
Wąchock i okolice 4 czerwca 2015 
Z Bodzentyna niedaleko do północnych powiatów województwa 
świętokrzyskiego – starachowickiego i skarżyskiego. A w tym 
pierwszym sławny Wąchock, wybrukowany żarcikami na temat 
swoich mieszkańców i swojego legendarnego sołtysa, w hołdzie 
któremu wdzięczni Wąchoczanie wystawili pomnik. Nas jednak 
urzekło opactwo cystersów z romańskim kościołem z XIII 
wieku, a w nim XVIII-wieczne freski w kaplicy Wincentego 
Kadłubka, ukazujące życie i śmierć Jana Nepomucena.  

Woj. Świętokrzyskie, powiaty starachowicki i skarżyski.  

Wąchock pow. Starachowice 2-11 
Wąchock-Wygoda pow. Starachowice 12 
Starachowice pow. Starachowice 13 
Skarżysko Kościelne pow. Skarżysko-Kamienna 14 
Suchedniów pow. Skarżysko-Kamienna 15 
Michniów pow. Skarżysko-Kamienna 16 

 
 

 

Kaplica Wincentego Kadłubka przy kościele cystersów w Wąchocku 
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Wąchock (pow. Starachowice, gm. Wąchock) 4 czerwca 2015 
  

 

 
 

Opactwo cystersów w Wąchocku, wspaniała romańska 
świątynia z XIII wieku, we wnętrzu elementy gotyckie, 
renesansowe i barokowe. Z prawej, południowej strony 
klasztor, również romański, rozbudowany w wieku XVII.  
Z lewej strony, północnej, kaplica Wincentego Kadłubka, 
dobudowana ok. roku 1750. W niej (zdjęcie obok) sześć 
nepomuckich fresków z tegoż czasu, autorstwa Andrzeja 
Radwańskiego (1711-62), ilustrujących męczeństwo tego 
kanonizowanego w 1729 świętego. Pokazuję je dokładnie 
na następnych kartkach. Na stropie kaplicy cztery freski 
poświęcone innym męczennikom – też je tu pokażę.  
Na koniec kilka słów o Wincentym Kadłubku, patronie tej 
kaplicy, więc również nepomuckich fresków ją zdobiących. 

  

 



Wąchock – kaplica Wincentego Kadłubka freski przy oknie lewym 
 

 
 Spowiedź królowej Przesłuchanie 

 



Wąchock – kaplica Wincentego Kadłubka freski przy oknie za ołtarzem 
 

 
 Przesłuchanie Uwięzienie Tortury Wrzucenie do Wełtawy 

 



Wąchock – kaplica Wincentego Kadłubka freski przy oknie prawym 
 

 
 Wrzucenie do Wełtawy Wyłowione ciało 

 



Wąchock – kaplica Wincentego Kadłubka ściana lewa 
  

  

Spowiedź królowej Przesłuchanie 

 



Wąchock – kaplica Wincentego Kadłubka ściana za ołtarzem 
  

  

Uwięzienie Tortury 

 



Wąchock – kaplica Wincentego Kadłubka ściana prawa 
  

  

Wrzucenie do Wełtawy Wyłowione ciało 

 



Wąchock – kaplica Wincentego Kadłubka inni męczennicy na stropie 
  

  
  

  

  
  

 



Wąchock – kaplica Wincentego Kadłubka obraz patrona w centrum ołtarza 
  

 

Wincenty Kadłubek (ur. ok. 1160 – zm. 1223), biskup krakowski 1208-18, autor Kroniki polskiej,  
w latach 1218-23 mnich w opactwie cystersów w Jędrzejowie, beatyfikowany w 1764 

 



Wąchock (pow. Starachowice, gm. Wąchock) 4 czerwca 2015 
  

 

 

Opactwo cystersów w Wąchocku. Jan Nepomucen w 
zwieńczeniu jednego z bocznych ołtarzy. Mało podobny, 
ale gwiazdki (dwie chyba przykryte ramą), panorama Pragi 
z mostem i język w lewej dłoni nie zostawiają wątpliwości.  

 

 



 Wąchock-Wygoda (pow. Starachowice, gm. Wąchock) 4 czerwca 2015 

  

 

Drewniany Jan Nepomucen w drewnianej kapliczce brogowej  
przy drodze do Starachowic, w dzielnicy Wygoda.  

 

 



Starachowice (pow. i gm. Starachowice) 4 czerwca 2015 
  

  

Nowa murowana kapliczka na skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia z ul. Miodową.  
W środku stary drewniany Jan Nepomucen, bardzo ładnie odnowiony. 

 



Skarżysko-Kościelne (pow. Skarż.-Kam., gm. Skarż.-Kośc.) 4 czerwca 2015 
  

 
 

Kamienny Jan Nepomucen przy barokowym kościele Św. Trójcy z ok. 1640  
 

 



Suchedniów (pow. Skarżysko-Kamienna, gm. Suchedniów) 2 czerwca 2015 
  

 
 

Drewniana figura Jana Nepomucena w kapliczce przy drodze nr 7,  
w północnym przysiółku Baranów, przy ulicy Warszawskiej.  

 

 



Michniów (pow. Skarżysko-Kamienna, gm. Suchedniów) 2 czerwca 2015 
  

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

Malutki Jan Nepomucen w kapliczce stojącej przed Muzeum Martyrologii Wsi Polskich 

 


