fot. dzieci z Gimnazjum w Kijach

Rębów
Wieś należąca do gminy Kije, w powiecie pińczowskim. W roku 1213 biskup
krakowski Wincenty Kadłubek wydał
dla kościoła w Kijach dokument, który
m.in. wymienia nazwy trzech wsi,
a wśród nich Rubowicę, identyfikowaną
z Rębowem. Wynika z tego, że jest
to bardzo stara miejscowość o średniowiecznym rodowodzie. Wchodziła
w skład parafii w Kijach, a w 1540 r. właścicielem jej części był Jan Borzychowski.
W XX w. Rębów posiadał szkołę elementarną oraz kaplicę. Nazwa wsi pochodzi
od nazwy osobowej Ręb. Dodać należy, że kiedyś używano formy Rembów.
Kliszów
Nazwę wsi odnotowują źródła z początku
XV w., więc z czasów króla Władysława
Jagiełły. Pisze o niej Długosz, że była
wsią szlachecką. W zaraniu XVIII stulecia
historia Kliszowa stała się znaczącą
częścią historii Europy. Stało się to za
sprawą głośnych wypadków, jakie miały
tutaj miejsce w lipcu 1702 r. Podczas
działań zbrojnych wielkiej wojny półfot. J. Zieliński
nocnej doszło w tym miejscu do bitwy,
w której starły się wojska polsko-saskie króla Augusta II Mocnego z armią szwedzką
Karola XII. O zwycięstwie Szwedów zadecydował atak na odsłonięte z powodu
ucieczki Lubomirskiego, hetmana wielkiego koronnego, skrzydło armii saskiej.
Umianowice
Umianowice były niegdyś własnością książęcą. Bolesław Wstydliwy wydał
w 1254 r. dokument fundacyjny dla klasztoru norbertanek w Krzyżanowicach,
który wymieniał także Umianowice. W czasach Długosza wieś była w dalszym
ciągu własnością klarysek, ale tym razem krakowskich. W końcu XVI w. była to
już wieś szlachecka. We wczesnym średniowieczu nazwę wsi zapisywano, jako
Unionowice, Unianowice, Unonowice, Unanowice, u schyłku XIX w. Umyanowycze.
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Skowronno Dolne
Nazwa pochodzi od wyrazu Skowroda oznaczającego patelnię, przez co należy rozumieć
teren płaski i szeroki. Dokumenty średniowieczne zapisują tę nazwę jako Skowrodino
lub Skowrodno. Przeszło pół wieku temu odkryto tu pozostałości osady należącej do kultury
pucharów lejkowatych (okres neolitu, V w. p. n. e.). Odnaleziono również ślady grodziska
z X w., strzegącego przeprawy przez Nidę i powstałej później osady. Pierwsza wzmianka
o osadzie pochodzi z XII w., gdy arcybiskup gnieźnieński Jan Gryfita przekazał ją ufundowanemu
przez siebie klasztorowi cystersów w Jędrzejowie. Mnisi założyli tu wówczas kamieniołom,
z którego czerpali kamień na budowę swojego klasztoru. W latach 1914-1915 przez wieś
przebiegała linia frontu. Od marca do maja 1915 roku walczyła tu I Brygada legionów pod
dowództwem Józefa Piłsudskiego, która po wycofaniu się Rosjan i sforsowaniu rzeki zajęła
wieś. Skowronno było pierwowzorem Pajęczyna Dolnego, skąd pochodzi Andrzej Radek,
bohater „Syzyfowych Prac” Stefana Żeromskiego. Adolf Dygasiński opisał Skowronno
w swoim „Beldonku” i noweli „Za krową”.
Rezerwat „Skowronno”
Rezerwat ścisły, pow. 1,93 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Skowronno Dolne, gmina
Pińczów. Cel ochrony: „Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
zbiorowisk muraw stepowych”. Wzgórze na którym znajduje się rezerwat zbudowane jest
z wapieni spiaszczonych o dość cienkiej warstwie gleby. Występują tu rośliny stepowe:
miłek wiosenny, dwa gatunki ostnic. Rezerwat Skowronno jest jednym z czterech stanowisk występowania na terenie Polski dziewięćsiła popłocholistnego. Na terenie rezerwatu
znajdują się małe pieczary.
Kopernia
W dokumentach średniowiecznych wieś pisana jest jako Koporynia, Caporina, Caporyna,
współcześnie używana forma pojawiła się dopiero w XVIII w. Najstarsza wzmianka pochodzi
z 1427 roku, kiedy to Anna z Węgleszyna sprzedaje Pińczów wraz ze stojącym tam zamkiem,
Kopernią, Wierciszowem i Pasturką biskupowi Zbigniewowi Oleśnickiemu. 5.06.1257 roku,
podczas trwającego na błoniach Koperskich wiecu, książę Bolesław Wstydliwy nadał
Krakowowi prawa magdeburskie. Fakt ten upamiętnia odsłonięty 2.06.2007 roku pomniktablica pamiątkowa. Domy najstarszej części wioski, ustawione bokiem do wiejskiej ulicy,
są od niej odgrodzone murkami z kamienia łupanego. Murki te są bielone co roku przez
mieszkańców na Wielkanoc.
Pińczów
Początkowo był osadą górniczą, związaną z istniejącym tu od XII w. kamieniołomem wapienia.
Nad bezpieczeństwem osady czuwał mały gród obronny, zniszczony najprawdopodobniej
w 1241 roku podczas najazdu Tatarów. Potem, w I połowie XIV w. w tym miejscu zbudowano
gotycki zameczek, u stóp którego powstała osada nazywana Piandziczowem. W 1424 roku
stała się ona własnością rodu Oleśnickich. Rozbudowali oni Pińczów, ufundowali w nim
klasztor pauliński a na szczycie góry zamkowej powstał godny ich pozycji, imponujący gotycki
zamek. W 1428 roku wystarali się również o prawa miejskie dla osady.
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W mieście warto zobaczyć zespół klasztoru i kościoła popaulińskiego. W czasach Mikołaja
Oleśnickiego funkcjonowało tu słynne gimnazjum protestanckie, a w latach 1647-50 przeorem
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Odkryj atrakcje Ponidzia!

fot. A. Mazurek

Nad Pińczowem, od strony wschodniej,
góruje renesansowa kaplica św. Anny.
Jest to pierwsza w Polsce wolnostojąca świątynia kopułowa na planie
kwadratu, przeznaczona wyłącznie do
celów kultowych. Powstała w 1600 roku
dzięki fundacji margrabiego Zygmunta
Myszkowskiego i miejscowego Bractwa
Świętej Anny. Architektem był wspomniany już Santi Gucci.

Rezerwat Grabowiec
Na powierzchni 21 hektarów zlokalizowany jest obszar chroniony o charakterze
leśno-florystycznym. Rezerwat stanowi płaskowzgórze złożone z iłów mioceńskich
i gipsów. Występują tutaj bardzo rzadkie gatunki roślin, a wśród nich wisienka
karłowata, obuwik pospolity, miłek wiosenny, lilia złotogłów, zawilec wielokwiatowy, a także przedstawiciele flory stepowej – len żółty, len włochaty i ostnica
włosowata. Ciekawą rośliną jest dyptam jesionolistny, zwany „gorejącym krzewem
Mojżesza”, posiadający związki lotne, które przy dużym stężeniu i pod wpływem
wysokiej temperatury doprowadzają do samozapłonu. Ponadto ekosystem obejmuje
rzadkie przykłady owadów prostoskrzydłych.
Krzyżanowice
Nazwę swą wieś wywodzi od właściciela - nieznanego bliżej Krzyżana i ma
średniowieczną metrykę. Kazimierz
Wielki, 31 XII 1367 roku, nadał w Krakowie Krzyżanowicom prawa miejskie.
Jest to dawna osada flisacka, skąd
wyprawiano się łodziami do Wisły
i dalej aż do Gdańska. Podobno zostafot. LGD PONIDZIE
ła założona przez jeńców tatarskich.
W XII w. Jaksa z Miechowa ufundował tu pierwszy kościół, nadany potem
norbertankom, z pojawieniem których powstał tu pierwszy klasztor, zniszczony
w czasie najazdu Tatarów w 1241 roku. Kościół i klasztor ufundowane zostały
ponownie przez Bolesława Wstydliwego, zaś Kazimierz Wielki nadał przywilej
lokacji miasta na prawie średzkim. Nie przyczyniło się to jednak do rozwoju
miasta. Związane z Krzyżanowicami norbertanki w 1415 roku przeprowadziły
się do Buska a ich miejsce zajęli norbertanie. Konwent ich uległ kasacji
w 1819 roku a zdewastowane budynki klasztorne z czasem rozebrano. Wcześniej spaleniu uległ kościół (1789 ), na miejscu którego wzniesiono nowy
– pw. św. Tekli, ufundowany przez ówczesnego proboszcza, ks. Hugo Kołłątaja,
kryjący w sobie pozostałości poprzedniej świątyni. Architektem tej jednej
z najpiękniejszych w Polsce świątyń klasycystycznych był Stanisław Zawadzki.
Na terenie wsi odkryto pochówki szkieletowe z wczesnej epoki brązu. Na
podstawie bogatego wyposażenia w dary grobowe wydatowano je na czas

pomiędzy 1800 – 1600 r. p. n. e. (3800 lat temu). W tym okresie tereny te zamieszkiwała
ludność kultury mierzanowickiej.
Na dominującym nad wsią wzgórzem św. Leonarda, u podnóża którego rozlokował
się mały, wiejski cmentarz, położony jest Rezerwat Krzyżanowice. Rezerwat,
zachowany ze względu na żyjące tam unikatowe w skali kraju zwierzęta niższe
(w tym reliktowe gatunki), roślinność stepową oraz rzeźby krasowe o ciekawej
budowie geologicznej. Umiejscowiony na części wzniesienia zbudowanego z margli
kredowych, gipsów i wapieni, posiada liczne zapadliska i jaskinie. Występuje tutaj
wiele gatunków roślin, m.in. miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, ostnica Jana,
ostnica włosowata, dziewięćsił bezłodygowy, mikołajek polny, len włochaty, ostrożeń
panoński, pierwiosnka lekarska, pierwiosnka wyniosła. Teren zasiedlają ponadto
ciekawe okazy ślimaków, pajęczaków i cykad. Rezerwat zajmuje powierzchnię
18 hektarów. Mieści się tu siedziba dyrekcji Parków Krajobrazowych Ponidzia,
ulokowana w budynku dawnej szkoły.
Nadnidziański Park Krajobrazowy
Położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkowy i dolny fragment
Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno - zachodnią część Garbu Pińczowskiego.
Park ten utworzono dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych związanych
między innymi z powierzchniowym występowaniem serii gipsowej, tworzącej
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unikatowy zespół zjawisk i form krasu gipsowego. Charakterystycznym elementem
krajobrazu parku jest dolina rzeki Nidy - z licznymi meandrami i starorzeczami,
stanowiąca ważny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno - błotnego.
Cennymi gatunkami flory mającymi tutaj jedyne lub jedno z niewielu stanowisk
w Polsce są m.in. dyptam jesionolistny, szyplin jedwabisty, sierpik różnolistny,
dziewięćsił popłocholistny, gęsiówka uszkowata, sesleria błotna, groszek szerokolistny, rezeda mała, przetacznik zwodny i wczesny, stulisz miotłowy, ostnice:
Jana i włosowata, len włochaty. W dolinie Nidy występują zbiorowiska roślinności
wodnej, szuwarowej i torfowiskowej z takimi gatunkami jak: grążel żółty, grzybień
biały, osoka aloesowata, bobrek trójlistkowy, kruszczyk błotny, storczyk kukawka,
szerokolistny i krwisty, turzyca Davalla. Na terenie Parku i jego otuliny spotkać
można pojedyncze chronione obiekty przyrodnicze: 30 pomników przyrody,
w tym: 15 pomników przyrody żywej (okazałe drzewa: lipy, dęby, topole czy też ich
skupiska), 15 pomników przyrody nieożywionej, 3 użytki ekologiczne.
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w klasztorze był ksiądz Augustyn Kordecki, który później zasłynął jako bohaterski obrońca
Jasnej Góry. Obecna bryła przylegającego do klasztoru kościoła pw. św. Jana Ewangelisty
pochodzi z I połowy XVII w., kiedy to cały zespół budynku przebudowano w stylu manieryzmu. Z pierwotnej fundacji biskupa Oleśnickiego zachowała się gotycka kruchta zachodnia,
z widocznym na zworniku sklepienia krzyżowo-żebrowego herbem Dębno. W świątyni,
widzimy imponujący herb margrabiów Gonzaga-Myszkowskich, a stojąca przy kościele
dzwonnica zawiera w sobie 3 gotyckie dzwony.
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Pałac Wielopolskich znajdujący się przy ulicy
Piłsudskiego, zbudowany został w 1789 roku
w stylu klasycystycznym przez architekta Franciszka
Naxa. Jego elewację dekorują wykonane w technice
stiuku dekoratorskiego herb margrabiego Franciszka
Wielopolskiego, orzeł oraz sceny mitologiczne.
Po obu stronach schodów prowadzących na ganek
ustawiono na postumentach rzeźby przedstawiające
rzymską boginię wiosny i kwiatów – Florę oraz
boginię owoców – Pomonę. Po ich bokach widnieją
2 wazony klasycystyczne. W narożu okalającego
pałac parku znajduje się XVI-wieczna manierystyczna baszta, której autorstwo przypisywane
jest włoskiemu kamieniarzowi Santi Gucciemu.

Synagoga stara – w 1594 roku margrabia Zygmunt
Myszkowski wydał zgodę na budowę bożnicy, którą
ukończono w 1609 roku. Widoczna tu dekoracja
malarska, wykonana przez Szabtaja, syna Awfot. LGD PONIDZIE
rahama, uznawana jest za jedną z najstarszych
zachowanych w Polsce. Układ synagogi stanowią:
prostokątny pułesz - przedsionek, który był miejscem obrad zarządu gminy, posiedzeń sądu
oraz miejscem spotkań i modlitw bractw religijnych, przylegająca do niego od wschodu
niewielka sala kahalna i od południa duża sala męska, z zachowanym od wschodu manie-

Na terenie parku i jego otuliny wyznaczono ścieżki dydaktyczne:
- geologiczno-botaniczną ścieżkę dydaktyczną „W rezerwacie Skorocice”, o długości ok. 3 km,
- przyrodniczo-geologiczną ścieżkę dydaktyczną „Pińczów-Skowronno”, o długości ok. 7 km,
- przyrodniczo-geologiczną ścieżkę dydaktyczną „Bogucice - Grabowiec - Gacki - Krzyżanowice”,
o długości ok. 9 km,
- historyczną ścieżkę dydaktyczną „W średniowiecznej Wiślicy”, o długości ok. 4,5 km,
- przyrodniczo-krajobrazową ścieżkę dydaktyczną „Czarkowy-Ostrów”, o długości ok. 8 km,
- historyczną ścieżkę dydaktyczną „Królewskie miasto Nowy Korczyn”, o długości ok. 3 km.
Młodzawy Małe
Znajduje się tu monumentalny, późnobarokowy
kościół pw. Świętego Ducha i Matki Boskiej
Bolesnej. Na otoczony murem teren kościelny, dostajemy się przekraczając barokową
bramo-dzwonnicę. Od razu zwraca uwagę
fasada główna, na której szczycie znajduje
się figura Chrystusa Salwatora, a pod nią
posągi św. Floriana i św. Jana Kantego, zaś
jeszcze niżej rzeźby przedstawiające św.
fot. J. Zieliński
Wojciecha oraz św. Stanisława. W Młodzawach
Małych warto odwiedzić „Ogród na rozstajach”- to rozciągający się na 3 poziomy prywatny
ogród w województwie świętokrzyskim udostępniony do zwiedzania. Na powierzchni
1 hektara rośnie ponad 2 tysiące gatunków roślin: drzewa, krzewy i byliny, rośliny egzotyczne
i rzadkie. Dodatkową ciekawostką jest liczne ptactwo m.in. bocian czarny, wciąż rzadko
spotykane białe oraz kolorowe pawie, czarne i białe łabędzie, a także wiele odmian kaczek,
gęsi, papug i bażantów.

rystycznym aron ha-kodesz (ołtarzem-wnęką, gdzie przechowywano zwoje Tory).
W sali męskiej, wysoko na północnej ścianie, widzimy 3 otwory okienne znajdującego się nad przedsionkiem babińca, a na ścianie wschodniej zwracają uwagę
wykonane w 2005 roku dwa witraże autorstwa Jacka Nowaka, przedstawiające
setki twarzy. W ogrodzenie wokół synagogi wmurowano fragmenty zabytkowych
macew z pińczowskich cmentarzy. Mur ten jest pomnikiem Pamięci o Holokauście
pińczowskich Żydów.
Klasztor Reformatów został ufundowany
na Mirowie w 1587 roku przez biskupa
krakowskiego Piotra Myszkowskiego.
Budynek pierwotnie miał być kolegiatą,
ale margrabia Zygmunt Myszkowski
przeznaczył go dla sprowadzonych
w 1605 roku z Rzymu zakonników
zreformowanego zakonu franciszkanów obserwantów, których w Polsce
nazywano reformatami. Zakonnicy
nie przebywali w Pińczowie długo.
Po 5 latach, na skutek nacisków nieprzychylnych im bernardynów, musieli
fot. LGD PONIDZIE
odejść udając się na Morawy. Świątynia
przez pewien czas stała pusta i dopiero margrabia Stanisław Kazimierz Myszkowski
w 1683 roku ponownie sprowadził tu reformatów, fundując dla nich klasztor.
Budynek klasztorny składa się z 3 skrzydeł połączonych ze sobą krużgankami.
Dom Ariański, nazywany też Drukarnią Ariańską, stoi w narożniku dawnego mirowskiego rynku. Wzniesiony na przełomie XVI i XVII w. wyróżnia się renesansową
boniowaną elewacją oraz interesującymi portalami – drzwiowym i okiennymi,
zdobionymi sentencjami łacińskimi.
Zespół cmentarzy, z cmentarzem parafialnym, na którym znajduje się zespół
najstarszych zachowanych na Ponidziu nagrobków oraz cmentarz wojenny
1914-18, na którym pochowano 497 żołnierzy armii rosyjskiej, 432 austro
-węgierskiej i 9 niemieckiej.
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Rudawa
Nazwa wsi pochodzi od koloru miejscowej ziemi, która wtedy przypominała kolor
czerwony (rudawy). Pierwsza wzmianka pochodzi z 1397 roku. Wieś wspomniana
jest przez Jana Długosza jako należąca do Jakuba i Jana z Międzygórza herbu
Kopaszyna. Były tu dwa dwory szlacheckie. W XVII wieku była tu już szkoła
i dom dla starców. Obydwie te instytucje prowadził w 1653 Sebastian Zatorski.
Przy wjeździe do Rudawy znajduje się, odnowiony w 2002 roku Dom Ludowy.
Nieprowice
Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Nieprowic. Wieś została wspomniana
w 1437 roku w Kodeksie dyplomatycznym Polski. W połowie XV wieku wg Długosza
właścicielami wsi byli: Jan Nieprowski, Stanisław Nieprowski, Jan Czarnocki,
i Przecław Czarnocki. Od końca XIX wieku wieś należy do gminy Złota, parafia
Chroberz. Podczas II wojny światowej był to obszar Republiki Pińczowskiej. W dniu
9 VIII 1944 1 Brygada AL. rozbiła we wsi oddział armii niemieckiej.
Niegosławice
Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia Niegosław. W kronikach wieś
zapisywano jako Negoslawici oraz Nyegoslawicze. Według Jana Długosza wieś
należała w XV wieku do Sędziwoja Tęczyńskiego i Mikołaja Złockiego herbu
Półkozic. W 1579 roku wieś należała do parafii Pełczyska. Właścicielem wsi był
Dominik Alemani. Wieś należała od 1864 roku do gminy Złota.

Chroberz
Nazwa pochodzi od staropolskiego wyrazu „chrobry” co oznaczało dzielny. Pierwsza
wzmianka o miejscowości pochodzi z 1153 roku i jest zapisana w Kodeksie dyplomatycznym
Polski (Codex diplomaticus Poloniae) pod nazwą Chrober. Według kroniki Marcina Kromera
osadę miał tu założyć Bolesław I Chrobry w 1019 lub 1020 roku po powrocie z wyprawy
kijowskiej. W Chrobrzu warto zobaczyć Pałac Wielopolskich projektu Henryka Marconiego
oraz Zespół Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ufundowany
przez Stanisława Tarnowskiego, wojewodę sandomierskiego w 1550 roku.

fot. A. Kurek

Żurawniki
Nazwa wsi pochodzi od grupy zawodowej, która tu mieszkała. Istnieje spór od
jakiej. Jest to albo grupa, która budowała żurawie (dawne studnie), albo grupa,
która hodowała żurawie - czyli ptaki, które były przysmakiem w dawnych wiekach.
Wieś nie wspomniana przed XVI wiekiem. Pierwszy raz pojawia się w 1508 roku
w rejestrach podatkowych. W 1579 roku wieś leży w parafii Jurków. Od końca
XIX wieku wieś i folwark leżały w gminie Złota, parafia Jurków.
fot. A. Mazurek
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