
MAPA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH  - LGD DORZECZE WISŁY
• Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły

Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły działa na terenie Miasta i Gminy Połaniec Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły działa na terenie Miasta i Gminy Połaniec Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły działa na terenie Miasta i Gminy Połaniec 
oraz Osiek, a także gmin: Łubnice, Oleśnica, Rytwiany i Tuczępy. Obszar działalności oraz Osiek, a także gmin: Łubnice, Oleśnica, Rytwiany i Tuczępy. Obszar działalności 
jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze, jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze, 
a także chęć współpracy oraz wspólny pomysł na rozwój.
Przyrodniczym elementem, dominującym w krajobrazie, jest Wisła wraz 
z dopływami - malowniczymi rzeczkami wijącymi się wśród pagórkowatych terenów 
pokrytych polami i lasami. Jest to więc raj dla wędkarzy i grzybiarzy, amatorów pokrytych polami i lasami. Jest to więc raj dla wędkarzy i grzybiarzy, amatorów 
spacerów i wędrówek - tak pieszych, jak  i rowerowych. Czyste ekologicznie spacerów i wędrówek - tak pieszych, jak  i rowerowych. Czyste ekologicznie 
tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa i sadownictwa, dlatego też pola uprawne tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa i sadownictwa, dlatego też pola uprawne tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa i sadownictwa, dlatego też pola uprawne 
i sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru, a miejscowe dożynki wciąż i sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru, a miejscowe dożynki wciąż i sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru, a miejscowe dożynki wciąż 
obchodzone i zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących tę okolicę. Na tle obchodzone i zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących tę okolicę. Na tle obchodzone i zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących tę okolicę. Na tle 
tego pięknego krajobrazu toczyła swe koła wielka historia … tu bowiem Tadeusz tego pięknego krajobrazu toczyła swe koła wielka historia … tu bowiem Tadeusz tego pięknego krajobrazu toczyła swe koła wielka historia … tu bowiem Tadeusz 
Kościuszko wydał „Uniwersał Połaniecki” dający chłopom pańszczyźnianym Kościuszko wydał „Uniwersał Połaniecki” dający chłopom pańszczyźnianym Kościuszko wydał „Uniwersał Połaniecki” dający chłopom pańszczyźnianym 
zalążki wolności osobistej. Okoliczne lasy były też miejscem działalności zalążki wolności osobistej. Okoliczne lasy były też miejscem działalności zalążki wolności osobistej. Okoliczne lasy były też miejscem działalności 
partyzanckiej: oddziałów „Barabasza” oraz wywodzącego się z lokalnej organizacji partyzanckiej: oddziałów „Barabasza” oraz wywodzącego się z lokalnej organizacji partyzanckiej: oddziałów „Barabasza” oraz wywodzącego się z lokalnej organizacji 
konspiracyjnej „Odwet” oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Historyczne konspiracyjnej „Odwet” oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Historyczne konspiracyjnej „Odwet” oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Historyczne 
świadectwo temu obszarowi dają zabytkowe obiekty, zwłaszcza sakralne, takie świadectwo temu obszarowi dają zabytkowe obiekty, zwłaszcza sakralne, takie świadectwo temu obszarowi dają zabytkowe obiekty, zwłaszcza sakralne, takie 
jak klasztor pokamedulski w Rytwianach oraz malownicze kościółki drewniane jak klasztor pokamedulski w Rytwianach oraz malownicze kościółki drewniane 
w Strzegomiu czy Niekrasowie.
Okolice te ujęły Stefana Żeromskiego; zwłaszcza bliska była mu Oleśnica,  której Okolice te ujęły Stefana Żeromskiego; zwłaszcza bliska była mu Oleśnica,  której 
obrazy odnaleźć można na kartach powieści pisarza.obrazy odnaleźć można na kartach powieści pisarza.
Walory historyczne i  krajobrazowe tej części ziemi świętokrzyskiej wykorzystali Walory historyczne i  krajobrazowe tej części ziemi świętokrzyskiej wykorzystali Walory historyczne i  krajobrazowe tej części ziemi świętokrzyskiej wykorzystali 
sami jej mieszkańcy tworząc gospodarstwa agroturystyczne, które są wspaniałą sami jej mieszkańcy tworząc gospodarstwa agroturystyczne, które są wspaniałą sami jej mieszkańcy tworząc gospodarstwa agroturystyczne, które są wspaniałą 
alternatywą dla spędzenia wolnego czasu z dala od zgiełku wielkich miast.alternatywą dla spędzenia wolnego czasu z dala od zgiełku wielkich miast.

• „Dlaczego powstaliśmy”... czyli główne cele naszego LGD• „Dlaczego powstaliśmy”... czyli główne cele naszego LGD

LGD Dorzecze Wisły działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając LGD Dorzecze Wisły działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając 
ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- 
kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów 
regionalnych. Chce poprawić jakość życia na obszarach wiejskich. „Dorzecze Wisły” regionalnych. Chce poprawić jakość życia na obszarach wiejskich. „Dorzecze Wisły” 
stawia sobie za cel rozwijanie i ugruntowanie poczucia tożsamości mieszkańców stawia sobie za cel rozwijanie i ugruntowanie poczucia tożsamości mieszkańców 
z własnymi miejscowościami. Poprzez organizowanie promocji regionu i działań z własnymi miejscowościami. Poprzez organizowanie promocji regionu i działań 
będzie można zachęcić społeczności do aktywnego udziału w inicjatywach będzie można zachęcić społeczności do aktywnego udziału w inicjatywach 
realizowanych przez LGD, a przyjezdnych gości do korzystania z walorów i uroków realizowanych przez LGD, a przyjezdnych gości do korzystania z walorów i uroków 
przyrodniczo-kulturowych, jak również atrakcji znajdujących się na jego obszarze. przyrodniczo-kulturowych, jak również atrakcji znajdujących się na jego obszarze. 
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Rytwiany – barokowy kościół Zwiastowania NMP Rytwiany – barokowy kościół Zwiastowania NMP Rytwiany
i klasztor pokamedulski (XVII wiek) - położony 3 km i klasztor pokamedulski (XVII wiek) - położony 3 km 

od wioski, zabytek klasy I zwany od wioski, zabytek klasy I zwany Eremem Złotego LasuEremem Złotego Lasu

PołaniecPołaniec – kopiec Kościuszki– kopiec Kościuszki w miejscu obozowania wojsk 
Kościuszki i ogłoszenia przez Kościuszkę Kościuszki i ogłoszenia przez Kościuszkę 

Uniwersału Połanieckiego

Niekrasów – drewniany kościół modrzewiowy pw. Nawiedzenia NMP 
z XVII w., pokryty gontem 

Ruszcza – dworek szlachecki z przełomu XVIII/XIX w. 
w otoczeniu kilkunastu starych - trzechsetletnich dębów 
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Kościół św. Marcina 
z barokową kaplicą w Połańcu

Obchody rocznicy uchwalenia Uniwersału Połanieckiego

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

• Informacje praktyczne• Informacje praktyczne

Lokalna Grupa Działania Dorzecze WisłyLokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniecul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. 015 865 01 69, pok. 110tel. 015 865 01 69, pok. 110
www.dorzeczewisly.pl / biuro@dorzeczewisly.pl www.dorzeczewisly.pl / biuro@dorzeczewisly.pl 
pon.-pt. 7.30-15.30

„Pustelnia Złotego Lasu” w Rytwianach„Pustelnia Złotego Lasu” w Rytwianach
ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwianyul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
tel./fax: 015 864 77 95tel./fax: 015 864 77 95
www.pustelnia.com.pl / pustelnia@pustelnia.com.plwww.pustelnia.com.pl / pustelnia@pustelnia.com.pl
dni powszednie: godz. 9.00 – 18.00; odz. 9.00 – 18.00; 
sob.   godz. 9.00 – 20.00; odz. 9.00 – 20.00; 
niedz. i święta: niedz. i święta: godz.12.00 - 20.00.

Restauracja „Winnica”
ul. Kościuszki 41, 28-230 Połaniecul. Kościuszki 41, 28-230 Połaniec
tel: 015 865 08 26
www.winnicagosciniec.com / poczta@winnicagosciniec.comwww.winnicagosciniec.com / poczta@winnicagosciniec.com

Zajazd „Gościniec”
Strużki 11A, 28-230 PołaniecStrużki 11A, 28-230 Połaniec
tel. 0 604 505 735 tel. 0 604 505 735 
www.winnicagosciniec.com / poczta@winnicagosciniec.com    www.winnicagosciniec.com / poczta@winnicagosciniec.com    www.winnicagosciniec.com / poczta@winnicagosciniec.com    

Klub Paralotniarzy w RytwianachKlub Paralotniarzy w Rytwianach
Zbigniew KosterskiZbigniew Kosterski
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach, 28-236 RytwianyZespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach, 28-236 Rytwiany
tel. 015 864 75 12, 015 864 74 74tel. 015 864 75 12, 015 864 74 74

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Rytwiany”Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Rytwiany”
ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwianyul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany
tel. 015 864 32 55, fax 015 864 32 56tel. 015 864 32 55, fax 015 864 32 56
www.hotelrytwiany.pl / hotel@hotelrytwiany.plwww.hotelrytwiany.pl / hotel@hotelrytwiany.pl

Stadnina i Szkółka Jazdy KonnejStadnina i Szkółka Jazdy Konnej
Dariusz Wójtowicz Dariusz Wójtowicz 
Orzelec Duży 31 Orzelec Duży 31 
28-232 Łubnice 28-232 Łubnice 
tel. 0 698 039 607 

Gospodarstwo Rybackie Rytwiany
Wacław Szczoczarz
ul. Wojska Polskiego 3/207, 37-450 Stalowa Wolaul. Wojska Polskiego 3/207, 37-450 Stalowa Wola
tel./fax 015  842 39 10, kom. 0 606 499 449tel./fax 015  842 39 10, kom. 0 606 499 449
waclaw_szczoczarz@wp.pl

Galeria rzeźby Józefa RegułyGaleria rzeźby Józefa Reguły
plac Uniwersału Połanieckiego 2, 28-230 Połaniecplac Uniwersału Połanieckiego 2, 28-230 Połaniec

Galeria malarstwa - Aleksander Yasin, Helena MazajewaGaleria malarstwa - Aleksander Yasin, Helena Mazajewa
ul. B. Głowackiego 4/5, 28-230 Połaniecul. B. Głowackiego 4/5, 28-230 Połaniec

Izba pamięci Adama BieniaIzba pamięci Adama Bienia
Ossala 10Ossala 10
tel. 015 867 21 23, 
godziny otwarcia: po uzgodnieniu telefonicznymgodziny otwarcia: po uzgodnieniu telefonicznymgodziny otwarcia: po uzgodnieniu telefonicznymgodziny otwarcia: po uzgodnieniu telefonicznymgodziny otwarcia: po uzgodnieniu telefonicznym

LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA

DORZECZE WISŁY



Drewniany kościółek w Strzegomiu z XV w. Rzeka Wschodnia w gminie Tuczępy Kościół przy klasztorze pokamedulskim w Rytwianach Święto Truskawki w miejscowości Ruszcza

Zabudowania podworskie w Sichowie Dużym Ołtarz kościoła pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie Kryta pływalnia Delfin w Połańcu Izba pamięci T. Kościuszki Szkółka jazdy konnej w Rytwianach

Hotel Rytwiany

W Rytwianach istnieje Stalo-
wolski Klub Paralotniarzy, 
któremu udostępnione zostało 
nieodpłatnie miejscowe lotnisko 
przeciwpożarowe. Dzięki tej 
inicjatywie i idealnym warunkom 
do uprawiania paralotniarstwa 
można pokusić się o nowe doznania 
i nacieszyć oko przepięknymi 
widokami okolicy z lotu ptaka! 

Gospodarstwo Rybackie w Ryt-
wianach prowadzi ekologiczną 
hodowlę ryb słodkowodnych  
w stawach hodowlanych o powierz-

chni 176 ha. Podstawową rybą hodowlaną jest karp oraz szczupak, lin, karaś  
i sum. Dla indywidualnych wędkarzy prowadzone jest łowisko specjalne. Świeże 
ryby sprzedawane są również  na miejscu.

• Propozycja weekendu 

Zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym
Sobota 
W pierwszym dniu pobytu w naszej okolicy proponujemy Państwu wypoczynek 
w miejscowości Rytwiany. Tam, po wyciszającej wizycie w klasztorze 
pokamedulskim, chcielibyśmy zaprosić Państwa do skorzystania z oferty Szkółki 
jazdy konnej - przejażdżki leśnymi duktami po malowniczych okolicach Rytwian 
- na oklep lub bryczką. 
Na obiad zapraszamy Państwa  do wytwornych wnętrz restauracji Hotelu 
Rytwiany.
Po obiedzie warto wybrać się na dłuższy spacer do rezerwatu „Dziki Staw”.
Niedziela
W tym dniu proponujemy Państwu trasę samochodową: Strzegom – Niekrasów 

– Połaniec – Łubnice lub/i Sichów 
Duży. W ramach tej wycieczki będą 
mieli Państwo okazję zobaczyć dwa 
piękne drewniane kościoły i atrakcje 
Połańca,  który proponujemy zwie-
dzać spacerem udając się do kopca 
Kościuszki i na skarpę wiślaną. 
W Połańcu również zapraszamy do 
restauracji Winnica, gdzie nama-
wiamy do skosztowania specjału 
kulinarnego - schabu po gołkowsku.
Następnie zapraszamy do obejrzenia 
malowniczych pozostałości pała-
ców poradziwiłowskich. 
Budżet: koszt pobytu weeken-
dowego dla jednej osoby wynosi 

około 200 zł. Na koszt ten składają się: 2 noclegi, dwudniowe wyżywienie  
i  koszty poniesione w szkółce jazdy konnej.

• Produkty lokalne

Lokalnych produktów kulinarnych można spróbować będąc gościem któregoś  
z gospodarstw agroturystycznych. Są to najczęściej powidła, dżemy,  a także 
miody. Gospodarze serwują zwykle potrawy tradycyjnej kuchni polskiej 
wykonywane według receptur i przepisów przekazywanych  z dziada pradziada. 
Wszystkich smakoszy zapraszamy również na imprezę Leśna Apteka  
w Rytwianach, podczas której odbywa się europejski przegląd produktów 
regionalnych: ziół, miodów, nalewek, balsamów leczniczych, herbat, konfitur, 
produktów pszczelarskich, wyrobów regionalnych itp.

• Nasze atrakcje

Zamki, pałace, dworki

• Dworek szlachecki w Ruszczy 
pochodzący z przełomu XVIII  
i XIX wieku, otoczony jest 
parkiem dworskim z wiekowymi 
- trzystuletnimi dębami, wśród 
których wyróżnia się dąb zwany 
dębem Kościuszkowskim. Pomimo 
wielu zniszczeń dworek zachował 
dostojność i powagę szlacheckiego 
„gniazda”. Zespół dworski graniczy                                
z zabudowaniami folwarcznymi. 

Murowane obory o tynkowanych ścianach pokrywa wykonana w cegle dekoracja, na 
którą składają się lizeny i obramienia okien.
Warto wiedzieć: w zespole parkowym w Ruszczy odbywa się corocznie (w drugiej 
połowie czerwca) Święto Truskawki.
• Pozostałości zespołu pałacowego wraz z parkiem  w Łubnicach. Nie- 
istniejący już, niestety, pałac został zniszczony w czasie działań wojennych w 1944 
roku.  Pozostały tylko szczątki fundamentów wraz z zabytkowym parkiem. Czasy 
największej  świetności pałacu przypadają na okres, kiedy to hetmanowa Elżbieta  
z Lubomirskich Sieniawska, istniejący już w 1668 roku murowany dwór rozbudowała 
i wykończyła według projektu Tylmana Van Gameru, wybitnego architekta epoki 
baroku. Następnie, w 1714 roku, skorzystała z usług architekta włoskiego Jana 
Spazzio, który to nadał pałacowi formę typową dla późnego baroku stosując 
wyszukane efekty światłocieniowe oraz bogatą ornamentykę i rzeźby figuralne.
• Ruiny gotyckiego zamku obronnego w Rytwianach. Zachował się jedynie 
wysoki narożnik ze skośną szkarpą o ceglanych ścianach bez otworów oraz 
pozostałości fosy. Ten gotycki zamek, magnacka siedziba, wybudowany został przez 
arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca w latach 1420 - 1436. Rezydowały tutaj tak wielkie 

rody magnackie, jak: Leszczyńscy, 
Tęczyńscy (Jan Tęczyński, woje-
woda krakowski) i Opalińscy (Łukasz 
Opaliński, marszałek nadworny). 
Na dworze Tęczyńskich i Opa-
lińskich w Rytwianach przebywał 
znakomity poeta barokowy Jan 
Andrzej Morsztyn. W maju 1794 
roku stacjonował  w nim Tadeusz 
Kościuszko.
• Pałac Radziwiłłów w Rytwia-
nach.  Historia powstania 
pałacu w Rytwianach sięga lat 
1853-1855 i wiąże się z wybu-
dowaniem tu c u k r o w n i . 

Pałac pełnił funkcję siedziby dyrektora fabryki, służył również jako 
magazyn. Po pożarze w 1924 roku cukrownię rozebrano, a w latach  
1927-29 - decyzją księcia Artura - ocalałe z pożaru pomieszczenia przebudowano 
na pałac letni rodziny Radziwiłłów. W chwili obecnej w pałacu mieści się hotel  
o wysokim standardzie.
• Pałac Radziwiłłów w Sichowie Dużym został wybudowany pod koniec XVIII 
wieku jako siedziba rodowa Potockich - ówczesnych właścicieli dóbr rytwiańskich,  
a następnie przeszedł w ręce Radziwiłłów. Był siedzibą rodową ostatnich właścicieli 
Sichowa: Zofii  i Krzysztofa Radziwiłłów. Pałacyk zlokalizowano w pięknym parku 
z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Obecnie jest on malowniczą ruiną. 
W stosunkowo niezłym stanie zachowała się murowana kapliczka ogrodowa, 
pochodząca z przełomu XIX i XX wieku. Obecnie zabudowania okołopałacowe są 
odbudowywane.

Zabytki architektury sakralnej

Szlak Architektury Drewnianej: 
Strzegom – Niekrasów - Beszowa
• Strzegomska świątynia to pra-
wdziwa perła sakralnej architektury 
drewnianej. Źródła historyczne 
mówią o tym, że kościółek poświęcił 
w roku 1595 biskup Jan Radziwiłł  
z Krakowa. Prawie pewne jednak, że 
jest on dużo starszy. Niektórzy datują 
jego początki na przełom wieków 
XIV i XV, a miejscowa tradycja głosi, 
co zresztą jest wielce prawdopodobne, 
że pierwotnie był on małą myśliwską 
kapliczką wzniesioną w czasach, gdy  

w okolicznych lasach polował Kazimierz Wielki. Najstarszymi fragmentami obecnej 
świątyni są prezbiterium i chór, pomiędzy którymi dobudowano później nawę. 
Wystrój prezbiterium jest ewenementem na skalę ogólnopolską. Zachowała się tu 
oryginalna renesansowa boazeria. Wnętrze kościoła w 2007 roku przeszło renowację 
odzyskując piękne i żywe barwy.
• W miejscowości Niekrasów znajduje się piękny modrzewiowy kościół z XVII wieku 
p.w. Nawiedzenia NMP. Dokumenty diecezjalne podają, że kościół dzisiejszy stoi od 
roku 1661, zbudowany po spaleniu się poprzedniego. Czczony jest tu obraz Matki  
Boskiej, namalowany na płótnie, prawdopodobnie szkoły włoskiej, pochodzący  
z XVII-XVIII wieku.
• W miejscowości Beszowa, przy gotyckim kościele parafialnym znajduje się 
drewniana dzwonnica z przełomu XVII i XVIII wieku skrywająca dzwon odlany 
w 1421 roku. 
• W miejscowości Budziska, znajduje się jedyny w Polsce Dom Klasztorny Ojców 
Trynitarzy. Zakon ten, niegdyś skasowany, odbudował w Polsce O. Jerzy Kępiński, 
pierwszy w dobie PRL i III Rzeczpospolitej Trynitarz. 

Na terenie LGD Dorzecze Wisły 
dużo jest zabytków architektury 
sakralnej. Warto tu wspomnieć  
neogotyckim kościele parafialnym  
p.w.  Wniebowstąp ien ia  NMP  
w Oleśnicy pochodzącym z połowy 
XIX wieku, a wybudowanym na 
fundamentach gotyckiej świątyni 
z wieku XV. Ciekawie prezentują 
się również: kościół parafialny  
z 1666 roku p.w. Jana Chrzciciela  
w Tuczępach wraz z bramą pełniącą 
funkcję dzwonnicy oraz plebanią, 
kościół w Kargowie z cmentarzem 
oraz, wspominany wcześniej, okazały 
gotycki kościół w Beszowej.

Rezerwaty przyrody

• Zamczysko Turskie to rezerwat leśny częściowy, obejmujący niewielkie, 
pagórkowate wzniesienie porośnięte drzewostanem lipowo-grabowo-wiązowym. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, że jest to wyspowe stanowisko grądu położone 
wśród rozległych mieszanych borów sosnowo-dębowych. Znajdują się tu okazy 
zdrowych, około 170-letnich lip drobnolistnych, a także 120-150-letnich grabów  
i wiązów górskich. 
Rezerwat przedstawia również cenne wartości historyczne ze względu na obecność 
pozostałości po ziemnych wałach obronnych, usytuowanych na północ od wsi 
Tursko Małe. Wały te związane są z wczesnym osadnictwem na tych terenach, 
sięgającym XVI wieku. 
• Dziki Staw to rezerwat florystyczny  położony w miejscowości Grobla w Gminie 

Rytwiany. Ochroną rezerwatową 
objęte są dwa obiekty przyrodnicze: 
lasek modrzewiowy liczący około 
120 lat i jeziorko potorfowe 
wraz z przyległą podmokłą łąką. 
Miejsce to z pewnością docenią 
miłośnicy fotografii przyrodniczej  
i ornitolodzy. Występują tu bowiem 
rzadkie gatunki fauny – zwłaszcza 
ptactwa i flory.
• Izba Pamięci poświęcona 
Tadeuszowi Kościuszce mieści 
się w siedzibie Szkoły Podstawowej  
w Połańcu. Można w niej znaleźć 
pamiątki, rekwizyty, obrazy i księgo-
zbiory związane z Naczelnikiem. 

• Izba Pamięci Adama Bienia (we wsi Ossala) mieści się w domu rodzinnym 
ministra, działacza ruchu ludowego, sędziego, a w czasie II wojny światowej  
I zastępcy Delegata Rządu w Krajowej Radzie Ministrów, aresztowanego i osądzonego  
w słynnym procesie szesnastu. Zgromadzone są tam pamiątki związane z życiem  
i działalnością tego wielkiego Polaka. W ogrodzie Państwa Bieniów znajduje się 
zabytkowa kapliczka.

Ciekawe miejsca w Połańcu

• Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Marcina (1893-1899) z barokową 
kaplicą Matki Boskiej Różańcowej z XVIII wieku, gmina Połaniec,
-  ślady wczesnośredniowiecznego grodziska w Winnicy,
-  kopiec Kościuszki - w miejscu obozowania wojsk Kościuszki. Tutaj, w pierwszej 

dekadzie maja, odbywają się obchody ogłoszenia przez Tadeusza Kościuszkę 
Uniwersału Połanieckiego, 

-  bożnica - Cheder z XVIII wieku- częściowo przebudowany, ul. Mielecka,
-  skarpa wiślana z widokiem na 

dolinę rzeki, 
-  kryta pływalnia Delfin ze 

zjeżdżalnią; kręgielnia bowlin-
gowa,

- Elektrownia Połaniec S.A.,
- Grupa Electrabel, jedna  

z największych elektrowni   
w Polsce o mocy 1800 MW. 

• W pakiecie

Pokamedulski erem w Rytwianach 
jest obecnie jedynym, powszechnie 
dostępnym tego typu klasztorem 
w Polsce, który zachował się  

w stanie najbardziej zbliżonym do pierwotnej, siedemnastowiecznej formy. 
Odwiedzenie tego miejsca daje niepowtarzalną szansę odczucia klimatu i atmosfery 
autentycznej, kamedulskiej pustelni. 
Można tu przyjechać na jeden dzień i, wykorzystując go w pełni, starać się poznać 
wszystkie tajemnice i bogatą historię zakonu kamedułów i klasztoru. Dla tych 
jednak, którzy potrzebują samotności, kontemplacji i wyciszenia od zgiełku dnia 
codziennego, przygotowana jest specjalna oferta –  innowacyjna forma wypoczynku 
dla współczesnego człowieka bazująca na kamedulskiej regule, opartej na trzech 
podstawowych filarach: milczenie, kontemplacja, samotność.
W nawiązaniu do tej kamedulskiej tradycji tworzona jest terapia SpeS (salus per 
silentium - zdrowie przez ciszę) - obejmujące troską całego człowieka  połączenie 
odnowy fizycznej z odnową duchową. Terapia SpeS odbywa się w ramach 
turnusów, których program został skonstruowany przez zespół specjalistów,  
w skład którego wchodzą m.in. psycholog, terapeuci zajęciowi oraz historyk - 

znawca tematu kamedułów. Formy 
terapii, jakie zawarte są w ramach 
turnusu Spes to, m.in.: ergoterapia, 
arteterapia oraz terapia ruchem. 
Do dyspozycji gości oddano ponad  
40 miejsc noclegowych w 1-, 2- i 3 - 
osobowych pokojach z łazienkami,  
w wyposażeniu których nie 
znajdziemy radia lub telewizora,  
a telefony komórkowe mają również 
słaby zasięg.
Znajdujący s ię w głównym 
skrzydle klasztoru refektarz 
z nowoczesnym zapleczem 
serwuje tradycyjne domowe jadło,  
przygotowane według receptur 

z europejskiego szlaku kamedulskiego. Każdy dzień tygodnia to inna potrawa 
z klasztorów Italii, Austrii, Węgier, Czech, Ukrainy, Litwy i Polski, podawana  
z chlebem własnego wypieku.
Goście mogą skorzystać z sauny, siłowni bądź sali masażu. W ogrodach klasztornych, 
obok ogrodzonego i strzeżonego parkingu, jest miejsce na spotkanie przy grillu,  
w zacisznej altanie lub zwyczajnie - na spacer klasztornymi alejkami.

• Informacje praktyczne:

• koszt tygodniowego turnusu uzależniony jest od programu i waha się w granicach 
850 ÷ 1000 zł,

• zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem: 
w sezonie (1 maja - 31 października) w dni powszednie: godz. 9.00 - 18.00; 
soboty: godz. 9.00 – 20.00;  niedziele i święta : godz.12.00 - 20.00, 
poza sezonem (1 listopada - 30 kwietnia), w dni powszednie: godz. 9.00 - 16.00; 
niedziele i święta: godz. 12.00 – 16.00. 
 Warto wiedzieć:

• w sąsiedztwie klasztoru, w lesie,  
w niewielkiej dolince, z której 
wypływa źródło o nazwie Browarek, 
pięknie usytuowana jest drewniana 
kapliczka  Matki Boskiej Fatimskiej, 
• w 1973 roku w klasztorze kręcono 
film „Czarne chmury”...
• imprezy i uroczystości cyklicz-
ne...
Tradycyjny doroczny Odpust (15 sierpnia) 
– to  uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, mająca  wiekową tradycję.  
W części centralnej programu 
corocznie odprawiana jest Suma 
Odpustowa, po której rozpoczynają 
się koncerty kameralne, m.in. 

w ramach Zamkowych Spotkań z Muzyką. 
Klasztorna majówka (pierwszy weekend maja) to impreza plenerowa, która odbywa 
się na terenie klasztoru pokamedulskiego w Rytwianach jako inauguracja sezonu 
pielgrzymkowo-turystycznego. 

Święto Truskawki (druga połowa czerwca) - impreza organizowana w zespole 
pałacowo-parkowym w Ruszczy. Program obfituje w wiele konkurencji sportowych 
połączonych z  konkursami i zabawą taneczną. 
Obchody Rocznicy Ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego (pierwsza połowa maja) – obchody 
te mają na celu upowszechnienie kultury wśród mieszkańców, promocję i ożywienie 
dorobku kulturowego i historycznego gminy. Uroczystościom towarzyszą liczne 
występy artystyczne, spotkania i prelekcje naukowe.




