
Szlak Orlich Gniazd. Trasa nr 2. 
 
Wyruszmy dzisiaj Trasą nr 2 Szlaku Orlich Gniazd, na której znajdują się miejscowości:  
Przewodziszowice, Leśniów, Żarki, Łutowiec, Niegowa, Bobolice i Mirów. 
  
Z ostatnio odwiedzonych przez nas Suliszowic powróćmy do Rezerwatu Ostrężnik. 
Rozpocznijmy tutaj nową przygodę ze Szlakiem Orlich Gniazd. 
 
Udajmy się do wsi Czatachowa. Znajduje się tu pustelnia pw. Ducha Świętego.  
 
Z Czatachowej jedziemy do Przewodziszowic – dawniej wsi a obecnie dzielnicy miasta Żarki.  
Stoi tu duży ostaniec, na którego krawędzi widać ruiny strażnicy. Jest to pozostałość po 
wieży obronnej.  
Częścią  Żarek jest także Leśniów, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej z 
łaskami słynącą figurką Matki Bożej Leśniowskiej oraz cudowne źródełko.  
Jak głosi legenda , przejeżdżający tędy w 1382 r. wraz z orszakiem książę Władysław 
Opolczyk, wiozący ze sobą obraz Matki Boskiej Bełzkiej (znany później jako cudowny obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej), oraz rzeźbę Maryi z Dzieciątkiem,   zatrzymał się na 
leśniowskiej polanie. Podróżni byli utrudzeni i  bardzo chciało im się pić, a nie było wody. Tu 
stał się cud.  Figurka Maryi okryła się złotą łuną a z miejsca pod kamieniem, które rączką 
wskazywało Dzieciątko, wytrysnęło źródełko, które miało uzdrawiającą moc.  Kościół został 
zbudowany w 1559 r. a  rozbudowano go  w XVIII i XIX w. Jest otoczony parkiem. 
Sanktuarium należy do zespołu klasztornego oo. Paulinów. 
 
Miasto Żarki było dwa razy lokowane, przed 1382 a w 1406 r. przez Króla Władysława 
Jagiełłę.  
W centrum miasta znajduje się dawna synagoga a przy ul. Polnej zachował się kirkut – 
cmentarz żydowski.  
 
Z Żarek jedziemy w kierunku Niegowej i skręcamy do Łutowca. 
Pierwsze informacje o wsi  Łutowiec pochodzą z 1424 r. W Łutowcu wcześniej została 
wzniesiona na skale warownia, znana jako Strażnica Łutowiec. 
 
Została ona wzniesiona na przełomie XIII i XIV w. jako wieża mieszkalno-obronna. Na 
początku XVI w. zniszczała i została opuszczona.  
W Łutowcu i okolicach znajdują się ostańce skalne oraz dwie sąsiadujące ze sobą jaskinie: 
Kamiennego Gradu i Szczelina Piętrowa.  
 
Udajmy się teraz do Niegowej. Nad wsią góruje, położony na wzgórzu, kościół św. Mikołaja 
zbudowany w XIV w.  
 
Z Niegowej jedziemy do Bobolic , gdzie widnieje z zamek  Bobolice. 
Zamek został zbudowany na zlecenie króla Kazimierza Wielkiego w połowie XIV w. 
prawdopodobnie w miejscu dawnej warowni drewnianej. W latach 1370-1396 Bobolice i 
Mrowiec , które należały do księcia Władysława Opolczyka,  były siedzibą załóg niemiecko-
czeskich, które dokonywały grabieży i rozbojów w okolicy. Dlatego też król Władysław 
Jagiełło orężnie odebrał zamek Opolczykowi i przekazał go rodzinie Krezów. W XV i XVI  



zamek był przebudowywany przez kolejnych właścicieli – Myszkowskich i Męcińskich. 
Podczas Potopu Szwedzkiego w 1657 r. został zburzony.  W 1863 r. król Jan III Sobieski 
podczas wyprawy na bitwę pod Wiedniem, obozował w namiotach obok gruzów 
zamczyska.  
Obecnie jest odbudowany. Funkcjonuje w nim luksusowy Hotel Zamek Bobolice. Sąsiaduje z 
zamkiem w Mirowie. 
 
Opuszczamy zamek Bobolice i udajemy się do pobliskiego Mirowa.  
 
Pozostałości zamku w Mirowie to warownia z okrągłą wieżą. Zamek został zbudowany, 
podobnie jak jego bliźniak w Bobolicach, w połowie XIV w. 
Na początku należał do Lisów z Koziegłów, później stał się własnością Władysława 
Opolczyka, jednak za zdradę Polski król Władysław Jagiełło w 1396 r. odebrał zamek. 
Warownia zmieniała właścicieli, a byli nimi m. in.: kasztelan sądecki Krystyn z Kozichgłów i 
Piotr Bnina, który w 1442 r został panem zamku. W 1456 r. załoga zamku uczestniczyła w 
wojnie trzynastoletniej  toczonej pomiędzy zakonem krzyżackim a Polską.  
W latach 1489-1633 zamek nabyli Myszkowscy (podwyższyli zamek i wybudowali wieżę)  a 
potem przeszedł on w ręce  Korycińskich i Męcińskich. W czasie Potopu Szwedzkiego został 
zburzony przez Szwedów.  
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