
 
„Zwiedzaj Tarnów i region – pieszo, rowerem i busem”  

Ryglice znane i niecodzienne  

Celem wycieczki jest przedstawienie najciekawszych atrakcji turystycznych       
gminy Ryglice oraz zaznajomienie uczestników wycieczki z dziedzictwem        
kulturowym tego regionu, oraz pokazania min. zabytkowych kościołów,        
znajdujących się na trasie przejazdu, a wchodzących w skład małopolskiego          
odcinka Szlaku Architektury Drewnianej .  

Program wycieczki obejmować będzie przejazd przez Tarnów, Skrzyszów Ryglice.  

Pierwszym etap wycieczki obejmował będzie przejazd z Mościc pod Stary          
Cmentarz w Tarnowie (przy ul. Narutowicza) a następnie zwiedzanie dwóch          
drewnianych tarnowskich kościołów, znajdujących się na Szlaku Architektury        
Drewnianej: Kościoła pw. Matki Boskiej Szkaplerznej oraz Kościoła pw. Św. Trójcy           
Przenajświętszej na Terlikówce.  
Drugi etap wycieczki prowadzi do Skrzyszowa, gdzie znajduje się i kolejny zabytek 
architektury drewnianej - Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa.  
Trzeci etap to zwiedzanie drewnianego kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty 
w Zalasowej.  
Czwarty etap to zjazd szlakiem widokowym z krótkim omówieniem pasma Brzanki. 
Piąty etap wycieczki obejmuje zwiedzanie wraz z przewodnikiem Ryglic i 
prezentację najważniejsza atrakcji turystycznych tego miasteczka.  

Powrót do Tarnowa z Tuchowa pociągiem lub rowerami ( w zależności od 
preferencji uczestników wycieczki.)  

Przewidywany czas trwania wycieczki to około 10 godzin.  
Przewidywany dystans w porozumieniu z uczestnikami wycieczki to 73 
km. Trasa zaliczana do średnio-zaawansowanej, ze względu na 
ukształtowanie terenu.  

Przebieg trasy wycieczki:  

Trasa do Ryglic:  

Zespół Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie – Skrzyszów – Szynwałd 
– Zalasowa – Ryglice.  
Szlak Architektury Drewnianej  

Trasa do Tarnowa:  

Ryglice – Uniszowa – Bistuszowa – Tuchów – Buchcice – Łowczów – Łowczówek – 
Pleśna – Woźniczna – Świebodzin – Radlna – Tarnowiec – Zespół Szkół 
Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie.  
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Opis atrakcji turystycznych na trasie przejazdu: Zabytki Architektury 
Drewnianej znajdujące na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej - 
Drewnienie Kościoły:  

Tarnów:  
Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej (zwany również Matki        
Boskiej Szkaplerznej) – drewniany kościół wykonany w stylu gotyckim. Został          
wzniesiony w 1458 roku na miejscu starszej świątyni a konsekrowany w 1462 roku             
jako kościół filialny tarnowskiej parafii kolegiackiej (obecnie katedralnej). Po         
uszkodzeniu przez pożar na początku XVII wieku został odbudowany w 1640 roku            
przez księdza Andrzeja Tarłę. Kościół NMP jest budynkiem drewnianym,         
orientowanym, budowanym na zrąb, z wieżą konstrukcji słupowej od strony          
zachodniej i węższym od nawy, wielobocznie zakończonym prezbiterium. Nawę,         
prezbiterium i przylegającą od północy zakrystię kryje stromy gontowy dach. Wieża           
posiada nadwieszoną izbicę, zwieńczoną cebulastym hełmem. Barokowa       
sygnaturka na szczycie dachu pochodzi z 1653 roku. Całość otacza kamienne           
ogrodzenie kryte gontem.  
Kościół Świętej Trójcy - kościół znajdujący się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej, 
wzniesiony został w latach 1595–1597 w ówczesnej podtarnowskiej wsi Terlików z 
inicjatywy księdza Łukasza Godzinki, seniora wikariuszy kolegiaty tarnowskiej. 
Konsekracji kościoła dokonał w 1597 roku biskup krakowski kard. Jerzy Radziwiłł. 
Późnogotycki, drewniany, orientowany kościół konstrukcji zrębowej z niewysoką 
barokową wieżą z ośmioboczną latarnią nakrytą baniastym hełmem. Wnętrze 
nakryte stropami płaskimi z polichromią z początku XX wieku.  
W późnorenesansowym ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający Trójcę         
Świętą w typie ikonograficznym zwanym Tronem Łaski, malowany na desce ok.           
1600 roku. Kościół został gruntownie odnowiony w latach 1857–1858, staraniem          
proboszcza parafii katedralnej ks. Michała Króla, przy wydatnej pomocy finansowej          
księcia Władysława Sanguszki.  

Skrzyszów:  
Kościół Św. Stanisława Biskupa - drewniany późnogotycki kościół zbudowany w 
Skrzyszowie w 1517 roku. Świątynia powstała z fundacji Jana Amora 
Tarnowskiego. Budowniczym był cieśla Jan z Czchowa, na co wskazuje zachowana 
sygnatura na portalu. Jest to drewniany jednonawowy kościół z trójbocznie 
zamkniętym prezbiterium, konstrukcji zrębowej, otoczony otwartymi sobotami.  
W wyniku dwukrotnej rozbudowy, w wieku XVIII oraz XIX dobudowano wydłużone           
kaplice o charakterze transeptu, zakrystię oraz wieżę konstrukcji słupowo - ramowej           
z nadwieszoną izbicą, nakrytą hełmem namiotowym. Kościół nakrywają dachy         
dwuspadowe, pobite gontami z wieżyczką na sygnaturkę.  



Zalasowa:  
Kościół Św. Jana Ewangelisty – powstał w XIV w. został ufundowany został przez  

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert 
Małopolska Gościnna 2020 IV edycja” strona 2 z 6 

 
„Zwiedzaj Tarnów i region – pieszo, rowerem i busem”  

kasztelana krakowskiego Janusza Działyńskiego, właściciela wsi Zalasowa. W        
kościele znajduje się ołtarz z okresu manieryzmu, oraz zabytkowe obrazy          
przedstawiające ukrzyżowanie Pana Jezusa. W kościele znajduje się również figura          
Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1636 r. Na uwagę zasługuje również krzyż z początku              
XVI w. i chrzcielnica z końca XVIII w.  

Ryglice: Najważniejsza Zabytki Ryglic:  

Kościół św. Katarzyny – murowany kościół, został zbudowany w latach 1928-40           
według domniemanego projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego pod       
kierownictwem budowniczego Adolfa Boratyńskiego. W wyposażeniu m.in.       
rokokowy ołtarz główny z drugiej połowy XVIII w., renesansowa chrzcielnica          
kamienna z 1554 r. oraz ambona rokokowa z drugiej połowy XVIII w.  

Pałac Ankiewiczów i Leśniowskich - Jego budowa rozpoczęła się w XVII w. jako 
posiadłość rodziny Ankiewiczów, którzy byli wówczas właścicielami Ryglic. Wokół 
dworu powstał park, a w pobliżu stawy rybne, które zachowały się do dnia 
dzisiejszego. Zachował się też XVIII-wieczny drewniany spichlerz. Na początku XIX 
w. Ryglice przeszły na własność rodziny Leśniowskich a wraz z nimi dwór. Został 
on wówczas przebudowany na pałac. Pod koniec XIX w. właścicielami Dworu byli 
Szczepańscy - z tego kresu zachowała się murowana kapliczka w parku dworskim. 
Po II wojnie światowej pałac został wywłaszczony i mieściła się tu szkoła rolnicza a 
później ośrodek zdrowia. Obecnie mieści się tam zespół szkół ponadgimnazjalnych.  

Spichlerz - Datowany na rok 1757 jest najstarszym tego typu obiektem w regionie. 
Budynek spichlerza wpisywał się w zespół dworsko – parkowy,  
którego właścicielem w tamtych czasach był hrabia Walenty Ankwicz. Spichlerz          
stanowił zaplecze gospodarcze pałacu murowanego a w obrębie zespołu         
znajdowała się również obora folwarczana z końca XVII w. oraz dwa stawy rybne.             
Bryła budynku wykonana była z drewna, konstrukcji zrębowej, z murowaną ścianą           
szczytową od strony południowej, jednokondygnacyjna i nie podpiwniczona  
z niezagospodarowanym poddaszem.  

Pałac Ankiewiczów i Leśniowskich - Jego budowa rozpoczęła się w XVII w. jako             
posiadłość rodziny Ankiewiczów, którzy byli wówczas właścicielami Ryglic. Wokół         
dworu powstał park a w pobliżu stawy rybne, które zachowały się do dnia             
dzisiejszego. Zachował się też XVIII-wieczny drewniany spichlerz. Na początku XIX          
w. Ryglice przeszły na własność rodziny Leśniowskich a wraz z nimi dwór. Został             



on wówczas przebudowany na pałac. Pod koniec XIX w. właścicielami Dworu byli            
Szczepańscy - z tego kresu zachowała się murowana kapliczka w parku dworskim.            
Po II wojnie światowej pałac został wywłaszczony i mieściła się tu szkoła rolnicza,  
a później ośrodek zdrowia. Obecnie mieści się tam zespół szkół 
ponadgimnazjalnych  
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Cmentarz wojenny nr 167 - zabytkowy cmentarz z okresu I wojny światowej,            
zaprojektowany przez Heinricha Scholza, znajdujący się na terenie miasta Ryglice.          
Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych        
przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej  
w Krakowie. Położony na wzgórzu na zachód od rynku, niedaleko cmentarza           
parafialnego. Zaprojektowany na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, zajmuje         
powierzchnię 1129 m². Prowadzi do niego brama przykryta dachówką. Na pomniku           
centralnym znajduje się tablica z inskrypcją (tłum.): „Żaden wieniec nie zdobi czoła            
godniej niż miłość ojczyzny”.Na cmentarzu pochowano 312 żołnierzy  
w 166 pojedynczych grobach i 30 mogiłach zbiorowych:  
187 żołnierzy austro-węgierskich,  
125 żołnierzy rosyjskich,  
poległych 19 grudnia 1914 i 5–6 maja 1915.  

Ikona wyjazdu :  
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Mapki poglądowe:  

„Zwiedzaj Tarnów i region – pieszo, 
rowerem i busem”  
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Rekomendowane noclegi w okolicy to :  

Zalasowa: Bajcykówka Zalasowa, ul. Słowackiego 28, Tel.609 873 616, 721 558 122 
Bistuszowa: Ekosioł http://ekosiolo.pl  
Tuchów: Klasztor Redemptorystów.  

Rekomendowana restauracja to :  
Ryglice: Restauracja Maestro  
Tuchów: Pizzeria Czardasz  

Pleśna: Pizzeria Bujanka  
Tarnów: Pizzeria Rotunda  
 
Opracowanie na zlecenie TOT: Marek Czosnyka 

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert 
Małopolska Gościnna 2020 IV edycja” strona 6 z 6 


