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„Zagość, wieś i folwark na lewym brze-
gu rzeki Nidy, nieco poniżej od Chrobrza 
(na prawym brzegu), o 9 wiorst w linii po-
wietrznej na zachód od Buska, powiat piń-
czowski, gmina i parafia Zagość. Starożytna 
ta osada leży śród szeroko rozwiniętej doli-
ny Nidy, w odległości 13 wiorst od Pińczo-
wa, posiada kościół parafialny, murowany, 
dom schronienia dla starców, szkołę po-
czątkową, urząd gminy. W roku 1827 było 
64 domy i 369 mieszkańców”.

W średniowieczu wieś określano mia-
nem „Zagoszcz” lub „Zagost”, co mogło 
wskazywać, że właścicielem, lub założy-
cielem miejscowości był jakiś bliżej nie-
określony Zagost. Bardziej prawdopodob-
nym jednak jest, że nazwa wsi pochodzi 
od staropolskiego słowa „gost”, oznacza-
jącego gąszcz (plątaninę krzewów, drzew 
i krzaków). Owy gąszcz pokrywał gipsowe 
wzgórza od Kowali, aż po Skorocice, 
a  jego widoczna pozostałością jest dziś 
rezerwat Grabowiec. Warto w tym miejscu 
wspomnieć również o  ludowej legendzie, 
mówiącej o  zabłąkanym wśród nocy 
królewskim orszaku (najprawdopodobniej 



samego Bolesława Chrobrego), gościnnie 
przyjętym przez mieszkańców wsi. Król 
w wyrazie podziękowania uwolnił wieś od 
wszelkich danin i  powinności i  nadał jej 
jednocześnie nazwę „ Zagoście”. 

Historia Zagości, a  przede wszystkim 
zbudowanego tu kościoła nieodwołalnie 
łączy się z osiadłymi w XII w. Joannitami, 
sprowadzonymi przez księcia Henryka 
Sandomierskiego. Najstarsze dokumenty 

Fragment dokumentu Henryka Sandomierskiego 
dla joannitów w Zagości. 
Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie, perg. 844.



dotyczące miejscowości, a mianowicie do-
kument fundacyjny H. Sandomierskiego 
i  kolejny zatwierdzający to nadanie Kazi-
mierza Sprawiedliwego, stanowiły już daw-
no przedmiot zainteresowania historyków. 

W „Annales” Jana Długosza pod datą 
1154 r. czytamy:

„Henryk Sandomierski […] kiedy 
Królestwo Polskie zażywało miłego i  cał-
kowitego spokoju, dobrawszy sobie ryce-
rzy ochotników przeprawił się do Ziemi 
Świętej z  oddziałem doborowego wojska, 

Dokument z 29.08.1173 r. nadany w Milicy 
przez Kazimierza II Sprawiedliwego, księcia 
sandomierskiego i krakowskiego, zatwierdza 
przywilej swego brata Henryka, nadany zakonników 
Szpitalników jerozolimskim św. Jana Chrzciciela, 
dodając nowe uwolnienia.
Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie, perg. 845.



powierzywszy swoje ziemie: sandomier-
ską i  lubelską, pod zarząd i  opiekę księcia 
i monarchy Bolesława. Na wyjezdnym zaś 
funduje kościół parafialny w  swojej wsi 
Zagość, położonej nad Nidą, ku czci św. 
Jana Chrzciciela i  wyposażywszy go hoj-
nie, powierza go zarządowi krzyżowców 
szpitalików, których nazywano też templa-
riuszami”. Długosz opisując te wydarzenia 
korzystał ze wzmianek na ten temat w star-
szych rocznikach i popełnił tu kilka nieści-
słości. Przede wszystkim fundację kościoła 
datuje się później na okres przed kolejną wy-
prawą Sandomierczyka do Ziemi Świętej, 
a  mianowicie wyprawą pruską w  1166 r. 
W  Zagości nigdy nie było Templariuszy, 
Długosz pomieszał 
ich z  Zakonem 
szpitalnym św. Jana 
Jerozolimskiego, czyli 
Joannitami. 

Rycerz Zakonu Joannitów.
Źródło:  www.historycy.org



Wiele cennych ustaleń na temat 
fundacji kościoła zagojskiego uzyskano 
w 1962 r., kiedy kościół pod wezwaniem św. 
Jana Chrzciciela w Zagości został poddany 
gruntownym badaniom architektonicz-
nym i archeologicznym. Ich przeprowadze-
nie miało stanowić jedynie uzupełnienie 
do badań nad kolegiatą wiślicką i  bada-
niami archeologicznymi w  pobliżu Chro-
brza. W toku prac odkryto fragmenty ele-
mentów romańskich, co spowodowało, że 
obiekt został objęty kompleksowymi ba-
daniami architektonicznymi. W  dalszym 
toku ówczesnych badań ustalono wiele 
cech architektonicznych i  wygląd bryły 
pierwotnego kościoła. Budynek świąty-
ni zagojskiej został zbudowany na planie 
prostokąta, był jednonawowy z prosto za-
mkniętym prezbiterium. Nawa o wielkości 
675 x 828 cm była nakryta drewnianym 
stropem, a prezbiterium 340 x 530 cm skle-
pieniem krzyżowym. Elewacje obiegał co-
kół, na którym wspierały się równomiernie 
rozłożone półkolumienki z fryzem arkado-
wym, a na narożach pilastry ze sznurowymi 
ornamentami jako dekoracją. 



W zachowanych arkadach umieszczo-
ne są dwie bardzo ciekawe płaskorzeźby 
przedstawiające syrenkę i trytona.

Ponadto w muzeum wiślickim można 
dziś oglądać cios z rytym przedstawieniem 
figuralnym z  nieistniejącego romańskie-
go kościoła Joannitów odkryty w  podzie-
miach tzw. Domu Jana Długosza w tej miej-
scowości. Domniema się, że umieszczony 
na nim wizerunek kościoła, przedstawia 
właśnie świątynię w  Zagości w  wyglądzie 
z II poł. XII w. 

Syrena i tryton. Rzeźby romańskie w przejściu 
między prezbiterium a zakrystią.

Cios z rytym 
przedstawieniem 
nieistniejącego 
obecnie romańskiego
Kościoła Joannitów 
w Zagości 
(pocz. II poł. XII w.). 



Ciekawym nawiązaniem do tradycji 
średniowiecznych jest przedstawienie smo-
ka na północnej ścianie świątyni.

Po opuszczeniu Zagości przez zakon 
Joannitów kościół romański uległ licznym 
przebudowom. W pierwszej kolejności źró-
dła odnotowują lata 1350-1370, w których 
budowla zostaje powiększona dzięki królo-
wi K. Wielkiemu. Kościół przybrał wówczas 
formę gotycką, przedłużono zarówno nawę, 
podwyższając jej mury i niszcząc górne par-
tie romańskiej budowli, jak i  prezbiterium, 
przedłużając je ku wschodowi i  zamykając 
trójbocznie. Podwyższono też mury prezbi-
terium i  wzniesiono sklepienie krzyżowo-
-żebrowe, a w jego wnętrzu wzniesiono sedi-
lia i sakramentarium. Przedłużono również 
w formie laskowania półkolumienki i wto-

Ryt smoka na północnej ścianie kościoła.



piono je w  gotycki gzyms. Podwyższono 
okna i zwieńczono je ostrołukiem. 

Pod koniec XV w. lub zaraz na począt-
ku XVI w. przy północnej ścianie prezbite-
rium wybudowano zakrystię i połączono ją 
z  kościołem ostrołukowym wejściem. Dla 
dalszych czterech wieków historii kościo-
ła podstawa źródłowa jest niestety uboga. 
Zapiska z  Akt parafii Zagość z  Archiwum 
Diecezjalnego w  Kielcach wspomina, że 
w kwietniu 1657 r. wojska Rakoczego spa-
liły kościół. W  wyniku pożaru pęknięciu 
uległy zarówno mury jaki i  sklepienie bu-
dowli. Potwierdzają to również raporty Ze-
społu Badań nad Polskim Średniowieczem 
Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki 
Warszawskiej z sierpnia 1962 r. Według opi-
nii prowadzących badania architektoniczno 
– archeologiczne, w połowie XVII w. w ko-
ściele wybuchł pożar. W jego wyniku zostały 
osłabione wyraźnie ciosy kamienne przede 
wszystkim przy ołtarzu głównym.  

Kościół odnowiony na nowo dopiero 
w  1667 r., a 8 grudnia tego samego roku zo-
stał on poświęcony przez sufragana krakow-
skiego Mikołaja Oborskiego, który umieścił 



w ołtarzach relikwie św. Justa i jego świętych 
towarzyszy. Wydarzenie to czczono w pierw-
szą niedzielę po św. Urszuli, czyli w pierwszą 
niedzielę po 21 października. Pamiątka tego 
poświęcenia zachowana jest w kościele w for-
mie dwóch namalowanych tablic, znajdują-
cych się po obu stronach prezbiterium. 

W latach 1900-1901 świątynia została 
znacznie przebudowana. Prekursorem tych 
prac był ówczesny proboszcz zagojski ks. 
Marcin Religa. Niestety nie zachowały się 

Dwa freski upamiętniające konsekrację kościoła 
w XVII w.



szczegółowe informacje na temat rozbu-
dowy. Wiemy, iż nawę przedłużono o  11 
m. W  miejscu rozpoczęcia biegu nowego 
muru przy elewacji północnej wzniesiono 
kruchtę, a  przy południowej kaplicę. Od 
strony północnej, przy prezbiterium wy-
budowano drugą zakrystię i  połączono ją 
z  kościołem ostrołukowymi drzwiami. Po 
skuciu dekoracji architektonicznej bocz-
nych elewacji obiekt otynkowano. O  wy-
posażeniu samego kościoła również wiemy 
niewiele. Znajdowały się w nim na pewno 
dwa ołtarze boczne, ambona z 1900 r., ba-
rokowa belka tęczowa z  rzeźbą Ukrzyżo-
wanego Jezusa, po obu jej stronach figury, 
jedna Maryi, druga Jana, oraz trzy ołtarze 
bezstylowe (w tym główny ołtarz) i ławki. 

Wnętrze kościoła.



Pamiątkę tych prac budowlanych stanowi 
napis nad głównym wejściem  z  datą 1900-
1901, świadczący o dokonanej wtedy prze-
budowie i  odno-
wie świątyni.
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