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Wstęp

Niepołomice zajmują dzisiaj obszar 96 km2. Centrum miasta znajduje się około 20 kilome-
trów od centrum Krakowa, 12 od Wieliczki i 16 km od Bochni. Miasto liczy blisko 15 tys. 
mieszkańców. Odbudowa zamku królewskiego przeprowadzona w latach 1991–2007 zapo-
czątkowała rewitalizację miasta. Odnowiono ratusz (Ryc. 1 i 2), kościół parafialny, przebu-
dowano płytę rynku i odnowiono okalające ją budynki z charakterystycznymi dla regionu 
podcieniami pochodzącymi z XVIII i XIX wieku; uporządkowano także teren parku miej-
skiego (Ryc. 3). Na płycie Rynku stoi kamienna figura Matki Bożej z 1799 roku. Na terenie 
miasta zachowała się niewielka część cmentarza żydowskiego z fragmentem oryginalnego 
muru. Przylegająca niegdyś do cmentarza synagoga została zniszczona przez hitlerowców 
w 1941 roku. Dzisiaj miasto tętni życiem, jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców 
i turystów. W Rynku i w zamku odbywają się koncerty, recitale, spektakle, pokazy rycer-
skie, prezentowane są też wystawy plenerowe. W salach zamkowych Muzeum Narodowe 
w Krakowie organizuje tematyczne wystawy malarstwa i rzeźby. W okresie letnim mają 
miejsce liczne imprezy pod gołym niebem skierowane dla dorosłych, dzieci i młodzieży. 
W zamku ma swoją siedzibę chór Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu w Niepoło-
micach „Cantata”. W 2009 roku w północno-zachodniej części miasta utworzona została 
Niepołomicka Strefa Przemysłowa, która zapewnia pracę wielu mieszkańcom. Pobliska 

Ryc. 1. Rynek w Niepołomicach (fot. B. Godzik).
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Ryc. 2. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach (fot. B. Godzik).

Ryc. 3. Park miejski w Niepołomicach (fot. B. Godzik).
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Puszcza Niepołomicka jest miejscem wypoczynku, jak też wycieczek pieszych i rowero-
wych. Przez jej teren wytyczone są cztery szlaki turystyczne, a także ścieżka edukacyjna, 
ścieżka rowerowa i konny szlak turystyczny.

Historia osadnictwa w regionie

Do początku bieżącego wieku stosunkowo niewiele było zabytków prehistorycznych zna-
nych z terenów przylegających do Puszczy Niepołomickiej. Znaczący wzrost danych doty-
czących kultur pradziejowych na tym obszarze przyniosły wykopaliska archeologiczne 
prowadzone w sposób ratowniczy przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad w związku 
z budową w Małopolsce autostrady A4. Najstarsze odnalezione wyroby kamienne z okresu 
gospodarki zbieracko-łowieckiej datowane są na górny i schyłkowy paleolit i mezolit. Ich 
pozostałości odkryto m.in. w Targowisku i Stanisławicach. Potwierdzono też liczne ślady 
stałego osadnictwa związanego z całym okresem neolitu (ok. 5400–1800 p.n.e.), wśród 
których na uwagę zasługują osady najstarszych grup rolniczych z terenu Polski związane 
z kulturą ceramiki wstęgowej rytej, na ślady których natrafiono w Targowisku, Brzeziu 
i Stanisławicach. Na wielokulturowym stanowisku Targowisko, na którym odkryto m.in. 
największe znane z Polski osiedle z okresu kultury malickiej (V tysiąclecie p.n.e.), zna-
leziono słynną amforę z przedstawieniem postaci kobiecej. Z IV tysiąclecia i początku 
III tysiąclecia p.n.e. znane są stanowiska kultury pucharów lejkowatych i kultury badań-
skiej, rozpoznane m.in. w Zakrzowie, Brzeziu, Grodkowicach i Stanisławicach. Zabytki 
archeologiczne wiązane z kulturą ceramiki sznurowej pochodzą z wsi: Baczków, Damie-
nice, Staniątki, Zabierzów Bocheński, Zakrzów i Stanisławice. Osadnictwo pradziejowe 
rozwijało się również na tych terenach w epoce brązu (ok. 2000–700 lat p.n.e.) i wczesnej 
epoce żelaza (okres halsztacki 700–400 lat p.n.e.). Z początku epoki brązu pochodzą osady 
kultury mierzanowickiej odkryte w Stanisławicach i Targowisku. W Targowisku i w Pod-
łężu odkryto pozostałości kompleksów osadniczych kultury łużyckiej, w tym wielkie cmen-
tarzysko w Targowisku, na którym odkryto 650 grobów ciałopalnych. W Podłężu natrafiono 
też na ślady kultury pomorskiej i lateńskiej ze starszego i środkowego okresu przedrzym-
skiego. Licznie również reprezentowane są znaleziska z okresu rzymskiego (początek n.e. 
do 375 r.) i wczesnego średniowiecza (VI–XIII w.).

Lasy puszczańskie były słabo dostępne dla osadnictwa, ale równocześnie dawały dobre 
schronienie przed najazdami np. Hunów (IV wiek) czy później Awarów (VI wiek). Przy-
roda stwarzała też możliwości korzystania z płodów leśnych, dlatego szybko mnożyły się 
osady myśliwych, smolarzy, węglarzy, bartników, czy rolników-koczowników. Pierwsze 
stałe osady budowano na najżyźniejszych glebach (mady, utwory aluwialne Wisły i Raby). 
Obszar Puszczy i jej otoczenia w IX wieku był częścią księstwa Wiślan, a od połowy 
X wieku wchodził w skład rodzącego się państwa polskiego.

Osadnictwo powstawało w pierwszej kolejności przy szlakach komunikacyjnych poło-
żonych wzdłuż dużych cieków wodnych. Pierwsze osady w otoczeniu Puszczy Niepoło-
mickiej powstały już w XI wieku, położone były w pradolinie Wisły, po lewej stronie jej 
biegu. Droga Kraków-Sandomierz wytyczona została bardzo dawno – trakt wzdłuż Wisły 
komunikował dawną stolicę Polski z Rusią i Dalekim Wschodem, natomiast droga łącząca 
Kraków z Bochnią i Tarnowem prowadziła na Węgry i dalej na południe Europy. Do naj-
starszych osad należą: Tropiszów (pierwsza informacja pisana 1174–76), Wawrzeńczyce 
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(1149), Nękowice, Hebdów (obie miejscowości znane od 1276 roku), Rudno Dolne (1279), 
Brzesko Nowe (klasztor założony w latach 1140–1141, prawa miejskie 1279), Brzesko 
Stare (1217; parafi a potwierdzona w 1326 r.) i wiele innych, których znaczący rozwój 
nastąpił w XIII wieku. Wiele miejscowości znanych było jako tzw. dobra kościelne, sie-
dziby kasztelanii czy osady targowe. Drugi trakt Kraków–Tarnów wiodący dalej poprzez 
Sącz (obecnie Stary Sącz), Koszyce do Budy i Pesztu jest prawdopodobnie równie stary, 
jak pierwszy. Do najstarszych leżących przy nim miejscowości zaliczyć należy Targowisko 
(znane od 1198 roku), Staniątki (1238), Podłęże (1242), Zakrzów (1253), Kłaj (1242) i inne. 
Oba szlaki z czasem zostały połączone i poprzecinane siecią dróg, co sprzyjało rozwojowi 
osadnictwa. Powstawanie kolejnych miejscowości związane było z osadnictwem nad rzeką 
Rabą, np. Ujście Solne uzyskało prawa miejskie w 1360 roku, a sąsiednie Bieńkowice 
w 1394 roku. Większość nazw miejscowości położonych nad Rabą pochodzi od ich zało-
życieli (Smólski 1981) (Ryc. 4).

Niepołomice w XIII w. były małą śródleśną osadą (Ryc. 5), która zakupiona przez króla 
Władysława Łokietka, stała się od tego czasu dobrem koronym. W latach 1340–1349 król 
Kazimierz Wielki wybudował tu zamek, który być może w tym czasie pełnił funkcję obronną. 
Jego budowę potwierdzają kroniki Janka z Czarnkowa, natomiast późniejsze kroniki Jana 
Długosza wspominają o wybudowaniu zamku myśliwskiego dla obsługi królewskich polo-
wań. Inne źródła wiążą użytkowanie tego obiektu, jako bazy dla polowań dopiero za Wła-
dysława Jagiełły. W 1349 roku król Kazimierz Wielki wystawił dokument powierzający 
Mikołajowi z Gosprzydowic założenie wsi na prawie magdeburskim (dzisiejsza Borowa), 
co potwierdza w pełni istnienie i użytkowanie zamku. Pozostałości po pierwszej budowli 
są fragmentaryczne, trudno więc określić dokładny jej wygląd. Zamek z tego okresu skła-
dał się z dwóch budynków połączonych murami kurtynowymi okalających dziedziniec. 
W narożniku północno-zachodnim stała wieża na planie prostokąta, prawdopodobnie trzy-
kondygnacyjna, niepodpiwniczona. Druga wieża w narożniku północno-wschodnim była 
podpiwniczona i miała co najmniej dwie kondygnacje nadziemne (Ryc. 6). Prawdopodobnie 
były tu również zabudowania drewniane, których ślady nie dotrwały do współczesnych 
czasów.
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Ryc. 4. Średniowieczne osadnictwo w rejonie Puszczy Niepołomickiej.
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Za panowania Władysława II Jagiełły zamek był miejscem zjazdów koronnych. Odby-
wały się też w nim sądy. Król Kazimierz IV Jagiellończyk nie tylko przybywał do Niepo-
łomic na łowy, ale też na zamku prowadził sprawy państwowe. Jego syn Zygmunt I Stary 
przebudował gruntownie zamek, nadając mu formę czworoboku z dziedzińcem wewnętrz-
nym o charakterze rezydencji renesansowej. Zasługą królowej Bony były ogrody włoskie 
założone przy południowym skrzydle. Zamek w czasie panowania Zygmunta Starego był 
schronieniem dla dworu królewskiego w okresie panującej w Krakowie epidemii (1527). 
W 1550 roku pożar zniszczył skrzydło wschodnie i północne. Już rok później, za panowania 
króla Zygmunta Augusta, rozpoczęto odbudowę zamku. Prace te król zlecił niepołomic-
kiemu staroście Janowi Branickiemu, a nadzorował je Tomasz Grzymała. Część zdobień, 
jak obramowania okien i portal wykonywane były przez włoskich mistrzów (pracownia 
Santi Gucci). W narożnikach dobudowano wieżyczki, które pełniły rolę klatek schodowych. 

Ryc. 5. Rozwój Niepołomic w latach 1350–1820 (za M. Kozerą, 1994).

1350 r. 1370 r.

1570 r. 1820 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bona_Sforza
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Dotychczasowe drewniane krużganki zastąpiono kamiennymi, wspartymi na trzech słu-
pach na wzór Wawelu (Ryc. 6). Liczne sale ozdobiono malowidłami, sufity wykończono 
kasetonami z rzeźbionymi głowami. Wstawiono piece, urządzenia kanalizacyjne i łazienki. 
Od końca XVI wieku zamek przechodził w ręce rodów szlacheckich: Curyłów, Branic-
kich i Lubomirskich. W tym czasie zmieniany był jedynie wystrój wnętrz, przebudowano 
kominki i stropy. 

Kres świetności tej królewskiej siedzibie przyniósł najazd Szwedów w 1655 roku, kiedy 
zamek zamieniono na magazyn żywności, zniszczono kościół, a miasto ograbiono. Z ruiny 
podniósł go starosta niepołomicki Józef Lubomirski. Od połowy XVIII wieku zamek prze-
jął król August II Mocny później August III Sas. Obiekt został jedynie częściowo odre-
montowany. Po rozbiorze Polski w 1772 roku zamek wraz z miastem (dopiero w roku 
1772 Niepołomice uzyskały prawa miejskie) znalazł się pod panowaniem Austrii. Wielki 
pożar w 1783 roku zniszczył królewską siedzibę. Austriacy częściowo ją odbudowali, ale 
zamienili w koszary, rozebrano też drugie piętro, a mury wzmocniono skarpami i przypo-
rami. W latach 1853–55 mieścił się tu wojskowy szpital. W drugiej połowie XIX wieku 
do I wojny światowej budowla pełniła funkcje mieszkaniowe i magazynowe, a w okresie 
międzywojennym i po II wojnie światowej zamek był obiektem użyteczności publicznej. 
Stopniowo popadał w ruinę. W roku 1991 królewski zamek stał się własnością Gminy Nie-
połomice. Stopniowo przystąpiono do kompleksowych prac renowacyjnych, które trwały 
do 2007. Przy południowym skrzydle, tuż za fosą zamkową, odtworzono też ogrody w stylu 
włoskim, które stworzyła królowa Bona. Obecnie królewska siedziba odzyskała swą dawną 
świetność i jest przepięknym przykładem renesansowej rezydencji w Małopolsce (Ryc. 7–9). 

W południowej części miasta, blisko Rynku, stoi kościół parafialny pod wezwaniem 
Najświętszej Panny Marii i Dziesięciu Tysięcy Męczenników (Ryc. 10 i 11). Jego budowa 
trwała w latach 1350–1358, po powołaniu przez krakowskiego biskupa Jana Bodzentę 
(na życzenie króla Kazimierza Wielkiego) parafii obejmującej późniejsze Niepołomice i sie-
dem sąsiednich wsi. Kościół był ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego jako votum 
za odniesione w 1349 roku zwycięstwo nad Rusią. Według innych przekazów królewska 

Ryc. 6. Rekonstrukcje bryły zamku z roku 1370 i 1640 (za M. Kozerą, 1994).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Potop_szwedzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/August_II_Mocny
https://pl.wikipedia.org/wiki/August_III_Sas
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_rozbi%C3%B3r_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepo%C5%82omice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepo%C5%82omice_(gmina)
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Ryc. 7. Zamek królewski w Niepołomicach – stan obecny (fot. B. Godzik).

Ryc. 8. Zamek królewski w Niepołomicach od strony „Ogrodów królowej Bony” (fot. B. Godzik).
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Ryc. 9. Rekonstrukcja „ogrodów królowej Bony” przy południowej stronie zamku królewskiego w Niepołomi-
cach (fot. B. Godzik).

Ryc. 10. Kościół parafialny pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach po renowacji (fot. B. Godzik).
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donacja wiązała się z odkupieniem za śmierć księdza Marcina Baryczki, który miał być 
dostarczycielem listu, w którym biskup krakowski nakładał klątwę na króla za jego roz-
wiązłe życie. Konsekracji kościoła w roku 1358 dokonał gnieźnieński arcybiskup Jarosław 
Bogoria ze Skotnik. Gotycki kościół powstał pierwotnie jako dwunawowy, z halowym 
wnętrzem i sklepieniami wspartymi na dwóch wielobocznych filarach ustawionych w osi 
podłużnej. W 1596 roku starosta niepołomicki Jan Branicki ufundował dla swoich rodziców 
manierystyczną kaplicę grobową. Nagrobek z szarego kamienia, z elementami z czerwonego 
marmuru i ozdobiony rzeźbami postaci oraz motywami roślinnymi pochodzi z warsztatu 
Santi Gucciego (takie pochodzenia ma też kamienna chrzcielnica). Jan Branicki sfinansował 
także pokrycie całego kościoła nowym dachem i przekazał sprzęty liturgiczne. W 1640 roku 
wojewoda krakowski Stanisław Lubomirski ufundował kaplicę św. Karola Boromeusza, 
która dobudowana została do nawy północnej. Znajduje się w niej cudowny obraz wymie-
nionego patrona, sprowadzony do Niepołomic w 1604 roku z Bolonii przez Annę Branicką, 
żonę Jana. Prawdopodobnie w tym samym czasie powstała, jednolita stylowo z kaplicą, 
południowa zakrystia kościoła. Obecny wygląd budynku został mu nadany w XVII wieku, 
po przebudowie związanej z wcześniejszym pożarem i zniszczeniach z czasów wojen drugiej 
połowy XVII wieku. Po przebudowie kościół zatracił dwunawowy układ: dwie pierwotne 
gotyckie nawy zostały połączone w jedną, barokową, o nowym sklepieniu i oknach. Pier-
wotny kształt zachowała zakrystia i prezbiterium. W 1837 roku obok kościoła zbudowano 
murowaną dzwonnicę, w miejsce dotychczasowej drewnianej. W 1916 roku wnętrze zostało 
pokryte polichromią, która wzorowana była na tej z Kościoła Mariackiego w Krakowie.

Ryc. 11. Kościół parafialny pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach od południowej strony 
(fot. B. Godzik).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Marcin_Baryczka
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Manieryzm_(sztuka)
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Santi_Gucci
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Karol_Boromeusz
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bolonia
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zakrystia
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki_w_Krakowie
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Legendy „puszczańskie”

Z Niepołomicami, zamkiem i Puszczą Niepołomicką związanych jest szereg legend. Wiążą 
się one często z monarchami polskimi, którzy uciekając od zgiełku dworu przybywali tu 
na polowania bądź odpoczynek. Najczęściej polowali w lasach niepołomickich: Kazimierz 
III Wielki, Władysław Jagiełło, Zygmunt I Stary (z małżonką królową Boną), Zygmunt II 
August, Stefan Batory, Jan III Sobieski i August II Mocny.

Chronologicznie biorąc jedna z bardziej znanych legend wiąże się z królem Kazimierzem 
Wielkim, który wybudował zamek i ufundował kościół, co zapoczątkowało rozwój i wzrost 
znaczenia ówczesnej wsi. Król Kazimierz Wielki był wielkim miłośnikiem polowań i często 
bywał na zamku, gdzie organizowano królewskie łowy. Legenda głosi, że chcąc poznać 
życie swoich poddanych, przebierał się w strój chłopski i wędrował samotnie po okolicz-
nych wsiach. W trakcie jednej ze swoich wędrówek znalazł się na skraju Puszczy, gdzie 
natknął się na skromną chatkę. Strudzony, postanowił poprosić o gościnę. Ubogi gospo-
darz zaprosił wędrowca do środka, który wkrótce został ugoszczony „czym chata bogata”. 
Gdy okazało się, że gospodarzowi niedawno urodził się dziesiąty syn, którego nie ma kto 
trzymać do chrztu. Król, nadal nie zdradzając swojego pochodzenia, postanowił być ojcem 
chrzestnym dziecka. W dzień chrztu gospodarz czekał z rodziną na wędrowca. Niedawny 
włóczęga przybył z królewskim orszakiem wzbudzając zdumienie. Król, doceniając udzie-
lenie schronienia mimo ubóstwa gospodarzy, został ojcem chrzestnym syna, który otrzymał 
na chrzcie imię Kazimierz. Otrzymał on trzos dukatów od ojca chrzestnego i kawał ziemi, 
dzięki czemu odmienił się los rodziny. 

Współcześnie do tej legendy nawiązuje pomnik umiejscowiony przy południowej ścia-
nie zamku, który przedstawia króla Kazimierza Wielkiego i małego chłopca. Na pamiątko-
wej tablicy napis brzmi: „Niepołomiczanie królowi, który nam kościół i zamek zbudował, 
a piękną legendą miłość do przodków naszych opromienił”. Pomnik, autorstwa Marka 
Maślańca, został odsłonięty w roku 2004. 

Kolejna legenda związana jest z królem Zygmuntem Starym, który był częstym gościem 
na polowaniach w Puszczy. Podczas jednego z nich zobaczył jelenia z okazałym porożem. 
Ruszył za uciekającym zwierzęciem, pozostawiając towarzyszy i dwór w tyle. Długo ścigał 
jelenia, oddalając się coraz bardziej od pozostałych myśliwych. Wkrótce okazało się, że jest 
sam. Zgubił też trop jelenia. Zapadał zmierzch, a król stale błądził w kniei. Przypadkowo 
dotarł do rozległych mokradeł. W błocie królewski koń zaczął się zapadać, a władca zsu-
nąwszy się z wierzchowca, chwytał za gałęzie usiłując się uratować. Wołanie króla o pomoc 
usłyszał wracający z lasu drwal, który wydostał władcę z błota. W swojej chacie króla ugo-
ścił i pozwolił mu się ogrzać. Legenda głosi, że król Zygmunt Stary za uratowanie życia 
obiecał drwalowi, że podaruje mu taki kawał ziemi, jaki zdoła zaorać w ciągu jednego 
dnia. Drwal pracował od świtu do nocy, wykarczował dużą polanę. W ten sposób powstało 
dzisiejsze torfowisko Błoto. 

Legenda głosi, że podczas orki jeden z wołów padł. Drwal ma być podobno praprzod-
kiem rodu Żeleńskich, do których należał majątek Grodkowice. Na pamiątkę wydarzenia 
w Puszczy Żeleński umieścił w herbie dwa woły, z których jeden pada (herb jest widoczny 
na jednym z budynków w Grodkowicach). 

Trzecia z bardziej znanych legend wiąże się również z królem Zygmuntem Starym. 
Władca wraz z królową Boną i dworem schronili się na zamku w Niepołomicach przed 
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epidemią, która wybuchła w Krakowie w roku 1527. Jedną z rozrywek były liczne polowa-
nia. Na życzenie króla sprowadzono wielkiego litewskiego niedźwiedzia. Według legendy 
zwierzę zaatakowało królową, którą spłoszony koń zrzucił z siodła. W wyniku upadku 
brzemienna królowa straciła syna. Nadano mu imię Olbracht i pochowano w podziemiach 
kościoła w Niepołomicach. Miejsce wypadku nazwano Poszyna, gdyż mieszkańcy mówili, 
że królowa pojechała tam „po syna”. Król w tym miejscu polecił zbudować kaplicę, która 
jednak nie zachowała się. Po śmierci Zygmunta Starego (podczas pogrzebu w 1548 roku) 
prochy dziecka zostały przeniesione do sarkofagu ojca. 

Kolejna legenda wiąże się z „Dębem Batorego”, który rósł w Sitowcu. W 2003 roku 
wiekowe drzewo powalił piorun. W jego miejsce posadzono młodego dęba. Król Stefan 
Batory wraz z drużyną myśliwską w czasie jednego z polowań dotarli do uroczyska Sito-
wiec tropiąc ogromnego tura. Król posłał pierwsze strzały, ale nie zabił zwierzęcia, które 
usiłowało ratować się ucieczką. Wkrótce padło na niewielkiej polanie. Król zbliżył się do 
tura chcąc go dobić, jednak ten, ostatkiem sił rzucił się na władcę. Zdarzenie mogło zakoń-
czyć się tragicznie, gdyby nie Justyna, córka leśniczego, która strzałą dobiła zwierzę. Stefan 
Batory usiadł pod dębem, by nieco ochłonąć i poczekać na resztę myśliwskiej drużyny. Od 
tego wydarzenia drzewo nazywane było „Dębem Batorego”.

Legenda ta utrwalona została w roku 2005, kiedy na rynku w Niepołomicach posta-
wiono fontannę z pomnikiem leśniczanki Justyny.
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