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Gdzie położone jest Ponidzie?

Ponidzie region położony w województwie świętokrzyskim
na terenie Niecki Nidziańskiej. Swoim obszarem obejmuje m.in. miejscowości: Jędrzejów, 
Pińczów, Busko-Zdrój, Wiślica i Nowy Korczyn. Charakterystycznym elementem krajobrazu
Ponidzia jest dolina rzeki Nidy.



Historia Ponidzia

Ponidzie jest regionem rolniczym o tradycjach sięgających tysiące lat wstecz. W pałacu 
Wielopolskich w Chrobrzu prezentowane są liczące 7,5 tys. lat eksponaty znalezione podczas prac 
archeologicznych w Pełczyskach, miejscowości która przez trzy ostatnie stulecia p.n.e. była 
najbogatszą osadą celtycką w całej Małopolsce. 



Zabytki na Ponidziu



Kaplica Świętej Anny

Kaplica św. Anny w Pińczowie – kaplica pw. św. 
Anny wzniesiona w stylu manierystycznym w 1600 r. 
według projektu Santi Gucciego. Znajduje się na szczycie
wzgórza św. Anny, górującego
nad Pińczowem. Ufundował ją margrabia Zygmunt 
Myszkowski przy pomocy członków pińczowskiego
Bractwa św. Anny. Kult tej świętej rozwijał się w 
Pińczowie już wcześniej, o czym może
świadczyć późnogotycka figura zachowana w 
miejscowym kościele św. Jana Ewangelisty.



Kąpielisko miejskie w Jędrzejowie

Kąpielisko miejskie w Jędrzejowie to znakomita propozycja letniego wypoczynku w 
województwie świętokrzyskim. Plaża znajduje się w dogodnej lokalizacji miasta. Wakacje w 
mieście nie muszą być nudne. Można tu miło spędzić czas, korzystając ze sprzętu wodnego, który 
można wypożyczyć na miejscu. Dla plażowiczów przygotowano piaszczystą plażę. Gdy pogoda 
dopisze jest to miejsce chętnie oblegane przez mieszkańców



Bazylika kolegiacka 
Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Wiślicy

gotycki kościół wzniesiony w XIV 
wieku przez Kazimierza Wielkiego w 
Wiślicy, na fundamentach dwóch 
starszych świątyń romańskich. Nosi 
tytuł kolegiaty, a od 8 września 2005 
także bazyliki mniejszej . W 2018 r. 
bazylika (wraz z reliktami kościoła 
św. Mikołaja oraz grodziskiem) 
została wpisana na listę pomników 
historii w ramach akcji „100 
Pomników Historii na stulecie 
odzyskania niepodległości” .



Dzwonnica w Wiślicy

XV-wieczna dzwonnica w Wiślicy stoi 
niedaleko bazyliki, po stronie zachodniej, na 
przykościelnym placu. Dzwonnica wybudowana 
została na planie kwadratu. Została ona ufundowana 
przez samego Jana Długosza w roku 1460.



Kościół Świętego 
Leonarda

Świątynia wybudowana w 1699 
roku, w miejscu istniejącego tam 
wcześniej kościoła, jest najstarszą 
budowlą w Busku-Zdroju. 
Wykonawcą był Cieśla Walenty . 
Była tu siedziba najstarszej w Busku 
parafii, erygowanej jeszcze przed 
założeniem klasztoru norbertanów. 
Wyremontowana w latach 1997–
1998 .



Klasztor oo. Cystersów

Najcenniejszym zabytkiem Jędrzejowa jest klasztor oo. Cystersów, który znany jest powszechnie 
jako miejsce wiecznego spoczynku mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Przypuszcza się, że 
w Jędrzejowie powstała czwarta księga jego dzieła zatytułowana „Kronika Polaków”, cennego 
źródła do początków państwa polskiego.



Kościół Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju

Najstarszy, po-norbertański kościół parafialny w Busku-
Zdroju. Pierwotny kościół został wzniesiony w miejscu 
dzisiejszego ok. 1166. W latach 1180-1820 był kościołem 
wchodzącym w skład kompleksu klasztornego dla 
istniejącego w tym okresie w Busku-Zdroju zakonu 
norbertanek.



Muzeum 
Archeologiczne w 
Wiślicy

Muzeum archeologiczno-
historyczne, oddział Muzeum 
Narodowego w Kielcach; ulokowane 
w Wiślicy, 15 km na południe 
od Buska-Zdroju. Siedzibą muzeum 
jest, wzniesiony w 1460 roku, 
gotycki dom Długosza w Wiślicy. 
Muzeum utworzono 20 maja 1966 
roku z inicjatywy Zespołu Badań 
Nad Polskim Średniowieczem. Do 
2017 roku funkcjonowało jako 
Muzeum Regionalne[1].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Archeologiczne_w_Wi%C5%9Blicy


Atrakcje na Ponidziu



Skatepark w 
Busu-Zdrój

Skatepark – specjalny tor przeznaczony do 
uprawiania sportów ekstremalnych (jazda
na deskorolce czy wyczynowa jazda na
rolkach). W skateparku może znajdować się
wiele przeszkód przeznaczonych do nauki
trików. Do prywatnych skateparków można
zwykle wejść za opłatą, podczas gdy
publiczne skateparki zwykle są darmowe. 
Prywatne skateparki są często umieszczone
wewnątrz budynków. Publiczne skateparki
prawie zawsze dostępne są na świeżym
powietrzu.



Pływalnia miejska 
Deflinek w Pińczówie

Pływalnia połączona razem ze szkołą 
podstawową nr II im. Jana Pawła2 w 
Pińczowie jest idealną alternatywą na 
spędza nie wolnego czasu. W wakacje dla 
uczniów Pińczowa basen jest za darmo. 
Na osoby które nie umieją pływać, a 
chciałyby się nauczyć czekają nauczyciele 
pływania.

Oprócz dużego basenu jest tam również 
zjeżdżalni, sauna oraz dżakuzi. Kiedyś była 
tam kawiarenka.



Świętokrzyska Kolej Dojazdowa

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa – wąskotorowa linia 
kolejowa, dawna Jędrzejowska Kolej Dojazdowa, powstała w 
1917 roku. Trasa biegnie przez część regionu Ponidzia w 
południowej części województwa świętokrzyskiego, 
z Jędrzejowa, 
poprzez Jasionną, Motkowice, Umianowice do Pińczowa. 
Istnieje także nie wykorzystywane odgałęzienie trasy w 
Umianowicach do Hajdaszka, Stawian Pińczowskich 
i Sędziejowic.



Dziękuję za 
uwagę

Wiktoria Liburska


