 
złożony na miejscowym cmentarzu. 
Wybór miejsca nie by ł dobry. 
Ponieważ postawiono go bez 
fundamentów, a teren był podmokły, 
ciągle było tu mokro i drewno szybko butwiało. W 1985 r. po lewej stronie drogi 
do Rozdziela Dolnego, na działce ofiarowanej przez Stanisława Marcisza, 
mieszkańcy Rozdziela postawili fundamenty pod ten zabytkowy kościółek. W 
roku następnym ekipa cieśli z Rozdziela, najpierw w Królówce rozebrała, a 
potem belka po belce w Rozdzielu złożyła kościółek. Odrestaurowano również 
wnętrze. Piękny drewniany ołtarz główny oraz kazalnicę podarował ks. prałat 
Franciszek Korta - óczesny proboszcz w Złotej.  W ołtarzu głównym 
umieszczono tu też rzeźbę nowego patrona kościoła św. Jakuba Apostoła, którą 
wykonał artysta rzeźbiarz Jan Juszczyk. Chrzcielnica to kopia dawnej, z 1540 
roku, wykonana została przez ś.p. Jana Stacha z Rozdziela.  Kościółek jest 
jednonawowy , a materiałem budulcowym jest modrzew. Ustawiony jest na 
wysokim podmurowaniu i pokryty stromym gontowym dachem na szczycie 
którego stoi wieżyczka z barokową sygnaturką. 



Do wąskiego prezbiterium dobudowana została zakrystia. Przy nawie 
znajduje się kaplica przykryta kopułą oraz kruchta i niewielki przedsionek. 
Wnętrze nakryte płaskimi stropami. 

Wędrując po szlakach turystycznych Rozdziela, bądź przejeżdżając 
przez Rozdziele, należy skręcić przy szkole w kierunku wschodnim, w stronę 
schroniska PTSM, a droga sama zaprowadzi do tego cennego obiektu 
(widocznego po lewej stronie, który w 2003 roku został umieszczony na tzw. 
"Małopolskim szlaku architektury drewnianej".  Otoczony pięknym krajobrazem 
Beskidu Wyspowego.

 
Eklektyczny dwór w Łąkcie Górnej
 
Otworem dla nas staje się Łąkta Górna ze swoim zabytkowym dworkiem. 
Wprowadzi nas do niego piękna bukowa aleja. Zbudowany został w 1883 roku 
przez właścicieli majątku Arłamowiczów. Dwór był parterowy, częściowo tylko 
podpiwniczony i zajmował tylko zachodnią część obecnego budynku.

Dopiero Klemens Rutkowski 
rozbudował go o podpiwniczoną w 
całości, utrzymaną w stylu angielskiego 
gotyku, część wschodnią i o frontową 
facjatę, poprzedzoną dużym tarasem, 
wspartym na sześciu kamiennych 
kolumnach, obejmujących obszerny 
podest głównego wejścia, z którego 
wchodzi się do przestronnego holu.  
Szczególnie okazale prezentuje się 
zachodnia część dworu, w której znajduje 
się wielki salon o "renesansowych" framugach drzwi i sześciu wysokich oknach 
z gotycką ostrołukową stolarką, z umieszczonymi nad nimi ozdobnymi rozetami i 
rozdzielającymi owe okna kamiennymi półkolumnami.

Ostatnim z prawowitych gospodarzy dworu był Adam Rutkowski, potem 
rodzina opuściła dwór w czasie II Wojny Światowej. Po wojnie zabytek, wraz z 
gruntami i zabudowaniami gospodarczymi, przeszedł oczywiście na własność 
skarbu państwa. W budynku rozpoczęła swą działalność szkoła rolnicza, którą 
przeniesiono w 1947 roku do Dąbrowicy. W latach 60-tych teren parku i dworu 
objęła bowiem krakowska Chemobudowa, która założyła tu ośrodek kolonijny. 
Postawiono wtedy w obrębie parku kilka domów letniskowych, urządzono 
stołówkę, zbudowano basen i boiska. Z tego okresu pochodzi też 
prawdopodobnie opuszczona sala gimnastyczna.
Od lat 80-tych XX wieku dwór był niezagospodarowany, ulegając stopniowej 
dewastacji. Z powodu braku funduszy na remont, Gmina Żegocina podjęła 
dramatyczną decyzję o sprzedaży obiektu prywatnemu inwestorowi. 



15 maja 2007 roku zespół dworski w Łąkcie Górnej, w którego skład wchodzi 
budynek dworu, spichlerz, kapliczka drewniana, kapliczka słupowa z figurą 
Chrystusa, park oraz aleja grabowa,  nabyła mieszkająca w Madrycie pani Lidia 
Niedzielska.

Według planów dwór ma być przeznaczony na ośrodek hotelarsko-
konferencyjny lub ośrodek wychowawczo-opiekuńczy. Zagospodarowanie parku 
dworskiego ma polegać na jego rewaloryzacji z uwzględnieniem rekompozycji 
wnętrza oraz na przeprowadzeniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i 
sanacyjnych istniejącego drzewostanu. Proponuje się nadanie parkowi funkcji 
rekreacyjnej poprzez odnowienie oraz wytyczenie nowych alejek spacerowych.  
Drewniana kapliczka zostanie wyremontowana zgodnie z jej charakterem z 
możliwością przywrócenia jej funkcji modlitewno-sakralnej.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Przydrożna kapliczka z 1833 roku w Żegocinie

Kapliczka została wybudowana w 1833 roku z fundacji Heleny i Tomasza 
Waligórów. Należy do najstarszych w okolicy i posiada bardzo ciekawą historię.

Jak głosi miejscowa opowieść, postawiono ją w miejscu, gdzie podczas 
wielkiej powodzi zatrzymał się niesiony przez wodę obraz Chrystusa 
upadającego pod krzyżem. Kaplica wykonana jest  z kamienia. Początkowo 
kryta gontem a później dachówką. 
Dach jest dwuspadowy.  Wewnątrz 
znajduje się murowana podstawa 
ołtarza w polu którego znajduje się 
obraz Chrystusa upadającego pod 
krzyżem. Kapl iczka ma kszta ł t 
prostokąta i kolebkowe sklepienie. 
Patrząc od frontu dostrzeżemy 
trójkątny szczyt z wnęką, odcięty 
okapem. Wewnątrz znajduje się 
m u r o w a n a m e n s a o ł t a r z o w a , 
vetabulum architektoniczne spięte 
p a rą k o l u m i e n e k b a r o k o w o - 
ludowych. W malutkiej wnęce z przodu, nad okapem, znajduje się mała figurka 
Matki Boskiej Różańcowej. 

 W 2004 roku  przez wzgląd na bezpieczeństwo mieszkańców 
(poszerzenie szerokości drogi i wykonanie chodników), spowodowały, że ta 
umiłowana przez żegocinian kapliczka została przeniesiona kilka metrów dalej.



Na przełomie tylu lat, okoliczni mieszkańcy modlili się w niej w trudnych 
dla siebie chwilach.  Przetrwała pierwszą wojnę światową. Przeprowadzenie 
Legionów Piłsudskiego i czasy okupacji niemieckiej. Burzliwe czasy 
komunistyczne tzw. ,,władzy ludowej''. Towarzyszy pokoleniom aż do dnia 
dzisiejszego.

Park Kamieni Grodziskich

Na chwilę odpoczynku i zrobienie sobie kilku pamiątkowych zdjęć zaprasza nas  
stary nieczynny kamieniołom. Był on obiektem badań wielu geologów. 
Odsłonięta ściana piaskowca tworzyła się 120 mln lat temu. Możemy podziwiać 
to, co powstało w morzu, które było częścią dużego Oceanu Tetydy.

Ekomuzeum posiada wiele kamiennych eksponatów. W dalszym ciągu 
dla celów naukowych przyjeżdżają studenci geologii. Park jest również 
wyjątkowym obiektem dla tzw. geoturystów, których urzekają twory przyrody i 
historyczna działalność człowieka. Jest to miejsce nie dość piękne jak również 
oryginalne. Wystarczy przekroczyć kładkę na Sance.



Gminy uczestniczące w 

LGD „Dolina Raby”


