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Religijne pamiątki z odrobiną prehistorii w tle

Pałac Dobieckich w Łopusznie

INFO ADRESY
Izba Regionalna Ziemi Włoszczowskiej
ul. Kościuszki 11 (Biblioteka),
29-100 Włoszczowa
tel. +48 41 394 34 33
www.ziemiawloszczowska.prv.pl
Izba Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
przy Szkole Podstawowej w Czarncy
ul. Szkolna 16 a, 29–100 Włoszczowa
tel. +48 41 394 21 11

Punkt Informacji Turystycznej w Strawczynie
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
tel. +48 41 303 86 35
www.strawczyn.pl
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Częstochowska 52, 26-065 Piekoszów
tel. +48 41 306 10 16
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Wydawca: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego,
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, tel. 041 361 80 57
www.rot.swietokrzyskie.travel

Wydawnictwo współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
dla rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Podzamcze Piekoszowskie

PRZYSTANEK ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARTO ZOBACZYĆ:
1 Kurzelów:
• piękny gotycki Kościół pw Wniebowzięcia NMP
2 Włoszczowa:
• barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP – sanktuarium
kultu maryjnego
• symboliczne mogiły ks. Jerzego Popiełuszki oraz generałów
Roweckiego i Okulickiego
3 Łopuszno:
• w pobliskim Dobrzeszowie - najstarszy i najlepiej zachowany ośrodek kultu przedchrześcijańskiego w regionie
świętokrzyskim
4 Podzamcze Piekoszowskie:
• ruiny wczesnobarokowego pałacu Tarłów

1

W tej niewielkiej miejscowości znajdują
się ruiny pałacu Tarłów. W latach 1645 –
1650 kasztelan Jan Tarło wzniósł tu wczesnobarokowy pałac wzorowany na pałacu biskupów krakowskich w Kielcach. W
połowie XIX w. pałac uległ zniszczeniu
na skutek pożaru i od tamtej pory nie został
już odbudowany. W murach zachowały się
jeszcze niektóre obramowania okienne oraz
cztery charakterystyczne wieże, w których
kiedyś znajdowały się kręcone schody.

2

4 Podzamcze Piekoszowskie

Łopuszno

3

przedstawiciele w XIX w. wznieśli w Łopusznie
swoją rezydencję. Jest to okazały pałac, który powstał według
projektu znanego architekta Henryka Marconiego. Obecnie mieści się w nim Liceum Ogólnokształcące.

Kurzelów
Włoszczowa
Łopuszno
Podzamcze
Piekoszowskie

Pierwsze wzmianki na temat miejscowości pochodzą z 1136 r. Pierwotnie stanowił własność arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1285 r. Kurzelów
otrzymał prawa miejskie. Przez kolejne stulecie miasto powoli rozrastało się, jednak rozwój ten wstrzymał najazd Szwedów w XVII w.
Po utracie praw miejskich w 1869 r. nie udało się już przywrócić
miejscowości rangi miasta, a nawet wsi gminnej.

1 Kurzelów

Kurzelów

Wartym odwiedzenia miejscem w Kurzelowe jest wzniesiony w 1360 r. kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Ten gotycki kościół posiada bardzo oryginale sklepienie palmowe wsparte na jednej kolumnie. Wewnątrz świątyni znajduje się chrzcielnica wykonana z brązu z XV w. oraz murowany grobowiec wojewodziny sieradzkiej Marianny z Pieniążków Baranowskiej zmarłej w 1631 r. Obok kościoła znajduje się
drewniana dzwonnica z XVIII w., zaś wejścia na plac przykościelny strzegą postacie czterech świętych. W kościele tym
modlili się przodkowie Stefana Żeromskiego: Sascy, Kuleszyńscy, Kozłowscy oraz babcia Stefana - Agnieszka Katerla, która po śmierci pochowana została na kurzelowskim cmentarzu.

2 Włoszczowa

Pod koniec XIV w.
królowa Polski Jadwiga podarowała Włoszczowę marszałkowi koronnemu Dymitrowi z Goraja. Odtąd przez wiele lat miasto należało do prywatnych właścicieli, m.in.: Olsztyńskich, Szafrańców, Małachowskich. Jeden z właścicieli – Hieronim Szafraniec, starosta chęciński, otrzymał w 1539 r. od Zygmunta Starego prawa miejskie dla Włoszczowy. Od
połowy XVI w. aż do początków XVII w. miasto
było ośrodkiem kalwinizmu. Od roku 1795 należało do zaboru austriackiego. Kiedy w 1807 r. utworzono Księstwo Warszawskie, Włoszczowa weszła w jego
granice. W okresie powstania styczniowego na terenie miasta oraz w jego okolicy toczyły się walki z wojwie
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczo
skami carskimi. W ramach represji po powstaniu styczniowym Włoszczowa utraciła prawa miejskie.
Zwiedzając miasto warto zobaczyć barokowy kościół pw. WniePonownie prawa
Ołtarz w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświę
bowzięcia NMP, będący ważnym ośrodkiem kultu maryjnetszej Marii Panny we
Włoszczowie
i przywileje odgo. Szczególną czcią otaczany jest, znajdujący się na ołtarzu główzyskała w 1919 r.
nym, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu święOkres międzywotych – Józefa i Joachima. Ten pochodzący spod pędzla nieznanejenny to czas rozgo artysty obraz sprowadzony został z Krakowa w 1646 r. Na przykowoju drobnej wyścielnym cmentarzu znajdują się symboliczne mogiły ks. Jerzetwórczości. W czago Popiełuszki oraz generałów Roweckiego i Okulickiego.
sie II wojny światowej na terenach
Prowadzone w pobliżu Łopuszna wykopatych aktywnie dzia3 Łopuszno liska wykazały, iż w końcowym okresie epołał ruch oporu.
ki brązu, tj. w latach 800 – 600 p.n.e. istniała tu spora jak
Do najważniejna tamte czasy osada, w której mieszkańcy trudnili się upraszych
pozostałową roli, łowiectwem i rybołówstwem. Potwierdzają to odnaleziości dawnych czane narzędzia, naczynia i ozdoby. Natomiast w znajdującej się niesów należy leżąopodal miejscowości Dobrzeszów odkryto potrójne wały
cy w północno
z kamieni i ziemi. Zwraca uwagę szczególne ustawienie gła– wschodniej częzów, które mogło mieć związek z prowadzonymi tu przed wiekaści miasta kopiec.
mi obserwacjami astronomicznymi. To najstarszy i najlepiej zaJest to pozostałość
chowany ośrodek kultu przedchrześcijańskiego w regiowczesnośrednionie świętokrzyskim. Historia Łopuszna, którego nazwę tradywiecznego
grocja wywodzi od łopianu, pospolitej rośliny występującej podobdziska opolnego.
no licznie w tej okolicy, wiąże się z rodem Dobieckich, którego

