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RYS HISTORYCZNY ORAZ OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE

O miejscowości Stężyca pierwszy raz wspomniano 
w wieku XIV.  Miejscowość ta jako część 
województwa sandomierskiego stała się ośrodkiem 
Ziemi Stężyckiej, posiadała wówczas prawa miejskie 
(1330-1869).  Od 12 maja do 4 czerwca 1575 roku 
była głównym miejscem obrad Sejmu Stężyckiego. 

Od 1975 roku miejscowość należy do województwa lubelskiego.

Stężyca to wyjątkowo atrakcyjnie położona gmina, rozciągnięta wzdłuż 
Wisły, na północno-zachodnim krańcu województwa lubelskiego, przy 
drodze krajowej Warszawa – Dęblin - Puławy. 

Obszar gminy w całości położony jest po prawej stronie Wisły, która na 
wysokości Dęblina zmienia kierunek z południkowego na 
równoleżnikowy. Ten odcinek rzeki stanowi naturalną granicę gminy od 
strony południowej. Stężyca jest gminą najbardziej wysuniętą na zachód 
w województwie lubelskim. Od północy, zachodu i południa graniczy z 
gminami województwa mazowieckiego (leżące na lewym brzegu Wisły). 
Tylko od wschodu Stężyca graniczy z gminą Ryki i miastem Dęblin 
(leżących w województwie lubelskim). 

Gmina cechuje się stosunkowo dobrą dostępnością komunikacyjną. 
Zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 801 (Lublin – Dęblin - 
Warszawa). Znajduje się w odległości 79 km od Lublina, 99 km od 
Warszawy oraz 7 km od Dęblina. 

Pod względem administracyjnym, od 1 stycznia 1999 roku gmina Stężyca 
należy do województwa lubelskiego i wchodzi w skład powiatu ryckiego. 
Gmina zajmuje obszar 116 km2 (18,8% powierzchni powiatu i 0,4% 
powierzchni województwa).

Gminę zamieszkuje 5,642 tys. osób, co stanowi 9,2% ludności powiatu i 
0,2% ludności województwa. Przekłada się to na gęstość zaludnienia 
wynoszącą 47 osób na km2 (przy średniej dla powiatu wynoszącej 96 
osób i województwa – 86 osób).

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W STĘŻYCY P.W. ŚW. MARCINA BP.

Równocześnie z założeniem para�i 
wXIII w. powstał kościół para�alny 
w Stężycy. Według Jana Długosza był 
to kościół drewniany pod wezwaniem 
św. Marcina, którego patronat 
(proprietas) należał do Króla Polski. 
Kościół ten spalił się w końcu XIV w. 
Po pożarze pleban miejscowy Jan wzniósł w pierwszej połowie XV w. 
obszerny murowany kościół z cegły palonej pod wezwaniem sw. Marcina 
biskupa. Budowa kościoła została ukończona około 1434 roku.

Kościół ten (zwany farą) otoczony był cmentarzem o powierzchni 165,51 
prętów według rejestru Małachowskiego albo 3888 m2 według wizytacji 
para�i w Archiwum Kurii Siedleckiej. Cmentarz ogrodzony był 
początkowo żerdziami, a od początków XIX w. murem z czerwonej cegły. 
Na cmentarzu przy południowej ścianie nawy dobudowana była kostnica, 
która z czasem odpadła od ściany i została rozebrana. Również na 
cmentarzu znajdowała dzwonnica, najpierw drewniana 
w południowo-zachodnim narożniku, a od około 1830 roku murowana 
z cegły, otynkowana, jednopiętrowa, w południowo-wschodnim rogu.

Kościół był wielokrotnie niszczony zarówno pożarami jak i działaniami 
wojennymi począwszy od najazdu Szwedów w 1655 oraz I jak i II Wojnę 
Światową.
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TURYSTYKA NASZĄ SZANSĄ

Turystyka Naszą Szansą - rozwój turystyki na terenie gminy Stężyca 
poprzez zakup kajaków wraz z osprzętem, wykonanie tablic 
informacyjnych oraz wydanie przewodnika turystycznego.

Celem operacji jest podniesienie 
standardu życia oraz zaspokojenie 
potrzeb społecznych mieszkańców 
gminy Stężyca poprzez rozszerzenie 
oferty turystycznej  i wprowadzenie na 
rynek nowego produktu w postaci 
zorganizowania "turystyki kajakowej" w oparciu o unikalne walory 
przyrodnicze. - gdzie i jak można korzystać z kajaków

KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI W STĘŻYCY

W 1591 roku mieszczanie 
stężyccy postanowili założyć 
u siebie klasztor franciszkański. 
Następnie wybudowali dla 
przybyłych z Krakowa 
zakonników maleńki kościół 
i klasztorek w Stężycy. 27 maja 
1633r. została pozytywnie rozpatrzona prośba Jerzego Ossolińskiego 
ozezwolenie na budowę w Stężycy odpowiednich budynków klasztornych 
oraz większego przy nich kościoła. Kościół miał piękny gmach z trzema 
wysokimi wierzami pokrytymi blachą, w jedną z nich był wmurowany 
zegar. W 1737r. Wisła zupełnie zmieniła swoje koryto i wyżłobiła nowe 
pod klasztorem i kościołem Księży Franciszkanów oraz rozpoczeła je 

podmywać. w dniu 20 czerwca 
1749 roku o godz. 21 po 
podmyciu fundamentów, kościół 
i klasztor runeły do rzeki. W 
1751 roku został zbudowany z 
drewna maleńki kościółek, 
właściwie kaplica pod 

wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W 1790 roku w wyniku pożaru 
doszło do doszczętnego spalenia klasztoru i kościoła. W roku 1790 ks. 
Marceli Jurkiewicz, będąc przełożonym klasztoru w Stężycy zajął się 
budową istniejąego do dziś kościoła murowanego na tych samych 
fundamentach. Zakończenie budowy datuje się na rok 1827.


