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Wstêp

Niezbadane s¹ wyroki przeznaczenia
W ci¹gu 67 lat mego ¿ycia nigdy nie by³em w Wysokim Kole,

a o sanktuarium wysokolskim wiedzia³em niewiele. S³ysza³em o tym, ¿e
z mojej parafii wierni sporadycznie pielgrzymuj¹ autokarami do Wyso-
kiego Ko³a, ale w ¿adnej pielgrzymce nie uczestniczy³em. Nigdy nie
mia³em ochoty znale�æ siê w tamtych stronach, a¿ raptem latem 2002 r.
niespodziewanie zacz¹³em bli¿ej interesowaæ siê sanktuarium wysokol-
skim, zbieraæ traktuj¹ce o nim materia³y pisemne, a jaka� tajemnicza,
przemo¿na si³a podpowiada³a mi, abym je nawiedzi³. Wkrótce wpad³em
na pomys³ napisania i wydania ksi¹¿ki.

W kwietniu 2003 r. znalaz³em siê po raz pierwszy w Wysokim
Kole, gdzie zosta³em urzeczony obrazem Matki Bo¿ej Królowej Ró¿añ-
ca �wiêtego i ko�cio³em parafialnym. Od tego czasu po ka¿dym pobycie
w sanktuarium, a by³em w nim ju¿ ponad 15 razy, my�lê o ponownym
znalezieniu siê tam.

W niniejszej ksi¹¿ce poda³em szanownym Czytelnikom podstawowe
wiadomo�ci o sanktuarium wysokolskim, obrazie Matki Bo¿ej Wysokol-
skiej, najwa¿niejszych sanktuariach maryjnych diecezji radomskiej oraz
o pielgrzymkach. Nie zabrak³o tak¿e informacji o parafii wysokolskiej
i Wysokim Kole.

Mam nadziejê, ¿e �Sanktuarium maryjne w Wysokim Kole� oka¿e
siê interesuj¹ce i potrzebne zarówno pielgrzymom, zd¹¿aj¹cym masowo
ka¿dego roku do Matki Bo¿ej Królowej Ró¿añca �wiêtego, jak te¿ miesz-
kañcom gminy Gniewoszów.

Zastanawiam siê, dlaczego nie by³o dotychczas tego rodzaju publika-
cji, czemu nikt nie uzna³ za konieczne upowszechnienie wiedzy
o sanktuarium wysokolskim? Dlaczego musia³em zrobiæ to ja, cz³owiek
posiadaj¹cy �rednie wykszta³cenie techniczne, nie wyró¿niaj¹cy siê po-
bo¿no�ci¹, nie posiadaj¹cy odpowiedniego przygotowania teologiczne-
go? Odpowied� zna tylko Bóg i Matka Naj�wiêtsza.

Dziêkujê serdecznie wszystkim tym, którzy w jaki� sposób przyczynili
siê do powstania niniejszej publikacji, a szczególnie ks. kustoszowi Jerze-
mu Karolikowi i ks. kanonikowi Stanis³awowi Bujnowskiemu.

Stanis³aw Alfred Traczyk
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Modlitwa do Matki Bo¿ej Wysokolskiej

Królowo Ró¿añca �wiêtego, Matko Zbawiciela i Matko nasza, któ-
ra� od wieków na siedzibê swoj¹, �wi¹tyniê w Wysokim Kole obra³a,
wys³uchaj mego wo³ania i wzmocnij w mojej duszy wiarê �wiêt¹. Ty,
Panno Mo¿na, która star³a� g³owê szatana, racz pokonaæ i oddaliæ ode
mnie wszelkie przeszkody i trudno�ci, na jakie dzisiaj napotykam, bym
¿yj¹c w niezachwianej wierze tu na ziemi, móg³ wiecznie z Tob¹ ogl¹-
daæ chwa³ê Syna Twego w Niebie.

Pie�ñ �piewana przy ods³anianiu obrazu Matki Bo¿ej

Witaj Wysokolska Matko Jedyna,
upro� nam ³askê u Twego Syna.
Witaj, ach witaj Niepokalana,
O Wysokolska, Matko Kochana.

Pie�ñ �piewana przy zas³anianiu obrazu Matki Bo¿ej

¯egnaj Wysokolska Matko Jedyna,
Upro� nam ³askê u Twego Syna.
¯egnaj, ach ¿egnaj Niepokalana,
O Wysokolska Matko Kochana.

Pie�ñ o Naj�w. Marji Pannie

W ko�ciele WW. XX. Dominikanów w Wysokim Kole ³askami s³yn¹cej.

Zabrzmij ca³y �wiecie chwa³¹ Matce jedynej,
Z wschodniej strony dla obrony ludziom przyby³ej;

Sercem, usty brzmi¹ pienia
Naj�wiêtszego Imienia
Pani wdziêcznej nadmiesiêcznej

W Wysokim Kole.
Cud to z nieba, i¿ gdy trzeba, stawa z obron¹
£ask szafunkiem i ratunkiem tylko wspomnion¹,

¯ycie, honor i zdrowie
Wraca, któ¿ to opowie
Doskonale, w czci i chwale

Dziêki oddaj¹c.

} bis

} bis
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Nad mniemanie, w nêdznym stanie sama przybywa
I uciski w trwodze bliskiej s³odzi, pokrywa,

Leczy Matka mi³o�ci
Grzeszników u³omno�ci
Rozrzewnieniem i skruszeniem

W ¿alu serdecznym.
Gdy obacz¹, ¿e rozpacz¹ s¹ uci�nieni
O zbawieniu, w oka mgnieniu, grzeszni zmienieni;

Patrz¹ z pewn¹ ufno�ci¹
W obraz, ju¿ci rado�ci¹
Nape³nieni, odrodzeni

Na ¿ywot wieczny.
Niech spêtany przez szatany niewolnik staje
Tej Królowej, ¿e z osnowy � wolny, przyznaje,

Wo³a: Pani Jedyna!
Twa do Syna przyczyna
Pogromi³a, odp³oszy³a

Duchów nieczystych.
Niech kto tonie albo p³onie w ognia po¿arach,
Jej pomoc¹, dniem czy noc¹, pewny w ofiarach,

Westchnie: ratuj Maryja!
Woda, ogieñ ju¿ sprzyja,
Nie ma szkody, z ognia, z wody

Bezpiecznym staj¹c.
Na dobytku chcesz po¿ytku, gdy wszêdzie pada,
Pewno�æ stanie, ¿e ustanie moru zawada.

Wezwij sercem: broñ, Pani!
A nikt tego nie zgani,
Gdy odbierze zdrowe zwierzê

Do pracy w roli.
Matko Pana nam oddana ¿yciem, zbawieniem,
Wejrzyj mile, ¿e z³e chwile s¹ z uci�nieniem.

Udziel nam Twej opieki
W ¿yciu, w �mierci, na wieki

B³agaj Syna, niech jedyna
Bogu cze�æ bêdzie. Amen.
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Rozdzia³  I

SANKTUARIA

1. Wiadomo�ci ogólne

Sanktuaria wystêpuj¹ w wielu religiach. Najwiêcej jest ich
w Azji. W pierwszych wiekach chrze�cijañstwa wierni gromadzili siê
wokó³ sanktuariów � miejsc ¿ycia i �mierci Jezusa Chrystusa. Po epoce

prze�ladowañ religijnych sanktuariami sta³y siê tak¿e groby mêczen-
ników, zw³aszcza Aposto³ów: �w.�w.: Piotra i Paw³a, a w jeszcze
pó�niejszych czasach � miejsca nadzwyczajnych objawieñ czy innych
zjawisk nadprzyrodzonych oraz groby wielu �wiêtych.

U �róde³ powstania wiêkszo�ci sanktuariów le¿y niezwyk³o�æ zja-
wisk: cuda, objawienia, ³aski lub nadzwyczajna dzia³alno�æ �wiêtego
za³o¿yciela. Sanktuarium, które jest miejscem, gdzie w sposób szcze-
gólny przejawia siê blisko�æ i ³askawo�æ Boga, powstaje i funkcjonuje

w atmosferze szczególnej interwencji Bo¿ej. Te znaki Bo¿ego dzia³a-
nia, cuda i nadzwyczajne ³aski, budz¹ce zaufanie i prze�wiadczenie
o wyj¹tkowym charakterze miejsca s¹ zasadnicz¹ przyczyn¹ ¿ycia
i oddzia³ywania sanktuariów. Sanktuarium powinno byæ o�rodkiem

szczególnego kultu Bo¿ego, modlitwy, pog³êbiania wiary i umacnia-
nia ¿ycia religijnego. W sanktuarium wierni doznaj¹ szczególnych
do�wiadczeñ, prze¿yæ religijnych i przemian duchowych. �wiête miej-
sce wszechstronnie oddzia³uje na osobowo�æ i charakter ludzi, ich

wiarê i ¿ycie moralne. Sanktuarium ma tak¿e du¿y wp³yw na rozwój
¿ycia spo³ecznego, kultury i twórczo�ci chrze�cijañskiej. To Bóg wy-
biera poszczególnych ludzi, miejsca i czas, aby urzeczywistniæ swoje
zbawcze zamys³y. Sanktuaria, w których Bóg okazuje sw¹ dobroæ,
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udzielaj¹c im swych ³ask poprzez po�rednictwo Matki Bo¿ej, nosz¹
nazwê sanktuariów maryjnych.

Gromadz¹cy siê w nich pielgrzymi do�wiadczaj¹ w sposób wyj¹t-

kowy Jej obecno�ci i prze¿ywaj¹ osobowe spotkanie poprzez dozna-

wane czy te¿ nawet obserwowane cuda i ³aski. Wed³ug Jana Paw³a II

sanktuaria maryjne s¹ to miejsca, które �wiadcz¹ o szczególnej obec-

no�ci Maryi w ¿yciu Ko�cio³a. Nale¿¹ one do duchowego i kulturalne-

go dziedzictwa danego ludu i posiadaj¹ wielk¹ si³ê promieniowania

i przyci¹gania rzesz pielgrzymów. Sanktuaria maryjne sprawiaj¹, ¿e

nie tylko jednostki czy �rodowiska, ale niekiedy ca³e narody szukaj¹

w nich spotkania z Matk¹ Bo¿¹. W sanktuariach maryjnych Naj�wiêt-

sza Maryja Panna spe³nia z upodobania i woli Boga swe macierzyñ-

stwo duchowe w sposób szczególny. W miejscach tych prze¿ycie obec-

no�ci Boga, Jego mocy, ³ask i mi³osierdzia dokonuje siê poprzez ob-

raz, figurê lub inny znak Matki Bo¿ej uznany kanonicznie za �³aska-

wy�. W naszym kraju sanktuaria maryjne zaczê³y powstawaæ w XIII w.

(a wed³ug tradycji w XII w.). Obecnie w Polsce jest ich ponad 400,

a ok. 170 z nich posiada koronowane wizerunki Matki Bo¿ej.

2. Kult obrazów i figur

�Nie bêdziesz czyni³ ¿adnej rze�by ani ¿adnego obrazu� (wyj.

20, 3). Ten nakaz Bo¿y zabroni³ Izraelitom wykonywania jakichkol-

wiek wizerunków Boga. Kult obrazów zacz¹³ siê szerzyæ w pierw-

szych wiekach chrze�cijañstwa. Ju¿ w II i III w. w katakumbach rzym-

skich wykonywano piêkne freski z wyobra¿eniem Matki Bo¿ej.

W nastêpnych wiekach obrazy przedstawiaj¹ce Naj�wiêtsz¹ Maryjê

Pannê z Dzieci¹tkiem Jezus rozpowszechni³y siê na terenach Euro-

py Po³udniowej, Afryki i Azji.
Na temat kultu obrazów wypowiedzia³ siê Sobór II Nicejski

(787 r.). Ustalono na nim, ¿e przedmiotem czci powinny byæ nie
tylko wizerunki krzy¿a, ale tak¿e obrazy przedstawiaj¹ce Boga �
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Cz³owieka Jezusa Chrystusa, Matkê Bo¿¹, Anio³ów i �wiêtych.
Sobór Konstantynopolski IV (869�870) wyda³ nastêpuj¹c¹ decy-
zjê: ��wiêt¹ ikonê Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy
otaczaæ równ¹ czci¹, jak Ksiêgê �wiêtych Ewangelii�. Sobór na-
uczy³: �Co Biblia ujê³a w s³owa, ikona pokazuje farbami i dla nas
uobecnia�. Tak pojawi³a siê sztuka figuratywna zwracaj¹ca siê do
oczu cia³a cz³owieka, ale maj¹ca na celu otwarcie mu tak¿e oczu
jego ducha. �w. Jan od Krzy¿a stwierdzi³: �Niektórym obrazom
(...) udziela Pan Bóg szczególnej mocy tak, ¿e ich wyobra¿enie
i nabo¿eñstwo przenikaj¹ g³êbiej w umys³ i tam siê zatrzymuj¹�.
Sobór Watykañski II (1962�65) wezwa³ wszystkich wiernych, by
�to, co postanowione by³o w minionych czasach o kulcie obrazów
Chrystusa, B³ogos³awionej Dziewicy i �wiêtych, pobo¿nie zacho-
wywali� (LG67). Wed³ug Katechizmu Ko�cio³a katolickiego �wiê-
ty obraz mo¿e przedstawiaæ ludzkie oblicze Chrystusa, nie mo¿e
natomiast przedstawiaæ nieograniczonego, niewidzialnego, niepo-
jêtego Boga. W Katechizmie zapisano: �Ko�ció³ uzna³ za rzecz
uprawnion¹ prezentacjê tego oblicza na �wiêtych obrazach. Ko-
�ció³ uznaje równocze�nie, ¿e w ciele Jezusa Bóg niewidzialny ze
swej natury sta³ siê widzialny dla naszych oczu, a odrêbne cechy
cia³a Chrystusa wyra¿aj¹ odrêbn¹ Bosk¹ Osobê Syna Bo¿ego.
Ten¿e Syn do tego stopnia uczyni³ swoimi rysy ludzkiego cia³a, ¿e
umieszczone one na �wiêtym obrazie mog¹ byæ otaczane czci¹,
bo wierz¹cy w tych rysach uwidocznionych na obrazie oddaje kult
osobie, do której one przynale¿¹�. Wizerunki �Chrystusa, Maryi,
Anio³ów i �wiêtych� mog¹ staæ siê kana³em ³aski Bo¿ej, przeka-
zem prawdy, przypomnieniem dobrodziejstw Bo¿ych i zachêt¹ do
pobo¿no�ci.

Pos¹gi i obrazy Matki Bo¿ej by³y i s¹ koronowane. Dokonany
akt koronacyjny �wiadczy o randze danego wizerunku i sanktu-
arium. Ju¿ w staro¿ytno�ci koronowano w³adców, a nastêpnie
papie¿y, celem podkre�lenia ich suwerennej w³adzy, jak¹ piasto-
wali. Tak¿e Chrystusa przedstawiano z koron¹ na g³owie. W pó�-
niejszym okresie zapocz¹tkowano nak³adanie korony na wizerun-
ki Matki Bo¿ej i �wiêtych.
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3. Koronacja obrazów

Korona od najdawniejszych czasów by³a znakiem w³adzy
i czci, zwyciêstwa i nagrody. Korona, a tak¿e diademy (przepaski), jako
oznaki czci nale¿nej osobom panuj¹cym, otaczano szczególnym sza-
cunkiem. Królewskie rody przekazywa³y sobie z pokolenia na pokole-
nie korony bêd¹ce symbolem w³adzy. Tam, gdzie nie ma ju¿ królów,
przechowuje siê insygnia królewskie z najwy¿sz¹ czci¹.

�Korona, insygnium w³adzy, najczê�ciej monarszej, wywodz¹-
ce siê ze staro¿ytnych wieñców laurowych oraz diademów bizantyj-
skich; przejêta od w³adców królewskich oraz cesarzy rzymskich
Narodu niemieckiego przez wiêkszo�æ monarchów europejskich;
najczê�ciej mia³a formê z³otej obrêczy z rzêdem stylizowanych li�ci
lub zêbów (k. otwarta), czasem ze skrzy¿owanymi kab³¹kami
i [tzw.] jab³kiem [królewskim, z krzy¿em] na szczycie (k. zamkniêta);
wysadzana klejnotami stanowi³a czêsto wybitne dzie³o z³otnictwa.
Wykonywano tak¿e k. (...) wotywne do dekoracji wizerunków lub
figur maryjnych, bêd¹cych przedmiotem szczególnego kultu�.
(Popul. Encykl. Pow., t. 8 k., Oficyna Wyd. FOGRA, Kraków 1995,
s. 250�251).

Korona jest spokrewniona z wieñcami, które w czasach staro-
¿ytnych przyznawano zwyciêzcom igrzysk, uczonym czy artystom.
W Starym Testamencie koronê przypominaj¹c¹ diadem z napisem
�Po�wiêcony dla Pana� nosi³ arcykap³an. W Nowym Testamencie
o wieñcu albo o koronie mówi czêsto �w. Jan w Apokalipsie.
W obrazowym jêzyku liturgii chrze�cijañskiej s³awi siê Chrystusa
jako �koronê wszystkich �wiêtych�. O mêczennikach, którzy prze-
lali sw¹ krew lub oddali ¿ycie za wiarê chrze�cijañsk¹, mówi siê, ¿e
zostali ukoronowani koron¹ zwyciêstwa.

Do ikonografii chrze�cijañskiej korony zosta³y wprowadzone stosun-
kowo wcze�nie. Zwyczaj nak³adania koron na obrazy Matki Bo¿ej przyj¹³
siê od Soboru Efeskiego (431 r.), a w VII w. by³ ju¿ mocno utrwalony.
Koronami wieñczono nie tylko obrazy Matki Bo¿ej, ale tak¿e malowane
w ko�cio³ach wizerunki �wiêtych z koronami na g³owie. Uroczysty
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sposób koronacji obrazów Naj�wiêtszej Maryi Panny najbardziej
rozwin¹³ siê pod koniec XVI w. i trwa po dzieñ dzisiejszy. Obrazy
te koronuje siê celem podkre�lenia, ¿e Maryja jest nie tylko Wnie-
bowziêt¹ Królow¹ Anio³ów, ale jest tak¿e Królow¹ i Matk¹ wszyst-
kich ludzi, Królow¹ nieba i ziemi, Matk¹ Ko�cio³a. Nasz¹ Matk¹
zosta³a wtedy, gdy sta³a przed ukrzy¿owanym Chrystusem. Jej Syn
przed �mierci¹ powiedzia³ do Niej: �Niewiasto, oto syn twój�, wska-
zuj¹c na swego ucznia Jana. Nastêpnie rzek³ do Jana: �Oto Mat-
ka twoja�. W ten sposób Maryja otrzyma³a wieniec chwa³y, tj.
koronê zwyciêstwa, jako wyraz wiernej s³u¿by Bogu. Wys³u¿y³a
sobie j¹ bole�ciami, które przeszy³y Jej serce w czasie ukrzy¿owa-
nia i �mierci Chrystusa. �Panowanie Maryi jako Królowej, Córki
Boga, nie dotyczy sfery zewnêtrznej nacechowanej pewn¹ widzial-
n¹ si³¹. Jej w³adza dotyczy serca silnego wiar¹, ma charakter we-
wnêtrzny. Ona jest mocna zawierzeniem. To wiara Maryi, Jej po-
s³uszeñstwo woli Boga czyni¹ J¹ Królow¹. Jako �pe³na ³aski� Ma-
ryja przynale¿y do �dynastii� Ducha �wiêtego. Króluje przez �ca³-
kowite przylgniêcie do woli Ojca, do odkupieñczego dzie³a swego
Syna, do ka¿dego natchnienia Ducha �wiêtego� (Katechizm Ko-
�cio³a kat., nr 967). Pos³uszeñstwo Maryi daje Jej udzia³ w chwale
i zwyciêstwie Jej Syna. Dlatego jest nazywana Królow¹ nieba.
Maryja to tak¿e Królowa ziemi, dlatego czcimy i koronujemy Jej
wizerunki. Prorok Izajasz mówi³: �I bêdziesz koron¹ chwa³y w rêce
Pañskiej i koron¹ królestwa w rêce Boga Twego� (62,3).

Pierwszym maryjnym obrazem koronowanym w Rzeczypo-
spolitej (za zgod¹ papie¿a) by³a ikona Matki Bo¿ej Czêstochow-
skiej. Koronacja odby³a siê (po raz pierwszy poza Rzymem)
08.09.1717 r. Dokona³ jej bp che³mski Krzysztof Szembek,
w obecno�ci wielu biskupów i dostojników ko�cielnych, wielu wo-
jewodów i dygnitarzy �wieckich z Polski, Litwy i krajów o�cien-
nych oraz blisko o�miuset ksiê¿y i zakonników. Uroczysto�ci trwa³y
9 dni i zgromadzi³y setki tysiêcy pielgrzymów. Z³ote korony by³y
darem papie¿a. Zosta³y one przyozdobione brylantami ze skarbu
jasnogórskiego. Akt koronacji uwa¿any by³ za obranie Matki Bo-
¿ej Jasnogórskiej za Królowê Polski.
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4. Cuda i ³aski

�Cud jest to wydarzenie dokonuj¹ce siê w naszej
ziemskiej rzeczywisto�ci,

podlegaj¹cej ludzkiemu do�wiadczeniu,
którego nie mo¿na wyt³umaczyæ

opieraj¹c siê na znanych
powszechnie prawach natury�

Karl Rahner

Jedynie Pan Bóg swoj¹ nadzwyczajn¹, nieziemsk¹ moc¹ mo¿e

dzia³aæ cuda. Cudem jest tylko to, co dzieje siê poza normalnym

porz¹dkiem natury, co przechodzi granice mo¿liwo�ci naszego ludz-

kiego dzia³ania, ka¿dy fakt albo czyn, którego przyczynowo�ci w spo-

sób naturalny nikt wyt³umaczyæ nie jest w stanie. Jest to, krótko mó-

wi¹c, zdarzenie lub czyn nadzwyczajny, pozostaj¹cy w zwi¹zku z bez-

po�redni¹ ingerencj¹ Wszechmog¹cego Boga. Cudami s¹ jedynie te

fakty, które zosta³y urzêdowo zbadane i og³oszone przez komisjê

ko�cieln¹ za autentyczne, tzn. zdarzenia religijne, których przyczyn

nie mo¿na znale�æ w dzia³aniu praw naturalnych. Je¿eli zadziwiaj¹cy

fakt zaistnia³ w kontek�cie �ci�le religijnym, ale nie mo¿na ca³kowicie

wykluczyæ równocze�nie dzia³ania si³ naturalnych jako przyczyny

sprawczej, wtedy zostaje uznany za nadzwyczajn¹ ³askê, a nie cud.

Je¿eli konkretne wydarzenie nadzwyczajne zostanie ocenione jako

nadnaturalne, niewyt³umaczalne naturalnymi prawami, jednak nie bê-

dzie potwierdzone przez w³adze ko�cielne, tak¿e nie bêdzie uznane za

cud, lecz nadzwyczajn¹ ³askê. Sobór Watykañski I (1870 r.) og³osi³,

jako prawdê wiary, fakt istnienia cudów oraz mo¿liwo�æ ich rozpozna-

nia, a tak¿e ich dowodowy atrybut Boskiego pochodzenia chrze�cijañ-

stwa. Kryteria orzekania autentyczno�ci cudów og³osi³ papie¿ Bene-

dykt XIV (1740�1758).

Bóg czêsto dzia³a przez wstawiennictwo Naj�wiêtszej Maryi

Panny czy �wiêtych w przekazywaniu ludziom swojej ³aski, wyko-

rzystuj¹c przedmioty materialne, np. obrazy, rze�by i inne. Jest
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bardzo du¿o miejsc na ziemi, w których wierni otrzymuj¹ nadzwy-

czajne ³aski. Od czasów Chrystusa wydarzy³y siê wprost niezliczone

cuda, których ludzie nie potrafi¹ wyt³umaczyæ naukowo. Ani dzisiej-

sze niedowiarstwo, ani ateistyczna wiedza, mimo starañ, nie mog¹

zaprzeczyæ i obaliæ faktów spowodowanych dzia³aniem Boskiej mocy.

Je�li cud jest faktem, powinien byæ postrzegany tak, jak inne fakty.

Potrzebny jest tu krytycyzm, ale odrzucenie �wiadectwa tylko dlate-

go, ¿e podaje co�, czego nie da siê wyt³umaczyæ w sposób naturalny,

ludzki, sprzeciwi³oby siê zasadzie naukowego obiektywizmu.

Cuda dotycz¹ w przewa¿aj¹cej czê�ci uzdrowieñ cia³a z ró¿nych

chorób i kalectw. Wystêpuj¹ te¿ fakty ocalenia ludzi w sytuacji zagro-

¿enia ¿ycia, uwolnienia z wiêzienia czy niewoli. Du¿a czê�æ faktów

dotyczy ³ask i opieki Bo¿ej za po�rednictwem Matki Bo¿ej w ró¿nych

trudnych sytuacjach ¿yciowych. Wiêkszo�æ cudownych wydarzeñ ma

miejsce poza sanktuariami, ale na skutek zwrócenia siê do Matki Bo-

¿ej. Cuda wystêpuj¹ nie tylko w dziedzinie materialnej, lecz tak¿e

w sferze duchowej. Ma to miejsce wtedy, gdy nawrócenie (uwierze-

nie) czy te¿ decyzja zmiany postêpowania s¹ spowodowane nie tyle

refleksj¹ czy namys³em intelektualnym, ale dokonuj¹ siê moc¹ samej

obecno�ci (dziêki szeroko pojêtemu do�wiadczeniu religijnemu). Wie-

lu ludzi niewierz¹cych czy wyznaj¹cych inn¹ wiarê powraca do ¿ycia

religijnego lub wiary katolickiej.

5. Wota

Jedn¹ z charakterystycznych praktyk religijnych zwi¹zanych

z sanktuariami maryjnymi jest zwyczaj ofiarowania Matce Bo¿ej wo-

tów, tj. przedmiotów o ró¿nym charakterze. S¹ one materialnym

�wiadectwem Bo¿ej dzia³alno�ci.

S³owo �wotum� oznacza �dar, ¿yczenie�. Wota to przewa¿nie

ró¿nego rodzaju przedmioty ofiarowane Matce Bo¿ej, Ko�cio³owi czy

�wiêtym na skutek przyrzeczenia lub �lubowania. W dawnych cza-
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sach �wotum� oznacza³o �lubowanie odbycia pielgrzymki po otrzy-

maniu ³aski od Boga. Dopiero w pó�niejszym okresie zaczêto doda-

waæ jeszcze jakie� ofiary lub przedmioty materialne. Do po³. XVII w.

by³y to przewa¿nie wota dziêkczynne. Sk³adano je najczê�ciej z lako-

nicznymi wzmiankami: �za cud doznany�, �za otrzyman¹ ³askê� itp.

Dopiero pó�niej pojawi³y siê wota ho³downicze, bêd¹ce wyrazem

czci i przynale¿no�ci do Chrystusa, Matki Bo¿ej czy �wiêtych. Jesz-

cze pó�niej wota sta³y siê darami b³agalnymi. Pro�by lub podziêko-

wania dotyczy³y najczê�ciej powrotu do zdrowia, ochrony przed klê-

skami ¿ywio³owymi, wojnami, niepowodzeniami gospodarczymi,

wyb³agania sobie potomstwa itp. Wota sk³ada³y najczê�ciej osoby po-

jedyncze, ale zdarza³y siê te¿ i zbiorowe. Obyczaj ten obejmowa³

wszystkie warstwy spo³eczne � od króla pocz¹wszy, a na ¿ebraku

skoñczywszy. Pocz¹tkowo przewa¿a³y wota nietrwa³e, przewa¿nie

woskowe. Z wosku odlewano ró¿ne symbole obrazuj¹ce rodzaj uzdro-

wienia (oczy, uszy, rêce, nogi i inne). Z wotów tych po pewnym

czasie produkowano zazwyczaj �wiece dla �wi¹tyñ. D³u¿ej przecho-

wywane by³y wota drogocenne, wykonane np. z metali i kamieni

szlachetnych. Najbardziej cenne i ozdobne starano siê zachowaæ na

sta³e. By³y to m.in. wybitne dzie³a z³otnicze, klejnoty na sukienkach

dla cudownych obrazów Matki Bo¿ej, wytworne szaty i naczynia li-

turgiczne, wyroby rêkodzie³a, obrazy, rze�by, dokumenty, pami¹tki

i inne.

Wyj¹tkowe znaczenie maj¹ liczne, wspania³e wota Jana Paw³a

II przekazane klasztorowi na Jasnej Górze w Czêstochowie. Stano-

wi¹ one dowody niezwyk³ego i pe³nego ¿arliwo�ci oddania Jana Pa-

w³a II dla Matki Bo¿ej Jasnogórskiej.

Wota ho³downicze i dziêkczynne wiernych stanowi¹ dowody wia-

ry w opiekê Matki Bo¿ej i ustawiczn¹ pomoc dla Narodu polskiego.

Najwiêksze zbiory wotów znajduj¹ siê w Sanktuarium Matki Bo¿ej

Jasnogórskiej.
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Rozdzia³  II

WYSOKIE  KO£O

Wysokie Ko³o le¿y na lewym brzegu Wis³y, na krawêdzi skarpy,
nad rzeczk¹ Niewiadomk¹, 2 km na po³udnie od Gniewoszowa, miê-
dzy Pu³awami a Dêblinem, nieco poni¿ej tego miejsca, w którym
Wis³a niespodziewanie zmienia kierunek z zachodniego na pó³noc-
ny. To charakterystyczne za³amanie nurtu rzeki niemal o 90 stopni
dokonuje siê w pobli¿u wsi Regów Stary, po³o¿onej na skraju do�æ
wysokiej stromej skarpy wi�lanej. Prze³om Wis³y znajduje siê ok.
2 km. na p³n.-wsch. od Wysokiego Ko³a. To malownicze ukszta³to-
wanie terenu da³o (wed³ug geografa Jana Haliczera) nazwê miejsco-
wo�ci. Byæ mo¿e nazwa Wysokie Ko³o bierze siê st¹d, ¿e patrz¹c od
strony Wis³y, wie� le¿y wy¿ej ni¿ �powi�le�, a po³o¿one tutaj grunty
i drogi tworz¹ pewne pó³kole w stosunku do niziny nadwi�lañskiej.
Wysokie Ko³o nosi³o te¿ nazwy: Wola Regow i Wie� Maryi.

Od jak dawna wie� istnieje, nie wiadomo. Wzmianka o niej
znajduje siê w �Monografii dekanatu kozienickiego� (Radom 1913)
autorstwa ks. Jana Wi�niewskiego. W rozdziale o parafii Regów
pisze on o donacji dziesiêcin dworskich i gromadzkich dóbr regow-
skich (Regów, Boguszówka, Wysokie Ko³o, Markowola, miastecz-
ko Granica, folwark podmiejski i Starosiedlce), dokonanej przez dzie-
dziców Jakuba z Regowa i Jakuba ze Starosiedlic, hrabiów Wielo-
polskich, potwierdzonej wcze�niej przez bp. Zbigniewa Ole�nickie-
go w 1439 r., w której wymienione jest m.in. Wysokie Ko³o. Sama
donacja zapewne powsta³a wcze�niej, niewykluczone, ¿e po wybu-
dowaniu ko�cio³a w 1390 r. fundacji Miko³aja Regowskiego. W �red-
niowieczu wie� nale¿a³a do kasztelanii sieciechowskiej. W ksiêgach
poboru danin i podatków z 1508 r. jest ju¿ zapisana jako Wysokie
Ko³o alias Wola Regow. Ówczesna ma³a osada, sk³adaj¹ca siê za-
pewne z kilku chat, nale¿a³a do dóbr Regów, stanowi¹cych w³a-
sno�æ Stanis³awa Regowskiego, herbu Habdanki i wchodzi³a
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w sk³ad parafii Regów. Z lustracji województwa sandomierskiego,
dokonanej w latach 1564�1565 dowiadujemy siê, ¿e kmiecie we
wsi Wysokie Ko³o p³acili podatek �³anowy�. Z dokumentów poboru
za 1569 r. wynika, ¿e w Wysokim  Kole p³acono podatek z �³anów
2 1/4, 5 ogrodów, 3 komorników i 3 rzemie�lników�. Wie� okre�lana
by³a wtedy jako �Wola do Regowa nale¿¹ca alias Wysokie Ko³o�.
Wed³ug �róde³ z XVII w. Wysokie Ko³o wraz z Regowem i innymi
wsiami nale¿a³o do dóbr Jedlonka (Jedlanka), le¿¹cych w parafii
Jedliñsk, bêd¹cych od jakiego� czasu w posiadaniu Witowskich
z Popowa. Stanis³aw Witowski, korzystaj¹c z w³asnych funduszów,
rozpocz¹³ w 1637 r. budowê murowanego, du¿ego ko�cio³a w Wy-
sokim Kole. Budowa nie zosta³a dokoñczona za ¿ycia fundatora.
Prawdopodobnie ko�ció³ by³ ca³kowicie zasklepiony, ale niewykoñ-
czony. Sta³ d³ugo nieu¿yteczny, nara¿ony na niszcz¹ce dzia³anie
warunków atmosferycznych i powoli popada³ w ruinê.

W 1681 r. Jan Wielopolski przekaza³ OO. Dominikanom od-
budowany ko�ció³ oraz grunt pod budowê klasztoru, a w 1684 r.
A.K. Bêbnowski ofiarowa³ ko�cio³owi obraz Matki Bo¿ej.

Parafia regowska od dawna do�wiadcza³a nieszczê�æ. W 1656 r.
traktem gniewoszowkim dwukrotnie przeci¹ga³y wojska szwedz-
kie, a rok pó�niej wojska Rakoczego, rabuj¹c i niszcz¹c wsie
i osiedla. To wtedy prawdopodobnie zosta³ spalony nie dokoñczo-
ny ko�ció³ w Wysokim Kole. W pierwszej dekadzie XVIII w. przez
kilka lat Szwedzi, Rosjanie, Kozacy grasowali w Polsce pal¹c
i rabuj¹c, m.in. zosta³ tak¿e obrabowany ko�ció³ wraz z klaszto-
rem w Wysokim Kole. W po³owie lat 30. XVIII w. wojska mo-
skiewskie wprowadzone do naszego kraju w okresie walk we-
wnêtrznych magnaterii o wp³ywy i w³adzê i politycznej zale¿no�ci
od Rosji, grabi³y i rujnowa³y kraj. Moskale kwaterowali m.in.
w Regowie. Utrata niepodleg³o�ci, powstanie ko�ciuszkowskie,
wojny napoleoñskie, powstania listopadowe i styczniowe spowo-
dowa³y w Gniewoszowie i okolicy wiele biedy i nieszczê�æ. Oto
przyk³ady. W 1794 r. traktatem gniewoszowskim przemieszcza³y
siê wojska rosyjskie, grabi¹c ¿ywno�æ dla siebie i paszê dla koni,
rabuj¹c, niszcz¹c, gwa³c¹c kobiety. W latach 1809�1813 miesz-
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kañcy Gniewoszowa i okolicznych wsi doznali wielu krzywd i gwa-
³tów ze strony wojsk obcych, jak te¿ i w³asnych. 9.08.1831 r.,
ko³o Gniewoszowa, w bitwie z wojskiem rosyjskim, oddzia³ wojsk
polskich pod dowództwem p³k. Teodora Kalinowskiego poniós³
dotkliw¹ pora¿kê. Polacy ulegaj¹c przewa¿aj¹cym i lepiej uzbro-
jonym si³om wroga, stracili ok. 300 zabitych i rannych, a ponad
500 ¿o³nierzy (wraz z dowódc¹) dosta³o siê do niewoli.

Od koñca XVII w. (a pewnie i wcze�niej) do pocz¹tku XIX w.
gnêbi³y mieszkañców Gniewoszowa i okolic epidemie, pomory by-
d³a, po¿ary, nieurodzaje i powodzie, np. na pocz¹tku 2 po³. XVIII w.
panowa³a epidemia nieznanej choroby u ludzi, nast¹pi³ te¿ pomór
byd³a i wielki nieurodzaj. Wylewy Wis³y czêsto gnêbi³y mieszkañ-
ców Powi�la. By³y one szczególnie gro�ne w latach 1697 i 1774,
a powód� w dniu 28.08.1813 r. wprost katastrofalna w skutkach.
Dopiero wybudowanie na pocz¹tku 2 po³. XIX w. wa³ów przeciw-
powodziowych sprawi³o, ¿e wylewy Wis³y sta³y siê o wiele mniej
uci¹¿liwe.

Ks. Franciszek Siarczyñski w swym dziele pt. �Opis powiatu
radomskiego� (Warszawa 1847) zamie�ci³ has³o: �Wysokie Ko³o �
wie� dziedziczna do klucza regowskiego przynale¿na, domów 36.
Ozdobna dominikanów ko�cio³em i klasztorem fundowanym od
Ruwskiego, Podstolego brac³awskiego w 1684 r. Le¿y na gruntach
miernych, na trakcie ruskim, blisko Wis³y pod Gniewoszowem. Dzie-
dziczyli tu: Regowscy, Pêkos³awscy, Witowscy, Chomêtowscy,
a teraz Wielopolscy�.

Do ok. po³owy  XIX w. ziemie folwarków Regów, Boguszówka
i Wysokie Ko³o wraz z miasteczkiem Granic¹, sk³ada³y siê na ca-
³o�æ dóbr Regów. W okresie pó�niejszym dobra te utraci³y Granicê.
Rolê wiod¹c¹ przejê³a Boguszówka, w której Wielopolscy wznie�li
sw¹ niewielk¹ rezydencjê, stoj¹c¹ do dzi�.

W 1865 r. w³o�cianie z Wysokiego Ko³a zostali uw³aszczeni. Ka¿-
da z 26 osad (gospodarstw) otrzyma³a po ok. 8 morgów ziemi na
w³asno�æ. Rz¹d carski, d¹¿¹c do odci¹gniêcia w³o�cian od powstania,
przeprowadzi³ uw³aszczenie. Z dniem 2.03.1864 r. zacz¹³ obowi¹zy-
waæ w Królestwie Polskim ukaz cara Aleksandra II o �Uw³aszczeniu
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w³o�cian�. Nadawa³ on ch³opom na w³asno�æ ziemiê przez nich u¿yt-
kowan¹ i znosi³ �wiadczenia na rzecz dworu. W zamian ch³opi zostali
obci¹¿eni wieczystym podatkiem gruntowym. Obszarnicy uzyskali od-
szkodowanie za utracon¹ ziemiê. Carat zniós³ tak¿e w³adzê dziedzi-
ców nad ch³opami, wprowadzaj¹c samorz¹d wiejski. Zosta³y powo³a-
ne gromady jednowioskowe oraz gminy zbiorowe sk³adaj¹ce siê z pew-
nej liczby wsi, kolonii i posiad³o�ci dworskich. Pod koniec XIX w.
w Wysokim Kole by³o 36 domów, w których mieszka³o ok. 370 osób.
Wie� posiada³a niespe³na 490 morgów ziemi w³o�ciañskiej i 610 mor-
gów ziemi dworskiej. Podawane ilo�ci ziem czêsto ró¿ni³y siê, ponie-
wa¿ stosowano ró¿ne miary gruntu, np. mórg staropolski posiada³ 200
prêtów, natomiast inne od 135 do 180 prêtów.

Wysokie Ko³o przecina³ stary trakt królewski, wiod¹cy z Krakowa
do Wilna (g³ówny szlak przebiega³ przez Radom i Kozienice). Wed³ug
miejscowych podañ kapliczka �Jagie³³owa�, stoj¹ca po prawej stronie
drogi wiod¹cej z Wysokiego Ko³a do Opatkowic, istnia³a ju¿ za ¿ycia
króla W³adys³awa Jagiel³y. Kapliczka w postaci w¹skiej, murowanej
kolumny zwê¿aj¹cej siê ku górze, ma 7,7 m wysoko�ci. Przykrywa j¹
ma³y daszek, pod którym w�ród czterech filarków umieszczony jest
krzy¿ z wizerunkiem ukrzy¿owanego Chrystusa. W przesz³o�ci kapliczka
pe³ni³a przypuszczalnie rolê s³upa milowego na �Trakcie Królewskim�.
Podobna stoi w okolicy B¹kowca. Marian Jaworski w ksi¹¿ce pt. �Ta-
kie Wysokie Ko³o...� (Kielce 1996) napisa³: �Trakt ten nie straci³ by-
najmniej na znaczeniu, gdy stolic¹ Polski zosta³a Warszawa. Przebyw-
szy bowiem przeprawê na Wi�le, mniej wiêcej w okolicy dzisiejszych
Pu³aw, skrêca³o siê na trakt lubelski, prowadz¹cy dalej na Ru�. Têdy
wiód³ swoje wojska hetman Sobieski na wschodnie rubie¿e Rzeczypo-
spolitej. Têdy te¿ udawa³ siê do swych dóbr w Lubelskiem król Jan III
Sobieski (1674�1696) i przez umy�lnych przesy³a³ liczne listy do kró-
lowej, ukochanej Marysieñki. Im wszystkim bowiem Wysokie Ko³o
by³o po drodze w obydwie strony�. Od �redniowiecza wzd³u¿ lewego
brzegu Wis³y przebiega³ trakt prowadz¹cy z Pomorza i Prus (m.in. przez
Sieciechów, Oleksów, Wysokie Ko³o) na Wo³yñ i Ru�. W Regowie,
Janowcu, a pó�niej tak¿e pod Gór¹ Jaroszyñsk¹ (Obecnie Pu³awsk¹)
by³y przeprawy przez Wis³ê. W dawnych czasach wa¿n¹ rolê spe³-
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nia³a droga wodna na Wi�le, któr¹ sp³awiano m.in. zbo¿e i drewno
do Gdañska.

W okresie I wojny �wiatowej w pa�dzierniku 1914 r. dzia³ania
wojenne objê³y swym zasiêgiem obszar parafii Regów � Wysokie Ko³o.
Zadecydowa³o o tym bliskie s¹siedztwo rosyjskiej, strategicznie po³o-
¿onej twierdzy w Dêblinie. Podczas walk wojsk pruskich i austro-wê-
gierskich z rosyjskimi czê�æ mieszkañców parafii zosta³a wysiedlona.
Po kilku dniach za¿artych walk wojska rosyjskie wygra³y bitwê. Rok
pó�niej Austro-Wêgrzy powrócili i zostali a¿ do 1918 r. Zmagania wo-
jenne spowodowa³y dotkliwe straty ludzkie i materialne. Zginê³o kilku-
dziesiêciu cywilnych parafian, wielu odnios³o rany. By³y tak¿e ofiary
w�ród parafian odbywaj¹cych s³u¿bê wojskow¹. Podczas wojny sze-
rzy³y siê choroby, panowa³ te¿ niedostatek, a nawet g³ód. Spalone
zosta³y wsie: Regów Stary, Opatkowice, Granica i Gniewoszów,
a w Wysokim Kole zosta³a zniszczona po³owa budynków. Pierwsza
wojna �wiatowa pozostawi³a po sobie ruiny, zgliszcza i niedostatek,
ale przyczyni³a siê do powstania niepodleg³ego pañstwa polskiego po
123-letniej niewoli. Niestety wkrótce Naród polski musia³ stan¹æ do
�miertelnych zmagañ z, sun¹c¹ ze wschodu na nasz kraj i Europê Za-
chodni¹, nawa³¹ bolszewick¹. Na szczê�cie wojna prowadzona w la-
tach 1919�1920 by³a dla nas zwyciêsk¹. Po raz kolejny byli�my nie-
zdobytym przedmurzem chrze�cijañskiej Europy.

Po I wojnie �wiatowej parafianie przyst¹pili do usuwania znisz-
czeñ wojennych zarówno w sferze materialnej, jak te¿ duchowej. Gdy
sytuacja unormowa³a siê, mieszkañcy Wysokiego Ko³a pomy�leli
o rozwoju o�wiaty. W pierwszych latach pokoju wie� posiada³a 5-klaso-
w¹ szko³ê, mieszcz¹c¹ siê w prywatnych pomieszczeniach. W latach
20. XX w. dziedzic maj¹tku Boguszówka (od 1912 r.) Seweryn Ple-
wiñski ofiarowa³ kilkumorgow¹ dzia³kê pod budowê szko³y. Prawdo-
podobnie by³ tak¿e inicjatorem nadania szkole imienia Marii Lewickiej
i fundatorem marmurowej tablicy, zawieraj¹cej napisy: �Szko³a imie-
nia Maryi Lewickiej. Budowa rozpoczêta w 1927 r. kosztem i stara-
niem Seweryna Plewiñskiego, ukoñczona 1931 r. dziêki zapomogom
i wspó³dzia³aniu w³adz szkolnych, sejmiku i ludno�ci. Dobra szko³a zro-
bi lepszem wasze ¿ycie�. Najwiêkszy wk³ad finansowy wnios³y w³adze
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powiatowe. Budow¹ szko³y zajmowa³ siê jej przysz³y kierownik (po-
chodz¹cy z Radomia), absolwent Pañstwowego Seminarium Nauczy-
cielskiego Mêskiego w Radomiu, by³y nauczyciel w Bierdzie¿y, Marian
Jaworski (1902�1983). Jego syn po latach napisa³: �Zakoñczenie
budowy by³o sukcesem m³odego kierownika, ale nie koñcem jego sta-
rañ o szko³ê na miarê czasów. To, co siê zakoñczy³o, traktowa³ jako
zachêtê do dalszej pracy. Marzy³a mu siê szko³a, której wychowanko-
wie bêd¹ wyedukowani nie gorzej ni¿ ich rówie�nicy z miasta (...). Nie
poprzestawa³ na dotychczasowym ¿arliwym organizowaniu opinii pu-
blicznej na rzecz szko³y i jej dzia³alno�ci. By³ postaci¹ szalenie ³atw¹ do
akceptacji i to mu pomaga³o. Nie ustawa³y wiêc wyst¹pienia do wywo-
³ania zbiorowej ofiarno�ci, a tak¿e nêkanie w³adz i dziedzica o wspar-
cie finansowe (...). W cieniu, niewidoczna zupe³nie dla miejscowej spo-
³eczno�ci, by³a uporczywa walka o w³a�ciw¹ organizacjê i obsadê zajêæ
szkolnych, w³asna praca samokszta³ceniowa nauczycieli, ich zajêcia
pozaszkolne (...). Kwit³a w szkole spó³dzielnia uczniowska, za³o¿ona
przez ojca w pocz¹tkach jego tu pobytu, podobnie jak i za³o¿ona przez
niego Szkolna Kasa Oszczêdno�ci�. W szkole istnia³ tak¿e chór szkol-
ny, prowadzony przez ¿onê kierownika Helenê (z d. Adamus). W 1934 r.
szko³a sta³a siê 7-klasow¹. Marian Jaworski zajmowa³ siê dodatkowo
prac¹ spo³eczn¹: zorganizowa³ dla okolicznej ludno�ci Kasê Stawczy-
ka, zajmowa³ siê dzia³alno�ci¹ Spó³dzielni Rolniczo-Spo¿ywczej �Po-
moc� w Gniewoszowie i Kó³ka Rolniczego �D�wignia�, zorganizowa³
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ i zosta³ jej komendantem, wspó³pracowa³
z organizacj¹ m³odzie¿ow¹ �Wici�. W Wysokim Kole przebywa³
20 lat. Kierownikiem szko³y by³ do 1944 r.

Rozwój szko³y zosta³ zahamowany w okresie okupacji niemiec-
kiej, m.in. zabronione zosta³o nauczanie historii i geografii, a w 1944 r.
i na pocz¹tku 1945 r. szko³ê zajmowali Niemcy. Podczas dzia³añ wo-
jennych budynek zosta³ uszkodzony. Wyremontowano go przed roz-
poczêciem roku szkolnego.

W roku szkolnym 1966/67 szko³a sta³a siê 8-klasow¹.
Pod koniec lat 80. XX w. rozpoczêto rozbudowê i generalny re-

mont szko³y. Przyby³y 4 dodatkowe sale lekcyjne, ³azienki, 4 mieszka-
nia dla nauczycieli oraz kot³ownia CO.
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W 1999 r. szko³a zosta³a wyposa¿ona w pracowniê kompute-
row¹.

Obecnie do Publicznej Szko³y Podstawowej w Wysokim Kole
uczêszczaj¹ dzieci tak¿e z Podmie�cia, Regowa Starego, Regowa No-
wego, Marianowa, Sarnowa, Boguszówki, Markowoli i Zwoli. £¹cz-
nie ok. 130 uczniów w klasach 0÷6. W szkole pracuje 13 nauczycie-
li posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie. Funkcjê dyrektora od 1999 r.
pe³ni mgr Joanna Kowalczyk. W szkole funkcjonuje sto³ówka szkol-
na, w której wydawane jest ok. 120 obiadów dziennie.

Centralnym placem w Wysokim Kole by³ i jest plac przed ko�-
cio³em, przylegaj¹cy do dróg wiod¹cych z Gniewoszowa do Pu³aw
i z Boguszówki do Regowa St. Marian Jaworski tak o placu wspomi-
na: �W tym miejscu w dniach ko�cielnych �wi¹t odbywa³y siê uroczy-
ste procesje, wylewaj¹ce siê po wielkim �cisku w bramie ko�cielnego
cmentarza na bezbrze¿n¹, jak mi siê wówczas wydawa³o, przestrzeñ
tego placu. Potem ju¿ z wielk¹ dostojno�ci¹ ko�cielnych chor¹gwi
powiewaj¹cych na wietrze, sypaniem kwiatów pod nogi proboszcza
trzymaj¹cego wysoko uniesion¹ monstrancjê, a prowadzonego przez
najdostojniejszych tej okolicy � procesja okr¹¿a³a figurê Matki Bo-
skiej na wysokim postumencie. Z³ota monstrancja i uroczysty balda-
chim p³ynê³y w�ród ci¿by roz�piewanego t³umu.

Tu równie¿ w dniach odpustów obrze¿a tego placu oraz przyle-
g³e drogi (...) gêsto zastawione by³y ch³opskimi wozami z ko³ami
o ¿elaznych obrêczach. Bryczkê na oponach mia³ wówczas tylko
dziedzic (...). W czasie odpustu plac ten musia³ jeszcze pomie�ciæ ca³y
rz¹d kramów i rozlicznych budek (...). Pe³nej krasy jednak nabiera³o
to odpustowo-jarmarczne skupisko wtedy dopiero, kiedy wo³ania prze-
kupniów przeplata³y siê z bez³adnymi odg³osami ró¿nych kogutków,
tr¹bek, fujarek, gwizdków lub ustnych harmonijek (...). Cich³o to nie-
co w czasie odp³ywu na sumê, aby zamrzeæ prawie zupe³nie w czasie
procesji.

W zwyk³e niedziele plac pozbawiony by³ odpustowych kramów.
Mniej by³o wozów, bo wiêksza czê�æ wiernych dochodzi³a do ko�cio-
³a pieszo. Mimo to ko�ció³ by³ wype³niony po brzegi, a grupy wier-
nych stoj¹c na dziedziñcu � uczestniczy³y w nabo¿eñstwie�.



22

Przez kilka wieków charakterystycznymi punktami Wysokiego Ko³a
by³y: ko�ció³, klasztor i... karczma. Czê�æ murowana karczmy stoi jesz-
cze przy drodze do Regowa Starego. W dawniejszych czasach karcz-
ma w ca³o�ci by³a drewniana. Brak jest wiadomo�ci o jej wielko�ci,
istnieniu czê�ci noclegowej, wozowni i stajni.

Poniewa¿ karczmy odgrywa³y przez d³ugi czas znacz¹c¹ rolê
w ¿yciu mieszkañców polskiej wsi, uzna³em za wskazane napisaæ
o nich szerzej.

Ju¿ za Piastów we wsiach i miasteczkach powstawa³y specjalne izby karczem-
ne, zaopatrzone w sto³y i ³awy, w których serwowano proste artyku³y spo¿ywcze
i napoje alkoholowe w postaci piwa i miodu syconego. Karczmy s³u¿y³y miejscowej
ludno�ci i podró¿nym do biesiadowania i naradzania siê. W tym okresie �wi¹tynie
by³y rzadko rozsiane po kraju, wiêc wierni przybywaj¹c do nich z dalekich stron
musieli mieæ miejsce, gdzie mogli odpocz¹æ i posiliæ siê czy nawet uzyskaæ nocleg.
Sami wiêc proboszczowie starali siê o to, by w pobli¿u �wi¹tyñ by³y obszerne
gospody (domy zajezdne) lub przynajmniej niewielka karczma. W XIII w. biskupi
polscy zakazywali duchownym uczêszczania do karczem, wyj¹wszy okoliczno�ci
podró¿y i zaproszenia przez powa¿n¹ osobê. Niektórzy biskupi karali ksiê¿y uczêsz-
czaj¹cych do karczem i zabraniali utrzymuj¹cym w XIV�XV w. gospody czy karcz-
my przy swych ko�cio³ach, aby osobi�cie nimi zarz¹dzali lub przez kantora sprzeda-
wali w nich napoje alkoholowe. Z up³ywem czasu najwiêcej powstawa³o karczem
dworskich i cha³up szynkuj¹cych ch³opskich (prowadzonych w ramach powinno�ci
pañszczy�nianych).

W czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej niemal do koñca pierwszej æwierci
XVIII w. w karczmie spotyka³a siê ludno�æ ca³ej wsi. Pij¹c piwo i miód sycony,
rozmawiaj¹c i bawi¹c siê spêdzano tu wolny czas. W niedzielne i �wi¹teczne
popo³udnia i wieczory odbywa³y siê zabawy przy muzyce, urz¹dzano te¿ przyjê-
cia rodzinne. Sytuacja zmieni³a siê, gdy zaczêto produkowaæ tani alkohol
o du¿ej mocy, tj. wódkê, a szczególnie po zastosowaniu do jej wytwarzania
ziemniaków (w drugiej æwierci XIX w.), zamiast dro¿szego i mniej wydajnego
zbo¿a. Tania wódka wypar³a tradycyjne alkohole, a miejsca, gdzie j¹ pito, sta³y
siê przybytkami typowo mêskimi. Niechlujstwo, wrzaski, awantury i bójki wy-
par³y dobre obyczaje i doprowadzi³y do tego, ¿e w karczmie przesta³y bywaæ
kobiety. W³a�ciciele karczem tolerowali to, co siê w nich dzia³o, maj¹c na
uwadze wy³¹cznie w³asne zyski. Panoszy³o siê wiêc pijañstwo i zdzierstwo,
a ofiarami byli g³ównie w³o�cianie. Karczmarze mieli z³¹ opiniê, zarzucano im
chciwo�æ, oszukañstwo, pod³o�æ, rozpijanie spo³eczeñstwa, brak pobo¿no�ci.
Utar³o siê nawet powiedzenie: �Nikt uczciwy na karczmarza nie przyjdzie�.
Czêsto karczmarze dodatkowo zajmowali siê handlem, trudnili siê paskarstwem,
a nawet strêczycielstwem. W ka¿dej wsi by³a co najmniej jedna karczma,
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a czêsto tak¿e i chata szynkuj¹ca. Karczmy by³y oddawane w dzier¿awê za
czynsz roczny w wysoko�ci okre�lonej przez w³a�ciciela. W XVIII w. zaczêto
wypuszczaæ karczmy w dzier¿awê ¯ydom. Za czasów saskich (i pó�niejszych)
zwyczaj ten by³ powszechny. To w³a�nie wtedy mawiano: �Za króla Sasa, jedz,
pij i popuszczaj pasa�, a Rzeczpospolita zaczê³a chyliæ siê ku upadkowi.
J.I. Kraszewski tak napisa³ o karczmie: �Gdzie¿ jest wie� bez karczmy? By³oby
to stworzenie bez g³owy. Karczma jest bowiem miejscem schadzki, rady i wese-
la. W niej siê wszystko nawi¹zuje i zawi¹zuje, w niej ¿al jeden drugiemu wyle-
wa, w niej siê k³óc¹ i bij¹, i swarz¹, i godz¹, i kochaj¹. Karczma to serce wsi�.

Z up³ywem czasu coraz bardziej upowszechni³o siê picie alkoholu, szczególnie
w�ród w³o�cian i szlachty. Pijañstwo sta³o siê prawdziw¹ plag¹, przynosz¹c¹ wymier-
ne i niewymierne szkody indywidualne, rodzinne, spo³eczne, gospodarcze, obyczajo-

we i inne.

Wysokie Ko³o kiedy� by³o wsi¹ ciasno zabudowan¹ przy drodze.
W 1934 r. by³y w niej 73 domy, a mieszka³o w nich ok. 80 rodzin (ok.
400 osób). Ostatnim w³a�cicielem maj¹tku Boguszówka � Wysokie Ko³o
by³ Seweryn Plewiñski (kuzyn poprzednich w³a�cicieli � Lewickich).

Po 19 latach wolno�ci i pokoju wybuch³a II wojna �wiatowa. Czê�æ
mieszkañców � ¿o³nierzy WP � walczy³a na frontach z Niemcami, czê�æ
uda³a siê za Wis³ê na tu³aczkê. Wielu z nich ju¿ nie powróci³o.
W po³owie wrze�nia 1939 r. armia niemiecka wkroczy³a do Wysokie-
go Ko³a. Podczas okupacji na teren parafii wysokolskiej nap³ynê³a spora
liczba ludno�ci z Poznañskiego, wysiedlona przez Niemców. Kilka ro-
dzin zamieszka³o na plebanii.

Okupacja niemiecka by³a tragicznym okresem w dziejach ziemi
gniewoszowskiej. Znaczna czê�æ mieszkañców, szczególnie pochodze-
nia ¿ydowskiego, zosta³a poddana represjom. Na rolników na³o¿one
zosta³y surowe kontyngenty obowi¹zkowych dostaw p³odów rolnych.
Za niewywi¹zywanie siê z nich, tak¿e za nielegalny ubój zwierz¹t gro-
zi³o wywiezienie do obozu koncentracyjnego. Jakiekolwiek formy oporu
by³y bezwzglêdnie t³umione. Spo³eczeñstwo polskie nie podda³o siê
terrorowi niemieckich okupantów, np. w Wysokim Kole zorganizo-
wano tajne nauczanie, a na terenie parafii funkcjonowa³y placówki
Armii Krajowej i Batalionów Ch³opskich. Partyzanci przeprowadzili
kilka udanych zbrojnych akcji sabota¿owych i rekwizycyjnych, skiero-
wanych g³ównie przeciwko niemieckiej administracji. W przedsionku
ko�cio³a wysokolskiego znajduje siê tablica po�wiêcona pamiêci kpt.
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dypl. Jana Serafina (ps. �Czerchawa�), �cichociemnego�, który zgin¹³
tragicznie podczas skoku spadochronowego ko³o Opatkowic w maju
1944 r. Jego grób jest na cmentarzu parafialnym w Wysokim Kole.

Najtragiczniejszy los sta³ siê udzia³em spo³eczno�ci ¿ydowskiej. Ju¿
na pocz¹tku okupacji ̄ ydzi zostali przymusowo osiedleni w odrêbnej
dzielnicy Gniewoszowa, tzw. getcie (w Granicy). Zamieszka³o ich tu a¿
3�4 tysi¹ce. Du¿a gêsto�æ zaludnienia, z³e warunki sanitarne, brak ¿yw-
no�ci i odpowiedniej opieki medycznej powodowa³y choroby, epide-
mie i wysok¹ �miertelno�æ. ̄ ydzi nara¿eni byli tak¿e na czêste rekwi-
zycje i egzekucje. Prze�ladowanym ̄ ydom pomagali Polacy, choæ gro-
zi³a za to �mieræ z r¹k okupantów. Kilka rodzin ¿ydowskich przetrzy-
mali oni w swych domach. Oficer wywiadu Armii Krajowej Boles³aw
Paciorek (ps. �Znicz�) z Gniewoszowa, sekretarz gminy w Sarnowie,
wystawi³ ̄ ydom oraz polskim cz³onkom konspiracji kilka tysiêcy fa-
³szywych dowodów to¿samo�ci (tzw. �ausweisów�). Los mieszkañców
getta dope³ni³ siê latem 1942 r., kiedy pomaszerowali do Zwolenia
i Kozienic, a stamt¹d zostali przewiezieni do obozu zag³ady w Treblin-
ce. Zaledwie kilkadziesi¹t osób zdo³a³o prze¿yæ wojnê.

Tragiczne dla parafii wysokolskiej by³y ostatnie miesi¹ce okupacji
� od lipca 1944 r. do po³owy stycznia 1945 r., kiedy linia frontu znaj-
dowa³a siê przy Wi�le. Ludno�æ z Wysokiego Ko³a i Powi�la zosta³a
wysiedlona, a nielegalne przebywanie w strefie przyfrontowej karane
by³o �mierci¹. W budynku poklasztornym i w szkole Niemcy przetrzy-
mywali Polaków, zmuszanych (pod ostrza³em sowieckiej artylerii) do
kopania wzd³u¿ Wis³y okopów i umocnieñ. Przed³u¿aj¹ce siê walki,
naloty, ostrza³ artyleryjski zza Wis³y zbiera³y krwawe ¿niwo. Zginê³o
wiele osób ukrywaj¹cych siê w zagro¿onej strefie. Zniszczeniu uleg³a
spora liczba budynków w Wysokim Kole, sp³onê³a po³owa budynków
w Granicy, Regowie, Starym Podmie�ciu.

15.01.1945 r. nadesz³a upragniona wolno�æ. Do zniszczonych
wiosek powoli wracali ich mieszkañcy, stopniowo ¿ycie normalizowa-
³o siê, usuwano spustoszenia materialne i duchowe. Po II wojnie �wia-
towej du¿e maj¹tki ziemskie zosta³y upañstwowione i przekszta³cone
w Pañstwowe Gospodarstwa Rolne, czê�ciowo za� rozparcelowane
miêdzy dawn¹  s³u¿bê i ma³orolnych ch³opów. Obecnie ziemia znajdu-
je siê na ogó³ w rêkach prywatnych (zosta³a wykupiona lub wydzier¿a-
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wiona). Czê�æ le¿y od³ogiem. Wysokie Ko³o o¿ywia siê w dni odpusto-
we, kiedy Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Ró¿añca �wiêtego na-
wiedzaj¹ liczne rzesze wiernych.

Obecnie przez wie� przebiega ruchliwa droga ³¹cz¹ca Kozienice
z Gór¹ Pu³awsk¹ oraz lokalna droga wiod¹ca z Markowoli do Regowa
Starego. Do wsi mo¿na dostaæ siê tylko autobusem. Dawniej mo¿na
by³o dojechaæ poci¹giem z B¹kowca (ok. 12 km). Po Wi�le kursowa³y
statki przybijaj¹ce do przystani w Regowie Starym. St¹d do Wysokie-
go Ko³a by³o 3 km. Z kierunków wschodnich i zachodnich trudno jest
dostaæ siê do wsi.

W Wysokim Kole i okolicy przemys³ by³ s³abo rozwiniêty. Istnia³a
cegielnia, m³yny, tartaki, wiatraki, olejarnie i nic ponad to. Najwiêksze
znaczenie mia³a cegielnia w Sarnowie, wytwarzaj¹ca du¿e ilo�ci ceg³y
dobrej jako�ci. Obecnie nawet drobny przemys³ jest w stanie zaniku.

We wsi istnieje wodoci¹g (Zdunków�Wysokie Ko³o�Podmie�cie).
Ujêcie jest najbardziej zasobnym �ród³em wody w gminie.

W referendum dotycz¹cym przyst¹pienia Polski do Unii Europej-
skiej, w okrêgu nr 2 gminy Gniewoszów � Wysokie Ko³o by³o upraw-
nionych do g³osowania 1166 osób, g³osowa³o 545 os., tak powie-
dzia³o 263 os., nie � 279 os.

W okresie Polski Ludowej wielu mieszkañców Wysokiego Ko³a
i okolicznych wsi mog³o pracowaæ w Pu³awach, Pionkach i innych
miastach, obecnie jest du¿y nadmiar r¹k do pracy. Mieszkañcom wsi
trudno jest utrzymaæ siê z uprawy roli i hodowli zwierz¹t.

Wysokie Ko³o, licz¹ce obecnie ok. 240 mieszkañców, to rozrzuco-
na biedna miejscowo�æ. Wie� i okolice to przede wszystkim tereny rolni-
cze, z gospodarstwami 1�13 ha. Wystêpuj¹ tu 3 strefy. Na p³n.-wsch.
do Wysokiego Ko³a rozci¹ga siê rozleg³a nizina nadwi�lañska (Powi�le)
ze wsiami Podmie�cie i Regów Stary. S¹ tu naj¿y�niejsze gleby (II i III
klasy), na których rozwinê³o siê warzywnictwo i ogrodnictwo. Wy¿ej
po³o¿one tereny � wzd³u¿ drogi Gniewoszów � Opatkowice to piasz-
czysta równina z wsiami: Regów N., Wysokie Ko³o i Boguszówka,
posiadaj¹ca gleby mniej urodzajne, zaliczane do IV�V kl. Górzysty,
morenowy p³askowy¿, le¿¹cy na p³d.-zach. od Wysokiego Ko³a, wzd³u¿
linii Markowola�Zdunków, posiada najmniej urodzajne gleby.
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Rozdzia³  III

SANKTUARIUM  WYSOKOLSKIE

1. Ko�ció³

W latach 1637�1681 w Wysokim Kole, ok. 1,5 km na po³udnie
od regowskiego ko�cio³a parafialnego, wybudowano du¿y, murowany
ko�ció³ oraz drewniane zabudowania klasztorne. Pierwszym fundato-
rem �wi¹tyni by³ Stanis³aw Witowski z Popowa, ówczesny w³a�ciciel
dóbr regowskich. Wzmiankê o tym wydarzeniu zawiera napis na tabli-
cy z 1704 r. umieszczonej w �cianie przedsionka ko�cio³a. Witowski
nie zdo³a³ za swego ¿ycia dokoñczyæ budowy, a wojny i bieda w pó�-
niejszych okresach spowodowa³y, ¿e budynek zacz¹³ powoli obracaæ
siê w ruinê. Dopiero po ponad 40 latach kolejny w³a�ciciel dóbr re-
gowskich � hrabia Jan Wielopolski z Pieskowej Ska³y, kanclerz wielki
koronny, przyjaciel i powinowaty króla Jana III Sobieskiego, wznowi³
budowê ko�cio³a i zakoñczy³ j¹ w 1681 r. Akt donacyjny zosta³ podpi-
sany przez J. Wielopolskiego w dniu 9.08.1681 r. Bp krakowski Jan
Ma³achowski zatwierdzi³ fundacjê w 1682 r. W maju 1694 r. bp sufra-
gan krakowski Stanis³aw Szembek konsekrowa³ ko�ció³ wysokolski pw.
Naj�wiêtszej Maryi Panny Ró¿añcowej. D³ugo jednak u¿ywano dla
ko�cio³a tytu³u ��wiêtego Krzy¿a�, poniewa¿ w 1689 r. Wielopolski
ofiarowa³ dla g³ównego o³tarza obraz przedstawiaj¹cy Matkê Bo¿¹
i �w. Jana Aposto³a, stoj¹cych pod krzy¿em z ukrzy¿owanym Chry-
stusem. Powrót do w³a�ciwego wezwania nast¹pi³ dopiero w 1933 r.

Monumentalna �wi¹tynia o trzech nawach wybudowana (w stylu
barokowym i renesansu w³oskiego) z ceg³y palonej i kamienia wapien-
nego, otynkowana, pobielona, ma formê wyd³u¿onego czworoboku
o wym.: d³. � 29 m, szer. � 22 m i ca³kowitej powierzchni wewnêtrznej
ok. 480 m2. Z frontu ko�cio³a jest ni¿szy i wê¿szy przedsionek. Po obu
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stronach fasady s¹ usytuowane dwie wysokie wie¿e posadowione na
podstawie o wymiarach niespe³na 4x4 m, w �rodkowej czê�ci o�mio-
boczne, u góry okr¹g³e z murowan¹ wokó³ galeryjk¹, zwieñczone piêk-
nymi kopu³ami wspieraj¹cymi siê na drewnianych s³upach, zakoñczo-
nymi z³oconymi baniami z krzy¿ami. Wysoko, kilka metrów nad da-
chem przedsionka jest galeryjka (balustrada) ³¹cz¹ca obie wie¿e. Mo¿-
na z niej obserwowaæ okolicê, m.in. malownicz¹ dolinê nadwi�lañsk¹.
Lewa wie¿a (patrz¹c od frontu) by³a dwukrotnie restaurowana po znisz-
czeniach wojennych. Wisi w niej dzwon z 1720 r. Od 1912 r. by³ na
niej du¿y zegar wykonany przez ks. Piotra Koryckiego z Warszawy.
Uszkodzony w czasie I wojny �wiatowej, uruchomiony zosta³ ponow-
nie w 1933 r. Jego mechanizm nie zachowa³ siê do naszych czasów.
W prawej wie¿y jest umieszczony zabytkowy dzwon z 1717 r.  By³ tu
tak¿e drugi dzwon (z 1793 r.), ale zosta³ zabrany przez Niemców
w 1941 r. W tyle ko�cio³a wznosz¹ siê, po obu stronach dachu �rodko-
wego, kwadratowe �ciany kaplic, zakoñczone okr¹g³ymi kopu³ami i wy-
staj¹cymi z nich wie¿yczkami (o 8 okienkach) z krzy¿ami u góry. Przy
koñcu �rodkowego dachu jest ma³a, murowana sygnatura z dzwonkiem.

Ca³y ko�ció³ pokryty jest blach¹ ocynkowan¹ i miedzian¹.
W przesz³o�ci poszycie dachu by³o kilka razy zmieniane.

Przy ko�ciele znajduje siê dawny cmentarz grzebalny. Jest to plac
ogrodzony z trzech stron, o d³. 23 m i szer. 33 m (ok. 760 m2). We
frontowych naro¿nikach ogrodzenia znajduj¹ siê dwie murowane ka-
pliczki. Na placu chowano zarówno osoby duchowne, jak i te¿ niektó-
re �wieckie. W jego po³udniowo-zachodniej czê�ci zachowa³o siê kilka
nagrobków oraz kamiennych p³yt wmurowanych w �cianê nawy bocz-
nej. Najokazalszym pomnikiem jest murowany grobowiec Marii i Sta-
nis³awa Lewickich, w³a�cicieli ziemskich. Przed g³ównym wej�ciem do
�wi¹tyni, na �rodku placu, na szerokim murowanym postumencie jest
umieszczona du¿a figura Chrystusa d�wigaj¹cego drewniany krzy¿, z pra-
w¹ rêk¹ wzniesion¹ do przodu. Rze�ba ta zosta³a ustawiona w 1910 r.

Z placu cmentarnego wychodzi siê przez bramê na centralny plac
Wysokiego Ko³a o wym. 80 m x 90 m. Stoi na nim, ustawiona na
wysokim, prostok¹tnym murowanym postumencie, du¿a, cementowa
figura Matki Bo¿ej z Lourdes, wykonana w firmie Kazimierza Schaefera
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z Piekar �l¹skich, postawiona w 1934 r. dla uczczenia 250-tej rocznicy
sprowadzenia cudownego obrazu Matki Bo¿ej Wysokolskiej. Figurê ufun-
dowa³ pobo¿ny, starszy cz³owiek z Wysokiego Ko³a � Pawe³ ¯y³ka.
W pobli¿u figury, w p³d.-wsch. naro¿niku placu stoi dzwonnica.

Wnêtrze ko�cio³a sk³ada siê z przedsionka, trzech naw przedzielo-
nych filarami oraz prezbiterium, po którego bokach mieszcz¹ siê:
z prawej strony (patrz¹c od wej�cia do ko�cio³a) skarbiec, z lewej za-
krystia. Nad nimi znajduj¹ siê kaplice: Matki Bo¿ej i �w. Józefa. Do
ka¿dej z nich wiod¹ wysokie schody o 24 terakotowych schodkach,
zabezpieczone dêbow¹, ozdobn¹ balustrad¹ z 1931 r. Wewnêtrzny
wystrój ko�cio³a zmienia³ siê kilka razy, zanim przybra³ obecny wy-
gl¹d. Miêdzy innymi by³y przemalowywane �ciany i filary. W latach
1931�32 otrzyma³y one kolor bia³y, z doln¹ szaropopielat¹ lamperi¹,
natomiast w 1954 r. wnêtrze ko�cio³a zosta³o odmalowane g³ównie
w kolorze bia³ym z be¿owymi lamperiami, a pracê tê wykona³ Stani-
s³aw Westwalewicz. Ostatni raz  wnêtrze ko�cio³a by³o malowane
w 1998 r. W latach 90. XX wieku w �wi¹tyni zosta³y wymienione
okna (z drewnianych na metalowe), zmodernizowana instalacja elek-
tryczna i nag³a�niaj¹ca, zainstalowane nowe o�wietlenie  na terenie
sanktuarium, otynkowane elewacje zewnêtrzne ko�cio³a i plebanii
(1993), wykonana konserwacja wszystkich o³tarzy i organów oraz re-
stauracja o³tarza w kaplicy �w. Józefa.

Przedsionek (kruchta)

Do ko�cio³a wchodzi siê przez troje drzwi dêbowych, wykona-
nych w 1931 r. W centrum znajduj¹ siê du¿e, dwuskrzyd³owe, w bocz-
nych �cianach mniejsze, pojedyncze. Za drzwiami jest pod³u¿ny przed-
sionek o wym. 6,0 m x 4,7 m. Po jego bokach znajduje siê dwoje
pojedynczych drzwi, przez które mo¿na siê dostaæ na chór i galeryjkê
miêdzy wie¿ami. W �ciany przedsionka wmurowane s¹ dwie tablice:
wiêksza (z 1704 r.) zawiera opis fundacji i konsekracji ko�cio³a, druga
upamiêtnia �mieræ kpt. �cichociemnego� Jana Serafina (ps. �Czercha-
wa�), który poniós³ �mieræ w 1944 r. Na �cianie zewnêtrznej jest tabli-
ca z nazwiskami poleg³ych w wojnie z bolszewikami (1920) czternastu
ochotników z Wysokiego Ko³a i okolic.



30

Do wnêtrza ko�cio³a prowadz¹ a¿urowe drzwi dêbowe, pocho-
dz¹ce z r. 1934, sk³adaj¹ce siê z pó³okr¹g³ych po³ówek. Obok nich s¹
wmurowane w �ciany dwie kropielnice wykonane w 1911 r. z br¹zo-
wego marmuru.

Chór

W górnej czê�ci nawy �rodkowej, nad g³ównym wej�ciem wznosi
siê, wsparty na dwóch betonowych kolumnach, pó³okr¹g³y chór.
Zosta³ on wykonany w 1938 r. przez firmê budowlan¹ Brzezickie-
go i Zawadzkiego z Kozienic, wed³ug projektu architekta Kazimie-
rza Prokulskiego z Radomia. ̄ elbetonowy chór, zaopatrzony w a¿u-
row¹ balustradê, harmonizuje z ogólnym wystrojem wnêtrza ko�-
cio³a. Poprzedni, drewniany, zosta³ zniszczony (wraz z organami)
w okresie I wojny �wiatowej. Obecne 16-g³osowe organy, skon-
struowane przez firmê Józefa i Jerzego Wójcików z Garbatki, s¹
w ko�ciele od 1973 r.

Nawy

Wnêtrze �wi¹tyni przedzielone jest grubymi filarami na trzy nawy:
�rodkow¹ i dwie boczne. Ich pod³ogi posiadaj¹ jednakow¹, terakoto-
w¹ posadzkê u³o¿on¹ w 1911 r. w kszta³cie szachownicy z bia³o-czar-
nych p³ytek. Przedtem pod³oga by³a drewniana.

Nawa g³ówna

Posiada wymiary: d³. ok. 19 m, szer. ok. 7 m, wys. ok. 12,5 m.

Od naw bocznych oddzielona jest filarami, zwieñczonymi u góry

ozdobnymi gzymsami. �ciany nawy maj¹ ponad arkadami (³ukami)

jeszcze jeden gzyms, szeroki na niespe³na 1 m, który pozwala do-

trzeæ do górnych, prostok¹tnych okien z kolorowymi szybami (po

3 z ka¿dej strony). U góry nawa posiada sklepienie kolebkowo-

-krzy¿owe. Przewa¿aj¹c¹ czê�æ pod³ogi zajmuj¹ dêbowe ³awki (od

1970 r.). Po lewej stronie nawy przy filarze znajduje siê zabytkowa,

drewniana ambona, wykonana w stylu barokowym. Nad ni¹ umiesz-

czony jest obraz przedstawiaj¹cy Chrystusa, trzymaj¹cego w lewej



31

rêce kulê ziemsk¹ z krzy¿em. Nad ambon¹ i obrazem jest ozdobny,
drewniany baldachim.

Nawy boczne

S¹ wê¿sze i ni¿sze od nawy g³ównej, u góry posiadaj¹ po

3 pó³okr¹g³e okna z kolorowymi szybami. Sklepienia ich s¹ koleb-

kowo-krzy¿owe. Na �cianach i pilastrach filarów znajduj¹ siê zabyt-

kowe malowid³a �cienne (22), przewa¿nie z XVII i XVIII w., przed-

stawiaj¹ce portrety fundatorów i dobrodziejów ko�cio³a i klasztoru

oraz opatów dominikañskich. Malowid³a by³y kilkakrotnie odnawia-

ne. Na bocznych �cianach naw znajduje siê 14 obrazów Drogi Krzy-

¿owej, namalowanych przez w³oskiego malarza. Zosta³y one naby-

te (1998) w klasztorze OO. Reformatów Franciszkanów w Kazi-

mierzu Dolnym.

Godne uwagi s¹ zabytkowe o³tarze (4). Na prawo od nawy g³ów-

nej, obok skarbca, znajduje siê O³tarz Przemienienia Pana Jezu-

sa. Ma on pe³n¹, murowan¹ podstawê oraz mensê o³tarzow¹.

W kremowo-z³otej nastawie jest obraz malowany na p³ótnie, przed-

stawiaj¹cy scenê przemienienia Jezusa. Z boku o³tarza stoi marmu-

rowa chrzcielnica.

Przy �rodkowym, prawym filarze, jest usytuowany O³tarz �w.

Jacka (dominikanina). W barokowej nastawie znajduje siê obraz ma-

lowany na p³ótnie, przedstawiaj¹cy (na tle krajobrazu pal¹cego siê

miasta) postaæ �wiêtego. W prawej rêce �w. Jacek trzyma puszkê

z Naj�wiêtszym Sakramentem, w lewej � figurkê Matki Bo¿ej z Dzie-

ci¹tkiem. O³tarz posiada murowan¹ podstawê i mensê.

Na lewo od nawy g³ównej, obok zakrystii, jest O³tarz �w. Fran-

ciszka Serafickiego. Posiada on pe³n¹, murowan¹ podstawê oraz

mensê. W barokowej nastawie jest umieszczony obraz malowany na

p³ótnie, przedstawiaj¹cy �w. Franciszka na tle krajobrazu. �wiêty

wpatruje siê w �skrzydlaty� krzy¿, od którego biegn¹ �wietliste pro-

mienie. Przed �wiêtym le¿y otwarta ksiêga, krzy¿ i trupia czaszka.

Przy �rodkowym, lewym filarze, obok ambony, znajduje siê

O³tarz �w. Antoniego Padewskiego. Jego wygl¹d jest podobny
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do pozosta³ych. W centrum o³tarza znajduje siê olejny obraz �w. An-

toniego trzymaj¹cego na prawej rêce Dzieci¹tko Jezus, a w lewej

liliê. Obok �wiêtego na stole stoi krzy¿, le¿¹ ksiêgi oraz czaszka.

W �wi¹tyni s¹ jeszcze obrazy: Pana Jezusa Mi³osiernego, �w. Izy-

dora, �w. Stanis³awa Kostki i �w. Magdaleny oraz kopia cudownego

obrazu Matki Bo¿ej.

Prezbiterium

Mie�ci siê na przed³u¿eniu nawy g³ównej. Dawniej by³o oddzie-

lone od niej dêbow¹ balustrad¹ wykonan¹ w 1931 r. przez stolarza

Banasia z Gniewoszowa (rozebran¹ w po³. lat 80. XX w.). Prezbite-

rium stanowi kwadrat o boku ok. 7 m. Na posadzce znajduje siê

drewniane podium. �ciany s¹ proste, ozdobione szerokim gzym-

sem, sklepienie jest kolebkowo-krzy¿owe. Blisko tylnej �ciany wznosi

siê O³tarz G³ówny, zbudowany w stylu barokowym, ozdobiony

czterema korynckimi kolumnami, posiadaj¹cy murowan¹ z ceg³y

mensê o wym.: d³. 2,7 m, szer. 0,7 m, wys. 1,5 m. Po jej bokach

i nad ni¹ jest drewniana, wysoka pionowa nastawa. Centraln¹, dol-

n¹ czê�æ nastawy zajmuje piêkne, z³ocone tabernaculum. Po jego

bokach umieszczone jest drewniane podwy¿szenie, na którym usta-

wiane s¹ �wieczniki, relikwiarze itp. Wy¿ej wisi olejny obraz, malo-

wany na p³ótnie, o wym. 4,2 m x 2,8 m. W jego centrum znajduje

siê krzy¿ z ukrzy¿owanym Chrystusem. Na obrazie s¹ postacie: Matki

Bo¿ej Bolesnej z sercem przebitym sztyletem i �w. Jana Ewangeli-

sty (a nie, jak s¹dzili niektórzy � �w. Magdaleny). Obraz zosta³ ofia-

rowany (w 1698 r.) OO. Dominikanom przez hr. J. Wielopolskie-

go. Ponad obrazem unosi siê postaæ sêdziwego starca, symbolizuj¹-

ca Boga Ojca, a ni¿ej jest go³êbica, symbol Ducha �wiêtego. O³ta-

rzow¹ nastawê zwieñcza symbol Naj�wiêtszego Sakramentu (�NS�),

który adoruj¹, znajduj¹ce siê po bokach, dwie rze�bione figury

OO. Dominikanów. Ca³o�æ posiada kremowo-z³ot¹ kolorystykê.

O³tarz by³ wielokrotnie odnawiany i upiêkszany. Jego fundatork¹

by³a ma³¿onka hr. J.  Wielopolskiego Maria de Arquien, siostra kró-

lowej Sobieskiej.
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Zakrystia

Znajduje siê z lewej strony prezbiterium. Jej terakotowa pod³oga

le¿y poni¿ej poziomu posadzki ko�cielnej. Posiada wym.: d³. 4,7 m,

szer. 4,6 m, wys. ok. 3,0 m. Grubo�æ jej murów wynosi a¿ 1,3�1,5 m.

Sklepienie jest kolebkowo-krzy¿owe. W zakrystii jest zabytkowa ko-

moda z XVIII w., s³u¿¹ca do przechowywania szat i naczyñ litur-

gicznych.

Skarbiec

Naprzeciw zakrystii (po drugiej stronie prezbiterium) jest pomiesz-

czenie pe³ni¹ce niegdy� rolê skarbca, a obecnie u¿ywane do przecho-

wywania ró¿nych sprzêtów ko�cielnych. Skarbiec jest zbudowany po-

dobnie jak zakrystia.

Podziemia

Pod prezbiterium, zakrysti¹ i skarbcem znajduj¹ siê sklepione pod-

ziemia. Dawniej chowano w nich zw³oki zmar³ych (duchownych i �wiec-

kich). Wchodzi siê do nich z nawy �rodkowej.

Kaplica �w. Józefa

Znajduje siê po lewej stronie prezbiterium, na piêtrze (nad zakry-
sti¹) i jest podobnie zbudowana jak kaplica Matki Bo¿ej (opis dalej).
Zaraz przy wej�ciu, po lewej stronie, znajduje siê wspó³czesne malo-
wid³o ukazuj¹ce za�lubiny Naj�wiêtszej Maryi Panny ze �w. Józefem.
Na s¹siedniej �cianie (naprzeciw wej�cia) za o³tarzem jest drugi ob-
raz, wyobra¿aj¹cy �wiêt¹ Rodzinê przy pracy. Oba obrazy powsta³y
w 1974 r. i s¹ dzie³ami Bo¿eny i Janusza Skowronów z Pu³aw.
U góry kaplicy ponad gzymsem namalowany jest napis: ��wiêty  Jó-
zefie strze¿ naszych rodzin�. Kaplica by³a dwukrotnie niszczona pod-
czas wojen. O³tarz zosta³ zrekonstruowany dopiero w 1998 r. Jest to
niemal wierne odtworzenie poprzedniego o³tarza. O³tarz umieszczo-
ny jest na terakotowym postumencie, którego drewniana nastawa
wykonana zosta³a w stylu neobarokowym. O³tarz posiada równie¿

elementy klasycystyczne. Ca³o�æ utrzymana jest w kolorze jasno-
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kremowym i z³otym. Na o³tarzu znajduj¹ siê dwa obrazy. W central-

nym miejscu jest obraz przedstawiaj¹cy �w. Józefa, namalowany na

p³ótnie farbami olejnymi. �wiêty ma z³o¿one rêce i trzyma w nich

bia³¹ liliê. W tle widaæ krajobraz Ziemi �wiêtej. P³ótno oprawione jest

w z³ocon¹ ramê. Drugi obraz jest umieszczony nad pierwszym i przed-

stawia �w. Stanis³awa Kostkê.

Kaplica Matki Bo¿ej

Znajduje siê po prawej stronie prezbiterium, nad skarbcem. Jej
powierzchnia wynosi ok. 30 m2. Z lewej strony kaplicy mo¿na siê
przedostaæ (przej�ciem poza O³tarzem G³ównym) do kaplicy �w. Józe-
fa. Przej�cie zabezpiecza niska balustrada. Kaplica posiada posadzkê
z terakoty. W �cianach s¹ 3 okna (2 wiêksze i 1 mniejsze). W górnej
czê�ci pomieszczenia jest okr¹g³a kopu³a z wie¿yczk¹, dooko³a której
znajduje siê 8 w¹skich okienek z ma³ymi szybkami. �ciany kaplicy
oraz kopu³a s¹ ozdobione malowid³ami. Na �cianie (na prawo od wej-
�cia) namalowany jest obraz przedstawiaj¹cy siedz¹c¹ na kamieniu
Matkê Bo¿¹ Bolesn¹ z rêkoma z³o¿onymi na piersiach i sercem prze-
bitym mieczami. W tle widaæ Jerozolimê i Golgotê z trzema krzy¿ami.
Ponad gzymsem wokó³ trzech �cian biegnie napis: �B³ogos³awion¹
Mnie zwaæ bêd¹ wszystkie narody�. Miêdzy oknami (w rogach �cian)
widoczne s¹ 4 inne malowid³a �cienne. Jeszcze wy¿ej, na kopule, znaj-
duje siê kilkadziesi¹d namalowanych postaci ró¿nych �wiêtych. Przy
wierzcho³ku wie¿yczki jest malowid³o przedstawiaj¹ce Trójcê �wiêt¹,
koronuj¹c¹ Naj�wiêtsz¹ Maryjê Pannê. Naprzeciw schodów, przy tyl-
nej �cianie, stoi drewniany o³tarz, wykonany w 1834 r. przez stolarza
Chmielewskiego z Sandomierza. O³tarz posiada rze�bion¹ w drewnie
mensê w kszta³cie trumny (bez antependium). Po jego bokach, przy
kolumnach, ustawione s¹ dwie drewniane figury: �w. Dominika i �w.
Tomasza z Akwinu. O³tarz by³ odnawiany w 1932 r. przez rze�biarza
i malarza Ludwika Wójcika z Kozienic. W �rodkowej czê�ci, w ozdob-
nych ramach, znajduj¹ siê dwa obrazy Matki Bo¿ej. Wiêkszy z nich,
malowany na p³ótnie, zakupiony w 1834 r., pe³ni jednocze�nie rolê
zas³ony. Przedstawia on postaæ Naj�wiêtszej Maryi Panny Królowej
Polski. Maryja rozpostartym niebieskim p³aszczem i roz³o¿onymi rêka-
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mi bierze w sw¹ opiekê papie¿a, króla oraz przedstawicieli stanów
spo³ecznych (kilkana�cie postaci). Po jego opuszczeniu ukazuje siê cu-
downy obraz Matki Bo¿ej Królowej Ró¿añca �wiêtego (patrz p. 4).
Obraz, ozdobiony mosiê¿n¹ blach¹ z koronami, otoczony jest rze�bio-
n¹, a¿urow¹ ram¹ ze z³oconymi ozdobami.

W posiadaniu sanktuarium wysokolskigo s¹ m.in. dwie piêkne
i cenne monstrancje z XVIII w., kielichy, puszki, szaty liturgiczne, kro-
niki klasztorne, rêkopisy, msza³y i ksiêgi liturgiczne.

2. Klasztor i budynki gospodarcze

Do nowo wybudowanego obok ko�cio³a, drewnianego klaszto-
ru, ufundowanego prawdopodobnie przez Jacka Ruwskiego z Rud³o-
wa, zostali sprowadzeni przez kanclerza hrabiego Jana Wielopol-
skiego OO. Dominikanie Obserwanci �w. Ludwika Bertranda. Ich
przeorem by³ o. Ambro¿y Skopowski, spowiednik Króla Jana III So-
bieskiego. Zakonnicy mieli zajmowaæ siê kaznodziejstwem, spowied-
nictwem, opiek¹ nad bractwami ró¿añcowymi, dzia³alno�ci¹ pisar-
sk¹ i szerzeniem o�wiaty w�ród wiernych. Mieli tak¿e pomagaæ pro-
boszczowi parafii regowskiej w wykonywaniu czynno�ci liturgicznych
z okazji uroczysto�ci ko�cielnych i odpustów oraz prowadziæ niewiel-
ki szpital dla 12 osób. W ówczesnych czasach szpitalem nazywano
dom opieki nad lud�mi starymi, niedo³ê¿nymi, bezdomnymi, nie po-
siadaj¹cymi �rodków do ¿ycia. Zapis  fundatora by³ bardzo szczegó³o-
wy, dotyczy³ zarówno poszczególnych �wiadczeñ na rzecz szpitala, jak
te¿ jego organizacji i funkcjonowania. Okre�la³ tak¿e powinno�ci pod-
opiecznych i ksiêdza kapelana maj¹cego sprawowaæ opiekê nad pa-
cjentami. Szpital w Wysokim Kole (podobnie jak w niedalekim Olekso-
wie) mia³ dwie izby, ale nie wiadomo jakiej wielko�ci. Prawdopodobnie
jedna izba przeznaczona by³a dla mê¿czyzn, a druga dla kobiet.

Fundacja wysokolska Jana Wielopolskiego nie przeznaczy³a na
rzecz OO. Dominikanów ¿adnego wiêkszego obszaru ziemi. Jedyny
grunt posiadany przez nich stanowi³ plac pod ko�ció³ i klasztor, cmen-
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tarz przyko�cielny i ogród. Przez d³u¿szy czas g³ównym �ród³em do-
chodu wysokolskich zakonników by³y dobrowolne ofiary sk³adane
przez wiernych.

W 1684 r. OO. Dominikanie z Wysokiego Ko³a weszli w posia-
danie cudownego obrazu Matki Bo¿ej.

W XVIII w. klasztor wysokolski zawdziêcza³ swoje podstawowe
wyposa¿enie donacjom. Wiele zamo¿nych osób fundowa³o i loko-
wa³o okre�lone sumy pieniê¿ne w swoich dobrach ziemskich i przy-
znawa³o OO. Dominikanom prawo pobierania corocznej prowizji od
nich, w zamian za wieczyste odprawianie Mszy �w. Na przestrzeni
XVII i XVIII w. najwiêkszymi dobrodziejami wysokolskiego klaszto-
ru, oprócz Jana Wielopolskiego, byli: Jacek z Rud³owa Ruwski, pod-
stoli brac³awski i jego ¿ona Katarzyna z Sowiñskich, Samuel Zachczyñ-
ski, Micha³ Tymiñski, ³owczy ziemi wiskiej, Stanis³aw Chomentowski,
wojewoda mazowiecki, ksi¹¿ê Stanis³aw Wincenty Jab³onowski, sta-
rosta bia³ocerkiewski, ksi¹¿ê Antoni Benedykt Lubomirski, starosta
kazimierski, dziedzic na P³onnem i Janowcu, Dominik Bajer, starosta
kiszyñski. Poza fundacjami zród³ami utrzymania klasztoru i zakonu wy-
sokolskiego by³y dochody z duszpasterstwa i ja³mu¿ny. Choæ OO. Do-
minikanie nie byli w³a�cicielami obszarów ziemskich ani poddanych
ch³opów, klasztor w Wysokim Kole przez d³u¿szy czas zaliczany by³
do najzamo¿niejszych klasztorów dominikañskich na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej.

Nie wiadomo, ilu zakonników osiedli³o siê pocz¹tkowo w Wyso-
kim Kole i ilu przebywa³o tu w okresie pó�niejszym. Pod koniec XVIII w.
lub na pocz¹tku XIX w. dla OO. Dominikanów wzniesiono solidn¹,
murowan¹ trójskrzyd³ow¹, piêtrow¹ budowlê w kszta³cie ³amanej pod-
kowy o ³ukowatych sklepieniach, co umo¿liwia³o powiêkszenie do-
tychczasowej liczby zakonników. Sk¹d siê wziê³y fundusze na budo-
wê, nie wiadomo.

Wed³ug danych z 1818 r. klasztor wysokolski liczy³ 22 pojedyn-
cze cele, a pó³ wieku pó�niej tylko 19 cel i 9 zakonników. Na planie
z 1889 r. uwidoczniono ju¿ tylko dwa skrzyd³a klasztorne. Wynika
z tego, ¿e jedno zosta³o wcze�niej rozebrane. W klasztorze przebywa-
³o prawdopodobnie od kilku do kilkunastu kap³anów plus nowicjat.



37

Z up³ywem czasu klasztor wysokolski coraz bardziej podupada³,
brakowa³o powo³añ, wiêkszo�æ zakonników by³a w podesz³ym wie-
ku, pogarsza³a siê sytuacja finansowa. Pocz¹wszy od 1780 r. docho-
dy OO. Dominikanów systematycznie spada³y, a zad³u¿enie powiêk-
sza³o siê. Uniemo¿liwia³o to prowadzenie dzia³alno�ci charytatyw-
nej. Tê trudn¹ sytuacjê spowodowa³o zaprzestanie wyp³acania daro-
wizn i prowizji od nich przez spadkobierców dawnych fundatorów.
Dochodzi³o nawet do tego, ¿e zakonnicy domagali siê egzekwowa-
nia swych praw na drodze postêpowania s¹dowego (z niewielkim
skutkiem). W 1863 r. konwent wysokolski nie zap³aci³ podatków,
a klasztor posiada³ tak¿e inne powa¿ne d³ugi.

Obecno�æ OO. Dominikanów w Wysokim Kole przerwa³ ukaz
cara Aleksandra II (1855�1881) z 8.11.1864 r., dotycz¹cy kasaty
niektórych zakonów w Królestwie Polskim. By³a to kara za poparcie
lub osobisty udzia³ zakonników w powstaniu styczniowym. OO. Do-
minikanie wysokolscy bronili siê przed kasat¹, ale ich starania okaza-
³y siê bezskuteczne i z dniem 21.06.1870 r. nast¹pi³o zamkniêcie
klasztoru. Z piêciu przebywaj¹cych w Wysokim Kole zakonników
trzech zosta³o przeniesionych do klasztoru w Klimontowie, a dwóch
do Lublina. Przeor Bazyli Sakowski pozosta³ jeszcze na miejscu do
pa�dziernika. W li�cie po¿egnalnym, skierowanym do bp. sandomier-
skiego, napisa³ m.in.: �(...) dzi�, gdy poddali�my siê z rezygnacj¹,
prosimy, aby nastêpcy nasze Imiê, nasze prace zachowali, aby Ró-
¿aniec Bractwa, przywileje i odpusty wszystkie na tablicy ko�cio³a
powag¹ Stolicy �wiêtej i J. Wielm. Pasterzy Sandomierskich wpro-
wadzone i zachowane i nadal utrzymywa³y siê (...)�.

Na miejsce OO. Dominikanów w³adze rosyjskie sprowadzi³y do
klasztoru w Wysokim Kole nowych lokatorów � OO. Reformatów
z Jêdrzejowa w liczbie 10 (8?) oraz 2 (1?) OO. Bernardynów. Przejê-
li oni obowi¹zki swych poprzedników.

Podczas obecno�ci OO. Reformatów, klasztor wysokolski by³
miejscem odbywania kary przez kap³anów, tzw. �demerytów�, tj.
ksiê¿y �nieprawomy�lnych� wobec carskiej w³adzy. Ich win¹ by³o
to, ¿e dzia³aj¹c z pobudek patriotycznych brali osobisty udzia³
w powstaniu styczniowym lub udzielali powstañcom znacz¹cego
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Matka Boska Wysokolska z Dzieci¹tkiem

(bez skradzionych koron)
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Odpust w Wysokim Kole



4
0

Dzwonnica Figura Chrystusa na placu przyko�cielnym



4
1 Grób rodziny Lewickich na cmentarzu

przyko�cielnym Obraz �w. Józefa w kaplicy Jego imienia
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Wysokie Ko³o

Fragment starego muru klasztornego
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Stara czê�æ szko³y w Wysokim Kole

Cmentarz wojenny
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Pa³ac w Boguszówce k. Wysokiego Ko³a

Zabudowania by³ego PGR w Boguszówce



4
5

Kapliczka z po³. XVIII w. w Boguszówce Figura �w. Jana Nepomucena

 w Regowie Nowym
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wsparcia. Ich odosobnienie w klasztorze by³o dobrym sposobem na
uchronienie przed surowszymi karami, np. uwiêzieniem czy zes³a-
niem na odleg³¹ Syberiê. Pierwsi skazani na �nieograniczone za-
mieszkanie w klasztorze� przybyli do Wysokiego Ko³a w koñcu mar-
ca 1866 r. W 1869 r. by³o ich trzech, rok pó�niej sze�ciu, a pod
koniec 1871 r. � piêciu.

Pobyt OO. Reformatów w klasztorze wysokolskim trwa³ tylko
20 lat, tj. do �mierci ostatniego zakonnika. By³ to skutek ukazu car-
skiego, zabraniaj¹cego zakonnikom przyjmowania nowych kandy-
datów do wspólnoty.

W 1910 r. zosta³o rozebrane gro¿¹c zwaleniem �rodkowe skrzy-
d³o klasztoru, mieszcz¹ce kuchniê, refektarz i spi¿arniê oraz piwnice.
Jedno z trzech istniej¹cych na pocz¹tku skrzyde³, przylegaj¹ce do
po³udniowego rogu ko�cio³a, zachowa³o siê do dzi�. Jest to du¿y,
piêtrowy budynek o d³ugo�ci 41,0 m i szer. 9,6 m. Sk³ada siê on
z dwóch czê�ci: starszej i m³odszej. W pierwszej znajduje siê 12 cel,
w drugiej, przebudowanej mieszka i urzêduje proboszcz parafii Wy-
sokie Ko³o, a jednocze�nie kustosz sanktuarium. Budynek klasztorny
mocno ucierpia³ podczas wojen. W 1914 r. pociski zerwa³y dach
i zdemolowa³y I piêtro, a na prze³omie lat 1944/45 zburzona zosta-
³a czê�æ dachu i rozbita wiêkszo�æ stropów, a czê�æ �cian popêka³a.
Zniszczenia starano siê usuwaæ jak najszybciej, a mimo to ostatnie
zniknê³y dopiero podczas generalnego remontu przeprowadzonego
w 1974 r. pod osobistym nadzorem dziekana dekanatu pionkow-
skiego ks. Józefa Gi¿yckiego. Ko³o plebanii znajduje siê obszerna,
g³êboka piwnica, pozosta³a po �rodkowym skrzydle klasztoru. W 1975 r.
wybudowano nad ni¹ du¿¹, drewnian¹ szopê. Pomiêdzy ni¹ a pleba-
ni¹ jest studnia o g³êboko�ci 30 m, wywiercona w 1974 r.

Od strony p³n.-wsch. kompleksu ko�cielno-klasztornego, za ob-
szernym podwórzem, stoj¹ zabudowania gospodarcze. Stodo³ê mu-
rowan¹ wzniesiono w 1962 r. Po jej prawej stronie (patrz¹c od ko-
�cio³a) stoi niewielkie, murowane pomieszczenie magazynowe, wznie-
sione w 1975 r. Dalej jest zabytkowa obora, pamiêtaj¹ca jeszcze
czasy pobytu zakonników w sanktuarium wysokolskim. Jest to ob-
szerny budynek o d³. 36 m i szer. 8 m. S¹ w nim pomieszczenia dla
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zwierz¹t i ptactwa domowego. W 1974 r. do obory zosta³ przybudo-
wany obszerny gara¿ samochodowy (nie wykorzystany, bo ks. prob.
nie posiada samochodu).

Ca³y teren wokó³ ko�cio³a, budynku poklasztornego, ogrodu
i zabudowañ gospodarczych opasany jest wysokim parkanem
(z XVIII w.?). Mur o wys. 2,5�4,0 m jest zbudowany z ceg³y palonej
i kamienia wapiennego, a jego d³ugo�æ wynosi 420 m. S¹ w nim
3 bramy wjazdowe. Czê�æ muru (wzd³u¿ drogi) zosta³a wyremonto-
wana i otynkowana.

3. Parafia wysokolska

Parafia, na obszarze której znajduje siê sanktuarium wysokol-
skie, nazywa³a siê kiedy� �Regów�. Na jej terenie pocz¹tkowo by³
tylko jeden ko�ció³ we wsi Regów, po³o¿ony tu¿ przy Wi�le, ufundo-
wany ok. 1390 r. przez w³a�ciciela okolicznych dóbr Miko³aja Re-
gowskiego. Do parafii nale¿a³y wsie: Regów, Wysokie Ko³o, Bogu-
szówka, Markowola, Matygi, Sosnowy Las, Ostrów i Rybitwy. Dwie
ostatnie, po³o¿one na wi�lanej wyspie, pod koniec XVI w. przesta³y
istnieæ, zniszczone wylewami Wis³y. Pierwotnie ko�ció³ w Regowie
by³ pw. �w. Miko³aja, sta³ na wyspie, tu¿ przy jej brzegu, zbudowany
by³ z drewna modrzewiowego. Z powodu licznych wylewów rzeki
ko�ció³ zosta³ w koñcu XV w. przeniesiony na wy¿sze miejsce (na
teren, gdzie obecnie le¿y Regów Nowy).

W 1747 r. w Regowie Nowym, na miejscu starego ko�cio³a,
ks. prob. Maciej Gwiazdowski zbudowa³ nowy, modrzewiowy ko�ció³
pw. Przemienienia Pañskiego. W pó�niejszym czasie zosta³ on wypo-
sa¿ony przez wojewodzinê lubelsk¹ Dorotê ze Szczekarzewic Tar³ow¹.

W latach 1637�1681 w Wysokim Kole, w odleg³o�ci ok. 1,5 km
od ko�cio³a parafialnego, wybudowano du¿y, murowany kosció³ oraz
zabudowania klasztorne (drewniane), do których zostali sprowadzeni

OO. Dominikanie. Byli tu do 1870 r. Po nich nastali OO. Reformaci

(do �mierci ostatniego zakonnika w 1891 r.).
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Po skasowaniu klasztoru, na skutek d³ugich starañ ks. prob.
Jozefata  Piotrowskiego, parafian i w³adz ko�cielnych, administra-
cja rosyjska zezwoli³a na przeniesienie siedziby probostwa z ko�cio-

³a w Regowie Nowym do znacznie wiêkszego ko�cio³a i zabudowañ
klasztornych w Wysokim Kole. Faktycznie proboszcz urzêdowa³
w nowej siedzibie stale od 1891 r. Od tego czasu zaczê³a funkcjo-
nowaæ nowa nazwa parafii: �Regów�Wysokie Ko³o�, a wszystkie

nabo¿eñstwa i uroczysto�ci parafialne sprawowane by³y w Wyso-
kim Kole. Za³o¿one zosta³y tak¿e nowe ksiêgi parafialne. Na po-
trzeby plebanii i kancelarii przystosowano p³d.-zach. skrzyd³o bu-
dynku klasztornego. Dotychczasowy, stary ko�ció³ regowski zosta³
zamkniêty, a otaczaj¹cy go cmentarz grzebalny wy³¹czony z u¿yt-

kowania. Ko�ció³ bywa³ otwierany tylko raz w roku, tj. 6 sierpnia
w odpust Przemienienia Pañskiego. I tak by³o przez 27 lat.
W 1919 r., noc¹ z 29/30 sierpnia, ko�ció³ sp³on¹³ wraz z dzwonni-
c¹ i ca³ym wyposa¿eniem. Prawdopodobnie przyczyn¹ po¿aru by³o

podpalenie.
Pocz¹tkowo parafia Regów�Wysokie Ko³o liczy³a ok. 3 tys. osób.

Jej najpilniejsz¹ potrzeb¹ by³o za³o¿enie nowego, parafialnego cmen-
tarza grzebalnego. Jeszcze w 1893 r. Maria Lewicka, w³a�cicielka

ziemska, ofiarowa³a na ten cel 4 morgi ziemi po³o¿onej ok. 500 m
na p³d.-wsch. od ko�cio³a w Wysokim Kole, po lewej stronie drogi
Gniewoszów�Pu³awy. Cmentarz zosta³ za³o¿ony na powierzchni
9400 m2 i ogrodzony parkanem z ceg³y o wys. 1 m. Naprzeciw

cmentarza parafialnego znajduje siê cmentarz wojenny.
W 1911 r. rozpoczêty zosta³, za spraw¹ ks. prob. Juliana Lipiñ-

skiego, generalny remont ko�cio³a. Nie wszystkie zamierzenia i pla-
ny zosta³y wykonane, poniewa¿ wybuch³a wojna �wiatowa.

W 1913 r. parafia liczy³a niespe³na 2400 wiernych. W jej sk³ad
wchodzi³y wsie: Anielin, Boguszówka, Granica, Markowola, Regów
Nowy, Regów Stary i Wysokie Ko³o.

W okresie miêdzywojennym nast¹pi³y powa¿ne zmiany w ¿yciu

parafii. Powiêkszy³a siê ona o nowe wioski: Kolonia Markowola,
Kol. Podmie�cie, Kol. Opatkowice, powsta³e w wyniku czê�ciowej
parcelacji maj¹tku Regów�Boguszówka, przeprowadzonej jeszcze
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w 1913 r. Ich mieszkañcy zaczêli regularnie uczêszczaæ do ko�cio³a
w Wysokim Kole i wnosiæ wk³ad w jego odnowê i organizowanie
¿ycia parafialnego po wojnie. D�wiganie �wi¹tyni i budynku poklasz-

tornego z licznych zniszczeñ wojennych sta³o siê g³ównym zadaniem
parafian i kilku kolejnych ksiê¿y proboszczów: Juliana Lipiñskiego,
Józefa Wieczorka, Antoniego Joñcy i Jana Wilkowskiego. Ofiarno�æ
miejscowych parafian i ofiarodawców z ca³ej Polski przyczyni³a siê

do przywrócenia ko�cio³owi i plebanii dawnej �wietno�ci. Niestety
przez d³ugi czas nie uda³o siê zrekonstruowaæ zniszczonego o³tarza
w kaplicy �w. Józefa, zburzonego chóru i spalonych organów.

Staraniem w³adz diecezji sandomierskiej, Urz¹d Wojewódzki
w Kielcach zaliczy³ w 1932 r. wysokolski kompleks do rejestru zabyt-

ków podlegaj¹cych ochronie prawnej.
W 1933 r. staraniem proboszcza ks. Leona Figarskiego zosta³a

prawnie uregulowana i zatwierdzona w³a�ciwa nazwa parafii.
Ks. bp Jan Kanty Lorek poleci³ pos³ugiwaæ siê w urzêdowych doku-

mentach nazw¹ �Wysokie Ko³o�. Prawid³owo powinno siê mówiæ
�parafia wysokokolska�, ale potocznie u¿ywa siê przymiotnika �wy-
sokolska�, celem unikniêcia tzw. kakofonii. Mówi siê wiêc: parafia
wysokolska, ko�ció³ wysokolski, Matka Bo¿a Wysokolska itd. Przy-

wrócony zosta³ tak¿e dawny tytu³ ko�cio³a � Matki Bo¿ej Ró¿añco-
wej. Proboszcz L. Figarski by³ prawdziwym odnowicielem parafii.
W czasach jego pobytu w Wysokim Kole kult Matki Bo¿ej Ró¿añco-
wej prze¿ywa³ swoisty rozkwit.

We wrze�niu 1934 r. proboszcz Figarski zorganizowa³ jubileusz
250-lecia obecno�ci cudownego obrazu Matki Bo¿ej w Wysokim Kole.
W uroczysto�ci wziê³o udzia³ 2 biskupów, ok. 30 kap³anów i ok.
15 tys. wiernych. Od 2 do 9 wrze�nia odbywa³y siê rekolekcje pro-

wadzone przez OO. Dominikanów z ¯ó³kwi. Z okazji uroczysto�ci
ks. L. Figarski wyda³ drukiem ksi¹¿eczkê pt. �Wysokie Ko³o� (Ra-
dom 1934). Wydano tak¿e teksty dwóch pie�ni z 1834 r., do któ-
rych muzykê skomponowali ksiê¿a: Henryk B³asikiewicz i Henryk

Nowacki. Poza tym rozpowszechniano wizerunki ko�cio³a i obrazu
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem  oraz medaliki z podobizn¹ Matki Bo¿ej
Wysokolskiej.
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Proboszcz Figarski dba³ o popularyzacjê i nadanie rozg³osu
w Polsce sanktuarium wysokolskiemu, zajmowa³ siê renowacj¹
i odbudow¹ ko�cio³a, bra³ czynny udzia³ w ¿yciu parafian (patrz ¿yciorys).

Okupacja niemiecka przynios³a du¿e zmiany w stosunkach ludno-
�ciowych. Nast¹pi³a zag³ada ̄ ydów, przyby³o wiele osób wysiedlonych
z Poznañskiego. Po wyzwoleniu kraju wielu mieszkañców wyjecha³o na
tzw. Ziemie Odzyskane.

W 1947 r. ks. prob. L. Figarski (wraz z duchowieñstwem dekanatu
kozienickiego, do którego nale¿a³a parafia wysokolska) zorganizowa³
w Wysokim Kole Kongres Ró¿añcowy. Odby³ siê on w dniach
7�8 wrze�nia. Z dekanatu kozienickiego przyby³o na uroczysto�ci
8 zorganizowanych grup pielgrzymkowych (tzw. �kompanii�),
a z dekanatu zwoleñskiego � 5. W obchodach ku czci Matki Bo¿ej Ró-
¿añcowej wziê³o udzia³ 22 kap³anów i ok. 15 tys. wiernych z ca³ej Pol-
ski. W sanktuarium wyg³oszonych zosta³o kilkana�cie kazañ i referatów
na temat modlitwy ró¿añcowej, odprawione zosta³y dwie uroczyste pro-
cesje, sprawowane by³y tak¿e inne nabo¿eñstwa.

W 1949 r. Inspektorat Szkolny w Kozienicach nakaza³ zamkn¹æ
bibliotekê parafialn¹ w Wysokim Kole. Decyzj¹ w³adz pañstwowych
przesta³y tak¿e oficjalnie funkcjonowaæ liczne organizacje katolickie,
np. KSM, �Caritas� i inne. Wszelkie przejawy religijno�ci spychane
by³y na margines ¿ycia spo³ecznego. Parafia Wysokie Ko³o by³a na
pocz. lat 50. XX w. wspólnot¹ rozwijaj¹c¹ siê. Wystêpowa³a w tym
okresie du¿a liczba urodzin.

W latach 50. XX w. wielu m³odych parafian przenosi³o siê do
o�rodków miejskich. Wszystkie rodziny i osoby, zamieszka³e na tere-
nie parafii, nale¿a³y do wyznania rzymskokatolickiego. Nie spotyka³o
siê osób niewierz¹cych. Pomimo powszechnie panuj¹cych w Polsce
niekorzystnych dla Ko�cio³a warunków, kolejni proboszczowie wyso-
kolscy nie nastawiali siê jednak na �przetrwanie�, lecz podejmowali
szereg inicjatyw zmierzaj¹cych do zjednoczenia wszystkich parafian
po kilku zmianach administracyjnych, jakie nast¹pi³y w latach 50.
XX w. (w 1952 zosta³ przy³¹czony Marianów, cztery lata pó�niej wie�
Ole�niak). Skoncentrowali siê tak¿e na dalszej restauracji ko�cio³a, po-
nadto w drugiej po³owie lat 50. XX w. za³o¿yli instalacjê systemu na-
g³a�niaj¹cego w sanktuarium.
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Tabela 1. Wykaz wsi i ludno�ci nale¿¹cej do parafii Wysokie Ko³o

w 1951 r.

Lp. Nazwa
wsi

Data
przynale¿no�ci

do parafii

Pochodzenie
danej wioski

Odleg³o�æ

od ko�cio³a
parafialnego

Liczba
domów

Liczba
osób

1 Anielin 1901 r. Z par. Oleksów 5,5 km 29 140
2 Boguszówka 1439 r. Od pocz¹tku par. 0,5 km 50 300
3 Granica 1737 r. Od pocz¹tku par. 1,5–2,5 km 70 330
4 Leokadiów Górny 1920 r. Z par. Oleksów 5,5 km 10 70
5 Leokadiów Dolny 1945 r. Po kolonistach

niemieckich
6,5–8 km 15 100

6 Markowola 1439 r. Od pocz¹tku par. 3–4,5 km 45 210

7 Kol. Markowola 1913 r. Z parcelacji
dworu

2–4 km 42 190

8 Marianów 1952 r. Z par. Oleksów 3 km 40 190
9 Ole�niak 1956 r. Z par. Góra

Pu³awska
3,5–4 km 12 60

10 Opatkowice 1942 r. Z par. Góra
Pu³awska

2,5–4 km 62 380

11 Kol. Opatkowice 1913 r. Z parcelacji
dworu

2–3 km 40 190

12 Podmie�cie 1908 r. Z parcelacji
dworu

2 km 25 110

13 Regów Stary 1439 r. Od pocz¹tku par. 3–5 km 65 400
14 Regów Nowy 1871 r. Z parcelacji

dworu
1–1,5 km 7 33

15 Smogorzów 1920 r. Z par. Oleksów 5 km 25 110
16 Wysokie Ko³o 1439 r. Od pocz¹tku par. 0,1–2 km 55 320

Razem �rednio
3–4 km

577 3133

Od 1967 r. w pracy duszpasterskiej stale pomagaj¹ ks. probosz-
czowi siostry zakonne ze Zgromadzenia Córek Franciszka Serafickie-
go w Sandomierzu. Przejê³y one nauczanie religii dzieci parafialnych,
funkcjê organisty i ko�cielnego, ponadto szereg obowi¹zków gospo-
darskich i ko�cielnych. Liczba sióstr jest zmienna, obecnie jest ich 3.
Oprócz sióstr w parafii jest zatrudniony grabarz. Do wykonywania prac
dorywczych (w ró¿nych okresach roku) w parafialnym gospodarstwie
rolnym zatrudniani byli (i s¹) okoliczni mieszkañcy.

Uwieñczeniem ho³du sk³adanego przez wieki Matce Bo¿ej Wyso-
kolskiej by³a uroczysta koronacja jej cudownego wizerunku koronami
papieskimi (za pozwoleniem papie¿a Paw³a VI) w dniu 18.08.1974 r.
Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyñski, w asy�cie ks. bp. Piotra
Go³êbiowskiego, ks. bp. Jana Czerniaka i 10 innych cz³onków Epi-
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skopatu Polski, kap³anów i ok. 100-tysiêcznej rzeszy wiernych, ozdo-
bi³ cudowne wizerunki Matki Bo¿ej i Dzieci¹tka Jezus z³otymi korona-
mi papieskimi.

Przygotowania do tego wa¿nego wydarzenia trwa³y od 1968 r.,
kiedy to ksiê¿a biskupi: Piotr Go³êbiowski i Jan Czerniak zwrócili siê
z pro�b¹ do Stolicy Apostolskiej o koronacjê obrazu. Po otrzymaniu
zgody przyst¹piono do przygotowania uroczysto�ci koronacyjnych.
Powo³ano specjalny komitet, z inicjatywy którego opracowany zo-
sta³ piêciodniowy program uroczysto�ci koronacyjnych. W czasie uro-
czysto�ci odprawiane by³y specjalne nabo¿eñstwa ku czci Matki Bo-
¿ej Ró¿añcowej, odbywa³y siê tak¿e wyk³ady i prelekcje na temat
historii cudownego obrazu. W niedzielê, ostatniego dnia uroczysto-
�ci, tj. 18.08.1974 r. Prymas Polski S. Wyszyñski dokona³ aktu ko-
ronacji. Duchowe owoce koronacji by³y ogromne, a rozg³os, który
jej towarzyszy³, przysporzy³ sporo popularno�ci ma³o znanemu sank-
tuarium. W 1984 r. i w 1999 r. obchodzone by³y uroczy�cie kolejne
rocznice koronacji obrazu Matki Bo¿ej Wysokolskiej. Jubileusz
25-lecia odby³ siê 22.08.1999 r. z udzia³em ksiê¿y biskupów diecezji
radomskiej i ok. 15 tysiêcy wiernych.

Zmiany demograficzne zachodz¹ce w PRL ilustruje poni¿sze ze-
stawienie dotycz¹ce ludno�ci parafii Wysokie Ko³o.

Tabela 2. Spis ludno�ci wed³ug danych z roku 1974

M³odzie¿

Lp. Wie� Ma³¿eñstw
Dzieci

0–14 lat 15–17
lat

18–24
lat

Ponad
24 lata

Wdowy
Wdowcy

Mê¿-

czyzn
Kobiet Razem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Anielin
Boguszówka
Leokadiów G.
Leokadiów D.
Marianów
Markowola
K. Markowola
Ole�niak
Opatkowice
K. Opatkowice
Podmie�cie
Regów St. i N.
Smogorzów
Wysokie Ko³o

29
32
13
26
28
-
-

15
-
-
-
-
-
-

17
43
4
42
22
-
-

13
-
-

25
89
36
60

9
11
3
16
11
-
-
5
-
-

15
39
15
23

6
22
5
14
21
-
-
4
-
-

20
43
21
26

3
4
24
18
11
-
-
6
-
-

35
45
4
39

5
10
3
4
7
-
-
5
-
-

16
16
3
12

53
73
32
75
63
-
-

27
-
-
-
-
-
-

45
81
33
71
57
-
-

36
-
-
-
-
-
-

98
154
65
146
120

-
-

63
-
-
-
-
-
-
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W wy¿ej wymienionym wykazie zabrak³o informacji o wsiach:

Markowola, Kolonia Markowola, Opatkowice i Kolonia Opatkowi-

ce. Zabrak³o te¿ Granicy, która w 1957 r. przesz³a do parafii Gnie-

woszów. Regów Stary i Nowy przedstawiono jako jedn¹ miejsco-

wo�æ. Ogó³em parafia prawdopodobnie liczy³a ok. 2500 osób. Wy-

hamowany zosta³ dynamiczny wzrost ludno�ci. Migracje mieszkañ-

ców wsi do miast, spadek zapotrzebowania na si³ê robocz¹ w rol-

nictwie (spowodowany wzrostem mechanizacji) to m.in. przyczyny

wyludnienia parafii. Nie powstrzyma³a tego zjawiska rozbudowa

PGR-ów, np. w Boguszówce czy tworzenie du¿ych Kó³ek Rolni-

czych, np. w Regowie Nowym.

Z inicjatywy ks. bp. P. Go³êbiowskiego zaczêto od 1975 r.

(do po³. lat 80.) organizowaæ w Wysokim Kole letnie obozy dla

m³odzie¿y z ruchów �oazowych�. M³odzie¿ mieszka³a w budynku

poklasztornym.

W 1985 r. od parafii Wysokie Ko³o od³¹czona zosta³a wie�

Anielin � przesz³a do parafii Zarzecze.

W 1989 r. parafia Wysokie Ko³o, licz¹ca ok. 1900 wiernych,

zaliczana by³a do grona najwa¿niejszych sanktuariów diecezji san-

domiersko-radomskiej. Pod wzglêdem administracyjnym nale¿a³a

do dekanatu czarnoleskiego (i nale¿y do dzi�).

Parafia wysokolska posiada³a ponad 15 ha ziemi. W latach 20.

XIX w. grunty orne nale¿¹ce do niej by³y w siedmiu miejscach,

niektóre znacznie odleg³e od plebanii. Po zmianach ich �ko�ció³

zyska³ grunta i ³¹ki pobliskie i dogodne. Nadto mia³ pleban dwa

ogrody (...) i pastwiska�, a w Regowie czterech poddanych �posia-

daj¹cych domy kosztem plebana wystawione, grunta w równej ilo-

�ci z w³o�cianami dworu Regowskiego�. Obowi¹zani oni byli od-

rabiaæ pieszo po 2 dni w tygodniu, a trzeci dzieñ �wychodziæ

w potrzebie za 15 groszy�. Musieli tak¿e na rzecz dworu stra¿e

odbywaæ.
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Tabela 3. Szczegó³owy wykaz ziemi parafialnej wed³ug �Rejestru mier-

niczego� z 1928 r.

Lp. Nomenklatura
gruntów

Ogrody,
place,

zabudowania
w ha

Grunty
orne w ha

£¹ki

w ha

Ko�ció³,

cmenta-
rze w ha

Do³y, wody,

rowy, drogi
w ha

Powierzchnia
ogólna w ha

1 Przy ko�ciele we

wsi Wysokie Ko³o

0,6178
1,4622

0,5289
1,1714

3,3775 0,1575 0,0994
0,0608
0,0160 7,4915

2 Cmentarz
grzebalny w
Wysokim Kole

0,9427 0,9427

3 Grunty pod os.
Granica b. Prob.
par. Regów.
Powi�le i Górka.

2,9531 1,1611 0,1472 4,2614

4 Grunt w Regowie
Nowym za g.
Walaska

0,2798 0,2798

5 Grunt orny za
lasem maj¹tku

Boguszówka w
stronê Opatkowic 1,4624 0,0300 1,4924

6 Pod osad¹ Granica

b. cmentarz ko�c.

i grzebalny 0,3015 0,2033 0,5048
7 Pole w Regowie

Nowym na przec.
g. Banasia 0,4119 0,4119

Razem: 2, 0800 7,1090 4,5386 1,3035 0,3534 15,3845

Tabele 1�3 pochodz¹ z mps-u: P. Szostek, Parafia Wysokie Ko³o w latach 1891�1989.
Tak¿e wiele innych danych z lat 1891�1989.

W okresie miêdzywojennym ziemia by³a wykorzystywana gos-
podarczo, a przy plebanii funkcjonowa³o gospodarstwo rolne.

W 1945 r. ks. prob. L. Figarski wydzier¿awi³ osobom prywatnym
ponad 8 ha gruntów, a ok. 3,8 ha u¿ytkowa³ we w³asnym zakresie.
Dzier¿awcy co roku uiszczali op³atê dzier¿awcz¹. Dochód przeznacza-
ny by³ na utrzymanie ko�cio³a i na cele religijne. W 1975 r., po doko-
naniu nowych pomiarów ziemi parafialnej okaza³o siê, ¿e jej powierzch-
nia wynosi³a ok. 12 ha (bez dróg dojazdowych). Wcze�niej parafia sprze-
da³a niespe³na 4 ha, a dochód z tej sprzeda¿y zosta³ przeznaczony na
zakup dzwonów. Do chwili obecnej wielko�æ posiadanej ziemi nie uleg³a
zmianie i wynosi ogó³em 11 ha 68 a, w tym obszar sanktuarium, plac
przed ko�cio³em i 2 cmentarze (w Wysokim Kole i Regowie Nowym).
Ziemi uprawnej jest 10 arów, a wydzier¿awionej 3 ha 88 a.
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W parafii (dawnej i nowej) istnia³y ró¿ne organizacje religijne.

Ju¿ w 1682 r. OO. Dominikanie za³o¿yli Bractwo Ró¿añca �wiêtego

Naj�wiêtszej Maryi Panny. Pó�niej powsta³y tak¿e: Bractwo Ró¿añ-

ca Imienia Jezus, Bractwo Matki Bo¿ej Szkaplerznej i Bractwo Szka-

plerza Karmelitañskiego. Liczne zapisy wiernych na cz³onków bractw

by³y przejawem nabo¿eñstwa do Matki Bo¿ej Wysokolskiej. W ci¹gu

188 lat OO. Dominikanie zapisali do bractw ok. 38 tys. cz³onków.

OO. Reformanci zapisali w ci¹gu 20 lat 35 tys. cz³onków, a ksiê¿a

diecezjalni w latach 1891�1953 � ponad 16 tys. osób. Od 1954 r.

brak danych. W XX w. popularno�æ zaczê³y zyskiwaæ Kó³ka ̄ ywego

Ró¿añca. W 1934 r. na terenie parafii wysokolskiej istnia³o kilkana-

�cie kó³ek, a w 1948 r. ju¿ 44. Skupia³y one ogó³em ok. 400 osób

(g³ównie kobiet). W 1989 r. dzia³a³o ok. 11 kó³ek ró¿añcowych.

W 1928 r. w parafii erygowano Apostolstwo Modlitwy Naj�wiêtsze-

go Serca Jezusowego. W 1948 r. odnowiono jego status. W 1934 r.

ks. L. Figarski powo³a³ Krucjatê Eucharystyczn¹, a w 1948 r. Brac-

two Trze�wo�ci. Bardzo liczne by³o Bractwo Szkaplerza Karmelitañ-

skiego, którego cz³onkami stawa³y siê co roku dzieci przystêpuj¹ce

do Pierwszej Komunii �wiêtej. Du¿¹ aktywno�ci¹ i zdecydowaniem

w dzia³aniu charakteryzowa³y siê: Katolickie Stowarzyszenie Mê¿ów

(za³. w 1934 r.), Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej (za³.

w 1935 r.) i Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej (za³.

w 1936 r.). W 1948 r. w Wysokim Kole powsta³ oddzia³ Caritasu.

Jego cz³onkowie zajmowali siê dzia³alno�ci¹ charytatywn¹. Dwa lata

pó�niej w³adze komunistyczne uzna³y tê dzia³alno�æ za nielegaln¹.

W okresie stalinizmu przesta³a dzia³aæ wiêkszo�æ bractw i stowarzy-

szeñ religijnych.

Obecnie przy ko�ciele wysokolskim istniej¹ organizacje: 8 Kó³ek

¯ywego Ró¿añca (160 osób), Akcja Katolicka (30 osób), Rada Para-

fialna (25 osób), Schola (15 osób), Zespo³y Charytatywne (14 osób).

Od 1891 r. parafia znajdowa³a siê pod opiek¹ duszpastersk¹ je-

denastu proboszczów. Oto oni: ks. Jozafat Piotrowski (1891�1899),

ks. Feliks Cerkoñski (1899�1909), ks. Julian Lipiñski (1909�1915),

ks. Józef Wieczorek (1916�1919), ks. Antoni Joñca (1919�1922),
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ks. Jan Wilkowski (1922�1933), ks. Leon Figarski (1933�1951),

ks. Marian Piwowarczyk (1951�1957), ks. Stanis³aw Popio³kiewicz

(1957�1967), ks. Stanis³aw Janik (1967�1986), ks. Jerzy Karolik

(od 1986). Szczególne zas³ugi mia³o czterech z nich.

1. Ks. Jan Wilkowski (1882�1953)

Urodzi³ siê 29.11.1882 r. we wsi ̄ elazowice, par. Bia³aczów,

jako syn Jana i Jadwigi Wilków. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³

w Bia³aczowie, a nastêpnie uczêszcza³ do gimnazjum w Radomiu.

W 1904 r. wst¹pi³ do Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

�wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 26.05.1910 r. w Warszawie. Po ukoñ-

czeniu nauki pracowa³ jako wikariusz i proboszcz w ok. dziesiêciu

parafiach. Bêd¹c proboszczem w Wysokim Kole, bezpo�rednio przy-

czyni³ siê do odbudowy ko�cio³a oraz zabudowañ poklasztornych ze

zniszczeñ wojennych. Zmar³ 12.12.1953 r. Pozosta³ w ¿yczliwej pa-

miêci parafian jako �gorliwy, zapobiegliwy i pracowity duszpasterz�.

2. Ks. Leon Figarski (1892�1982)

Urodzi³ siê 10.04.1892 r. w Woli Lipienickiej (par. Jastrz¹b).

Jego rodzice byli rolnikami. W dzieciñstwie nabawi³ siê powa¿nej

choroby koñczyn dolnych. W latach 1902�1908 uczêszcza³ do gim-

nazjum mêskiego w Radomiu, a nastêpnie do Wy¿szego Semina-

rium Duchownego w Sandomierzu. Ukoñczy³ je w 1913 r. zaledwie

w wieku 21 lat i otrzyma³ �wiêcenia subdiakonatu. Ks. bp skierowa³

go na studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. Po roku, z po-

wodu choroby reumatycznej, zmuszony by³ je przerwaæ. W kraju przy-

j¹³ �wiêcenia diakonatu i prezbiteratu (1914 r.). Jako wikariusz prze-

bywa³ w parafii Magnuszew, pó�niej by³ prefektem w Koñskich i Opa-

towie Kieleckim. Nastêpnie obj¹³ probostwo w £agowie Kozienickim

(na 9 lat). W 1933 r. zosta³ proboszczem parafii Wysokie Ko³o. Przed-

siêbiorczy i energiczny kap³an zas³yn¹³ jako prawdziwy odnowiciel

parafii wysokolskiej i gorliwy krzewiciel kultu Matki Bo¿ej Wysokol-

skiej. Dziêki niemu zosta³a prawnie uregulowana nazwa i tytu³ para-

fii, przeprowadzona kompleksowa inwentaryzacja parafialnej w³a-
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sno�ci, odnaleziona �Historia Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Wy-

sokolskiej�, uporz¹dkowane pozosta³o�ci klasztornych zbiorów ar-

chiwalnych, opracowana szczegó³owa historia klasztoru i sanktuarium

wysokolskiego. W 1934 r. zorganizowa³ jubileusz 250-lecia obecno-

�ci obrazu Matki Bo¿ej w Wysokim Kole. Publikowa³ artyku³y w pra-

sie, wydawa³ broszury informacyjne, rozpowszechnia³ widokówki ko-

�cio³a oraz ma³e reprodukcje obrazu i medaliki z wizerunkiem Matki

Bo¿ej Wysokolskiej. By³ inicjatorem tworzenia pie�ni maryjnych, zor-

ganizowa³ bibliotekê parafialn¹. Bardzo interesuj¹ca jest dzia³alno�æ

duszpastersko-spo³eczna ksiêdza. Uwagê zwracaj¹ liczne organiza-

cje za³o¿one na terenie parafii i kierowanie ich dzia³alno�ci¹, prowa-

dzenie dzieciêcego chóru parafialnego, praca w Spó³dzielni Rolno-

-Spo¿ywczej �Pomoc� (w charakterze sekretarza i ksiêgowego). Mia³

tak¿e wielki wk³ad w dzie³o ratowania, konserwacji oraz rozbudowy

ko�cio³a i budynku poklasztornego. W 1951 r. ks. L. Figarski zosta³

proboszczem parafii Kazanów I³¿ecki. Zrzek³ siê tego stanowiska

w 1967 r. z powodu z³ego stanu zdrowia. W 1978 r. zamieszka³

w domu ksiê¿y emerytów w Sandomierzu. Zmar³ w nocy

z 22/23.05.1982 r. w Kazanowie I³¿eckim. Jest pochowany w Ja-

strzêbiu. Ks. L. Figarski by³ nie tylko aktywnym i dobrym duszpaste-

rzem, ale prowadzi³ równie¿ o¿ywion¹ dzia³alno�æ naukow¹ z dzie-

dziny historii i archiwistyki. Utrzymywa³ równie¿ ¿ywe kontakty ze

�rodowiskiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. By³

cz³onkiem wielu organizacji religijno-spo³ecznych, prenumerowa³ du¿o

ró¿norodnych pism. Przez ca³e ¿ycie du¿o pisa³. Jego publikacje uka-

zywa³y siê w katolickiej prasie. Opracowa³ monografie parafii Wyso-

kie Ko³o i par. £agów Kozien. Zachowa³a siê tak¿e jego autobiogra-

fia. Najwarto�ciowszym dzie³em ksiêdza jest �Historia ko�cio³a i cu-

downego obrazu Matki Boskiej Wysokolskiej� (mps, Kazanów I³¿ecki

1959 r.).

3. Ks. Stanis³aw Janik (1910�1986)

Urodzi³ siê 04.05.1910 r. w Wierzbnie (par. Niemirów, pow. Sta-

szów). W r. 1935 ukoñczy³ Wy¿sze Seminarium Duchowne w San-
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domierzu i otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie. Po 32 latach pos³ugi ka-

p³añskiej w wielu parafiach w 1967 r. zosta³ proboszczem parafii

Wysokie Ko³o. By³ zapobiegliwym i gorliwym duszpasterzem, czci-

cielem Matki Bo¿ej Wysokolskiej. Na lata jego pasterzowania przy-

pad³o mu trudne zadanie przygotowania uroczysto�ci koronacyjnych.

Z zadania tego wywi¹za³ siê znakomicie. Jego zas³ug¹ by³o tak¿e

przeprowadzenie licznych prac remontowych i budowlanych w sank-

tuarium, np. restauracja zabytkowych malowide³ w ko�ciele, budowa

gara¿u i inne. By³ cz³owiekiem bardzo go�cinnym, o czym �wiadczy

m.in. to, ¿e przez wiele lat (pocz¹wszy od 1975 r.) przyjmowa³ na

plebanii letnie obozy m³odzie¿y �oazowej�. Zmar³ 09.02.1986 r.

w Wysokim Kole.

4. Ks. Jerzy Karolik (1939 �...)

Urodzi³ siê 27.12.1939 r. w Miechowie (parafia  Kazanów I³¿ec-
ki), jako syn Juliana i  Zofii z domu Hajduk. Dwa tygodnie po porodzie
zmar³a jego matka, a wychowaniem dziecka zajê³a siê  siostra ojca.
Szko³ê powszechn¹  ukoñczy³ w Kazanowie I³¿eckim, nastêpnie uczêsz-
cza³ do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. dr. T. Cha³ubiñskiego w Rado-
miu. W 1957 r. wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego
w Sandomierzu, a 08.06.1963 r. otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie. Pra-
cowa³ jako wikariusz w parafiach: Kazanów Konecki (1963�1965),
I³¿a (1965�1969), Sandomierz  � par. �w. Józefa (1969�1974) i  Ra-
dom � par. Opieki NMP (1974�1986). Od 16.03.1986 r. jest pro-
boszczem parafii NMP Królowej Ró¿añca �w. w Wysokim Kole.
Ks. Karolik jest dobrym gospodarzem parafii, jak te¿ kustoszem sank-
tuarium maryjnego. Dziêki jego staraniom otynkowano elewacje i po-
malowano wnêtrze ko�cio³a i plebanii, wymieniono okna, zmoderni-
zowano instalacjê elektryczn¹ i nag³a�niaj¹c¹, zrekonstruowano o³tarz
w kaplicy �w. Józefa, dokonano konserwacji pozosta³ych o³tarzy,
a tak¿e organów, zakupiono 14 obrazów Drogi Krzy¿owej, utworzo-
no obok ko�cio³a Plac Pielgrzyma wraz z Drog¹ Krzy¿ow¹, dokonano
renowacji cudownego obrazu Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, zainstalo-
wano w Ko�ciele urz¹dzenia alarmowe, zorganizowano obchody
25 rocznicy koronacji cudownego obrazu.
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Od 1891 r. do chwili obecnej w parafii pracowa³o zaledwie czte-

rech wikariuszy, pe³ni¹cych role �wspó³pracowników proboszczów�.

W pocz¹tkach swego istnienia parafia nale¿a³a do dekanatu zwo-

leñskiego, z siedzib¹ w Zwoleniu, a nastêpnie do dekanatów: kazi-

mierskiego z siedzib¹ w Kazimierzu Dolnym, soleckiego z siedzib¹

w Solcu nad Wis³¹, ponownie do zwoleñskiego, kozienickiego, znów

do zwoleñskiego, ponownie do kozienickiego, pionkowskiego i czar-

noleskiego z siedzib¹ w Garbatce Letnisku.

Do dekanatu czarnoleskiego parafia w Wysokim Kole nale¿y od

1995 r.

Tabela 4. Ilo�æ wiernych w parafii wysokolskiej (stan na 30.10.2003 r.)

* Wraz z dzieæmi.

Lp. Nazwa Wsi Mê¿czy�ni * Kobiety* Ogó³em*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Boguszówka

Marianów

Markowola

Markowola Kolonia

Ole�niak

Opatkowice

Opatkowice Kolonia

Podmie�cie

Regów Stary

Regów Nowy

Smogorzów

Wysokie Ko³o

106

42

50

68

10

121

69

47

172

51

60

83

104

34

63

64

8

119

66

47

178

56

61

121

210

76

113

132

18

240

135

94

350

107

121

204

Razem 879 921 1800
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Dekanat Czarnoleski

DANE ADRESOWE:

PARAFIA NMP Królowej  Ró¿añca �wiêtego

woj. mazowieckie, pow. Kozienice, gm. Gniewoszów
Wysokie Ko³o 23;
26-920 Gniewoszów;
tel. (48) 621-51-35
Strona www:
e-mail: wysokol@czarnolas.info
Proboszcz:
ks. kan. Jerzy Karolik

Siostry Zgromadzenia Córek �w. Franciszka Serafickiego

PORZ¥DEK MSZY �W.:

niedziele i �wiêta:  900; 1130; 1600

w dni powszednie: 700

UROCZYSTO�CI  PARAFIALNE:

1 I � Bo¿ej Rodzicielki � Odpust
3 V � NMP Królowej Polski � Odpust
Zes³anie Ducha �wiêtego � Odpust
Poniedzia³ek po Zes³aniu Ducha �wiêtego � NMP Matki Ko�cio³a �
Odpust
6 VIII � Przemienienie Pañskie � Odpust
18 VIII � Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu
18 VIII � Dzieñ Chorych
8 IX � Narodzenie NMP � Odpust
I niedziela pa�dziernika � NMP Królowej Ró¿añca �wiêtego � Odpust
Sobota i III niedziela Wielkiego Postu � Nabo¿eñstwo 40-godzinne

http://czarnolas.info/teksty.php?cz=wysokiekolo

Podczas niedzielnych i �wi¹tecznych Mszy �w. cudowny obraz Matki
Bo¿ej Wysokolskiej jest ods³aniany. Podczas ods³oniêcia wierni �pie-
waj¹ pie�ñ �Witaj Wysokolska�, a w czasie zas³oniêcia �¯egnaj Wyso-
kolska�. Tak samo bywa podczas Mszy �w. odprawianych na ¿ycze-
nie. Przed cudowny obraz wierni tradycyjnie podchodz¹ na kolanach.
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4. Obraz Matki Bo¿ej

Kronikarz klasztorny poda³, ¿e ofiarodawca cudownego obrazu
Matki Bo¿ej � Antoni Krzysztof Bêbnowski napisa³ dokument, który
stanowi jedyny �ród³owy materia³ do historii obrazu Matki Bo¿ej Ró-
¿añcowej. Dziêki niemu znane s¹ dzieje obrazu od po³. XVII w., przed-
stawiaj¹ siê one nastêpuj¹co:

Podczas wojny polsko-moskiewskiej (1654�1667) do niewoli do-
sta³a siê (wraz z mê¿em) Marianna z Sia¿yc Kalinowska, cze�nikowa
czerwonogrodzka. Ma³¿onkowie przebywali w Moskwie przez wiele
lat i tam nawi¹zali kontakt z carskimi dworzanami i samym carem
Aleksiejem Michaj³owiczem (1645�1676). Po �mierci Kalinowskiego
car okaza³ wdowie wspó³czucie i na pocieszenie podarowa³ jej obraz
Matki Bo¿ej, który posiada³ od 18 lat. Dr. M. Skrudlik w swej ksi¹¿ce
pt. �Cudowny Obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej� (Czêstochowa
1934) napisa³ m.in..: �Do najstarszych wizerunków w typie (...) Matka
Bo¿a Pocieszenia wschodniego pochodzenia nale¿y Ponagia-Porta-
itissa z Iwiron na Athos (koniec XIII w.). Obraz ten znany jest z kopii,
wykonanej w 1648 r. na zamówienie patriarchy Partheniosa dla cara
Aleksieja Michaj³owicza. Twórc¹ tej kopii by³ (...) Jamblichos, syn Ro-
manosa (...)�. Byæ mo¿e to w³a�nie ten obraz otrzyma³a Kalinowska.
Wracaj¹c do kraju zabra³a ona wizerunek Matki Bo¿ej ze sob¹ do Lwo-
wa (Kamienicy?), gdzie zamieszka³a pod opiek¹ krewnego � kasztela-
na kamienieckiego Gabriela Sielnickiego. W 1677 r. obraz Matki Bo-
¿ej podarowa³a A.K. Bêbnowskiemu, którego by³a �krewn¹
i dobrodziejk¹�. Obraz pozosta³ jeszcze przez kilka lat u Kalinowskiej.
Bêbnowksi pochodzi³ z rodziny Odrow¹¿ów herbu Na³êcz, ze wsi Bêb-
nów k. Koñskich. By³ znacz¹cym rycerzem i ziemianinem, ale nie
bogatym, dzier¿awc¹ wsi Zarudzie (obecnie Zarzecze) k. Zamo�cia. Ka-
linowska �parali¿em naruszona�, 5.11.1680 r. przekaza³a obraz
w rêce Bêbnowskiego, a ten przyj¹³ go z rado�ci¹. Kalinowska poin-
formowa³a jednocze�nie nowego w³a�ciciela obrazu, ¿e za wstawien-
nictwem Panny Naj�wiêtszej otrzyma³a od Pana Boga wiele ³ask i po-
prosi³a, aby przed obrazem �odprawiana by³a chwa³a Bo¿a�. Bêbnow-
ski, który chorowa³ przez kilkana�cie tygodni zezna³, ¿e Matka Bo¿a
doda³a mu lepszego zdrowia i si³. Obraz zosta³ po�wiêcony przed cu-
downym obrazem Matki Bo¿ej Sokalskiej i przewieziony do Zarudzia.
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Wtedy zaczê³y mieæ miejsce cudowne wyzdrowienia. Bêbnowski, wraz
z rodzin¹, do�wiadczy³ wielu ³ask. Sam �ocali³ kilkakroæ sw¹ g³owê
w rozmaitych okazjach�. Po pewnym czasie otrzyma³ we �nie trzykrot-
nie �objawienie od Matki Boskiej�, która do niego mówi³a: �Zawie� mnie
i oddaj do pustego ko�cio³a w Wysokim Kole�. Bêbnowskiemu ¿al by³o
rozstawaæ siê z obrazem, zwleka³ z wykonaniem woli Matki Bo¿ej,
a wkrótce uda³ siê na odsiecz Wiednia w 1683 r. W bitwie król Jan III
Sobieski z grup¹ przybocznych ¿o³nierzy m.in. Bêbnowskim, znalaz³ siê
w powa¿nym niebezpieczeñstwie, z którego jednak cudem wszyscy wy-
szli bez szwanku. Bêbnowski napisa³: �(...) i za pomoc¹ Matki Boskiej
wyszli�my wszyscy zdrowi, chocia¿ nieprzyjaciel turecki by³ przed nami,
za nami i po bokach�. Po powrocie do domu rycerz ciê¿ko chorowa³
przez niedziel dziewiêæ, ale i tym razem, za wstawiennictwem Matki
Bo¿ej, Pan Bóg przywróci³ mu zdrowie. Wtedy wyruszy³ do Wysokiego
Ko³a. 6.07.1684 r. obraz Matki Bo¿ej zosta³ uroczy�cie wprowadzony
do ko�cio³a. Kronikarz klasztorny opisa³ to wydarzenie tak: �Wiêc naza-
jutrz po odprawieniu nabo¿eñstwa wychodz¹ do powitania i przyjêcia
onego obrazu dwaj ojcowie, mianowicie: W.O. Franciszek G³adysz
i O. Dominik Piotrowicz w obecno�ci szczodrego fundatora p. Jacka de
Rudo³ow Ruwskiego (...)�. Dalej kronikarz pisze, ¿e choæ nikogo specjal-
nie nie wo³ano ani proszono, zebra³o siê bardzo wiele ludzi (...) ró¿nego
stanu i wieku, w liczbie ok. 2 tys., utworzywszy w nastêpnej wsi Opatko-
wicach jakby d³ugi ³añcuch powitalny�. Po�ród zgromadzonych wier-
nych �by³o te¿ wiele osób znakomitszych� ze szlachty i duchowieñstwa.
Z Opatkowic ruszy³a wielka procesja z obrazem Matki Bo¿ej i o godz.
10.00 przyby³a do ko�cio³a. Tu �z r¹k Ichmo�ciów Bêbnowskich, jako
na wieczne czasy ten sobie darowany najdro¿szy klejnot odebra³ kon-
went prawie ³zami siê zalewaj¹c z rado�ci i dziêkuj¹c Jej, ¿e przysz³a
pocieszyæ ruiny ko�cio³a przez lat 40 z ok³adem pustkami stoj¹cego�.

Wkrótce obraz Matki Bo¿ej zas³yn¹³ wieloma objawionymi ³aska-
mi i cudownymi uzdrowieniami chorych, w�ród których byli zarówno
ludzie pro�ci, ubodzy, ale tak¿e wykszta³ceni i bogaci. Szczególny roz-
kwit kultu Matki Bo¿ej Ró¿añcowej nast¹pi³ w XVIII w.

W 1781 r. w Wysokim Kole zjawi³ siê wizytator generalny diecezji
krakowskiej ks. bp sufragan Antoni Dunin-Kozicki, który po zbadaniu
objawów kultu, tj. zebraniu dowodów i zeznañ zaprzysiê¿onych osób,
podpisa³ i przed³o¿y³ przeorowi OO. Dominikanów o. £ochaczewskie-
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mu dekret (potwierdzony przez bp. krakowskiego Micha³a Jerzego ksiê-
cia Poniatowskiego) uznaj¹cy wizerunek Matki Bo¿ej Wysokolskiej za
³askami s³yn¹cy. Oczywi�cie sam obraz nie by³ przyczyn¹ cudów i ³ask
dokonuj¹cych siê w sanktuarium wysokolskim. By³ on tylko (i nadal
jest) materialnym przedmiotem (narzêdziem), przez który dzia³a Matka
Bo¿a ukazuj¹c swoje uczestnictwo w mocy Bo¿ej. Obraz jest wizerun-
kiem Bogarodzicy, wyrazem i znakiem Jej obecno�ci. Oznacza bezpo-
�rednio przez nas nieuchwytn¹, ale realn¹, poznawan¹ po skutkach,
obecno�æ Tej, któr¹ przedstawia. Doznanie ³aski czy cudu nie dowodzi
magicznej mocy samego obrazu, ale dzia³ania Pana Boga za po�red-
nictwem Matki Bo¿ej, pos³uguj¹cej siê tym obrazem.

10.09.1833 r. kaplica Matki Bo¿ej stanê³a w p³omieniach. Czy
obraz Matki Bo¿ej Wysokolskiej ocala³, nie ma pewno�ci. Wed³ug le-
gendy opu�ci³ on �wi¹tyniê w tajemniczy sposób i zosta³ pó�niej znale-
ziony na ³¹ce k. Sieciechowa � Opactwa, a nastêpnie przeniesiony
w uroczystej procesji do Wysokiego Ko³a. Niewykluczone, ¿e tak siê
sta³o naprawdê. W dziejach chrze�cijañstwa by³o wiele cudownych ob-
razów, które pojawi³y siê w niezwyk³ych okoliczno�ciach, np. w Rosji
w 1579 r. 10-letniej dziewczynce 3-krotnie objawia³a siê Matka Bo¿a
nakazuj¹c odszukanie ikony w zgliszczach spalonego domu. Istotnie,
pobo¿ni wierni znale�li na wskazanym miejscu nietkniêty ogniem
obraz. By³a to s³awna pó�niej cudowna ikona Matki Bo¿ej Kazañ-
skiej, rosyjski skarb narodowy (od 1993 r. jest w Watykanie). Nawet
w naszej diecezji radomskiej mia³y miejsce dziwne wydarzenia. We-
d³ug legendy cudowny obraz Matki Bo¿ej Pocieszenia z B³otnicy zo-
sta³ wydobyty z ziemi podczas orki w Rykach, a cudowny obraz Mat-
ki Bo¿ej Wychowawczyni w Czarnej znale�li robotnicy na krzaku
ja³owca. Niektórzy eksperci s¹ zdania, ¿e obecny w ko�ciele obraz
Matki Bo¿ej, cudami s³yn¹cy, zosta³ namalowany w latach
1833�34. S¹ te¿ osoby, które uwa¿aj¹, ¿e obraz jest autentyczny
(XVII-wieczny). W ko�ciele znajduje siê kopia obrazu, wykazuj¹ca
bardzo du¿e podobieñstwo do orygina³u. Czy jest to obraz wykona-
ny przez Jana Ró¿yckiego (nadwornego malarza Jerzego Sapiechy)
na zamówienie OO. Dominikanów? Tego tak¿e nie wiadomo.

Obraz, który trafi³ do Wysokiego Ko³a w 1684 r., by³ prawdopo-
dobnie dzie³em artysty szko³y malarskiej holenderskiej lub w³oskiej
z pocz¹tku XVII w. By³ to typ obrazu zwany �Hodegetri¹�, najs³ynniej-
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szy i najpopularniejszy typ ikonograficzny. �Hodegetria� to inaczej �Ta,
która wskazuje drogê�, �Przewodniczka podró¿uj¹cych�. Wyra¿a ideê,
i¿ Maryja jest t¹, która ukazuje drogê, a Jezus jest drog¹�.  Ludzie
udaj¹cy siê w podró¿ powierzali Matce Bo¿ej swoje zdrowie i ¿ycie.
Tego rodzaju ikony otaczano najwy¿sz¹ czci¹ i uwa¿ano przedstawia-
n¹ w nich Maryjê za opiekunkê Cesarstwa Bizantyjskiego, przewod-
niczkê podró¿uj¹cych i orêdowniczkê ociemnia³ych. Od 1570 r. Mat-
ka Naj�wiêtsza odbiera³a w Konstantynopolu (Bizancjum) ho³d pod we-
zwaniem Patronki Przewodników.

�Wschód by³ ojczyzn¹ przebogatych form kompozycyjnych i iko-
nograficznych i st¹d wywodzi siê zasadniczy typ �Hadegetrii�, który
sta³ siê punktem wyj�cia dla ca³ego krêgu plastycznych przedstawieñ
Bogarodzicy. Okazj¹ do stworzenia tego typu przedstawienia sta³o siê
ujêcie w dogmat nauki Ko�cio³a o Boskim Macierzyñstwie Maryi na
Soborze Efeskim w 431 r. St¹d w sztuce bizantyjskiej ustala siê w tym
okresie typ �Hodegetrii� jako plastyczny wyraz dogmatu o Bo¿ym
Macierzyñstwie Maryi� (wed³ug S.H. Lesman). Pierwowzorem �Hode-
getrii� mia³ byæ (wed³ug legendy greckiej) obraz Maryi z Dzieci¹tkiem,
namalowany przez �w. £ukasza � Ewangelistê w 46 r., jeszcze za ¿y-
cia Maryi. Dr. M. Skrudlik w swym dziele pt. �Królowa Korony Pol-
skiej� (Lwów 1930) przytacza, ¿e w klasztornych rêkopisach greckich
jest wzmianka o 70 ma³ych i 3 wielkich obrazach Matki Bo¿ej pêdzla
�w. £ukasza. Obraz przeniesiony przez �w. Jana Aposto³a do Jerozo-
limy, by³ tam przez niespe³na 300 lat. Nastêpnie zosta³ odnaleziony
i przewieziony  w 326(?)r. przez �w. Helenê, matkê cesarza rzymskie-
go Konstantyna Wielkiego (306�337) do Bizancjum (Konstantynopo-
la). Wed³ug innej wersji obraz przewioz³a w V w. Eudoksja, ¿ona cesa-
rza wschodniorzymskiego Teodozjusza II (408�450). Obraz zosta³
umieszczony w ma³ym ko�ció³ku przy ulicy przewodników (przewo�-
ników?) � Ton hodegon, sk¹d wywodzi siê nazwa obrazów. Faktycz-
nie typ �Hodegetrii� powsta³ prawdopodobnie miêdzy VI a VII wie-
kiem i by³ popularny a¿ do koñca XVII w. W tym typie obrazów Ma-
donna trzyma zawsze Dzieci¹tko na lewym ramieniu, praw¹ rêkê przy-
ciska do piersi. Jezus praw¹ r¹czk¹ udziela b³ogos³awieñstwa, a w le-
wej trzyma zwój pergaminu lub ksiêgê. (Dawne obrazy wschodnie uka-
zywa³y dzieci¹tko ze zwojem, poniewa¿ motyw ksiêgi by³ obcy sztuce.
Forma ksiêgi by³a wynikiem pó�niejszych przemian). Ten typ, z cza-
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sem modyfikowany, rozpowszechni³ siê w ca³ym �wiecie chrze�cijañ-
skim. Zachód przyj¹³ i zaakceptowa³ obrazy typu �Hodegetria� w epoce
wojen krzy¿owych, poddaj¹c przemianom zarówno formê, jak i tre�æ
przedstawieñ. W XVII i XVIII w. powsta³a ogromna liczba obrazów ma-
ryjnych, poniewa¿ by³ to okres g³êbokiego zapotrzebowania kultowego.
Obrazy typu �Hodegetria� utrwali³y siê w Polsce pod nazw¹ �Madonn
Piekarskich�, ze wzglêdu na du¿¹ popularno�æ obrazu Matki Bo¿ej Pie-
karskiej z Piekar �l¹skich. Obecnie w naszym kraju obrazów tego typu
jest ok. 40. Na ogó³ obrazy Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem przys³aniano
srebrnymi blachami, tak ¿e obraz �stawa³ siê prawie niewidoczny, ale
dzia³a³ swym materialnym bogactwem i wyrazem ods³oniêtych twarzy�.

Obraz wysokolski mie�ci siê w zasiêgu wizerunków typu �Hode-
getria�, ale zajmuje na ich tle miejsce odosobnione i stanowi interesu-
j¹cy wariant tego typu. Istnieje pokrewieñstwo w ogólnym uk³adzie,
ale s¹ znaczne odchylenia w szczegó³ach. Indywidualnym, znamien-
nym rysem obrazu jest motyw ró¿y trzymanej przez Matkê Bo¿¹. Naj-
wcze�niejsze pojawienie siê przedstawienia Maryi z kwiatem mia³o
miejsce w obrazach malarstwa toskañskiego XIII i XIV w. Kwiat ró¿y
by³ w czasach staro¿ytnych symbolem m³odo�ci, mi³o�ci i rado�ci ¿y-
cia. Kwiat w sztuce ko�cielnej symbolizuje centrum mistyki, oznacza
tak¿e b³ogos³awieñstwo. Bia³y kwiat jest symbolem niewinno�ci, dzie-
wictwa i czysto�ci. Kwiat w sztuce chrze�cijañskiej oznacza te¿ dobro-
czynno�æ i mi³osierdzie, harmoniê i mi³o�æ. Ró¿a jest znakiem wierno-
�ci, ¿ycia, mêczeñstwa i zmartwychwstania, wyra¿a wiosnê, piêkno
i przepych, mówi o mi³o�ci Boga, o przebaczeniu i ³asce. W ko�ciele
z ró¿¹ wi¹¿e siê te¿ Ró¿aniec �wiêty, wywodz¹cy swoj¹ nazwê od
przydomka Naj�wiêtszej Maryi Panny � piêknej i czystej ró¿y. Przy
wielkiej rozmaito�ci przedstawieñ Maryi zwi¹zanych z ide¹ ró¿añco-
w¹, obraz wysokolski spe³nia funkcjê wizerunku Matki Bo¿ej Ró¿añco-
wej. Wizerunek znajduj¹cy siê w Wysokim Kole stanowi przyk³ad �wia-
domego nawi¹zania do tradycyjnych form ikonograficznych dawno
minionych epok. Jest to obiekt o cechach indywidualnych nie znajdu-
j¹cych analogii zarówno w Polsce, jak i za granic¹. Tylko w obrazie
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej (po³. XVII w.) w Lwówku znajduje siê atrybut
ró¿y, lecz w r¹czce Dzieci¹tka. Staro¿ytny pisarz ko�cielny Niciphor
tak opisa³ jeden z obrazów Matki Bo¿ej: �By³a Maryja we wszystkich
rzeczach uczciwa (...) wzrostu miernego (....) Koloru by³a pszenicy po-
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dobnego, w³osu ¿ó³tawego, oczu bystrych i przy¿ó³tawych i jako oliw-
nego koloru �renic w nich maj¹ca, brwi Jej by³y powiesiste przystojnie
czerniawe. Nos przyd³u¿szy, wargi kwitn¹ce i s³ów s³odko�ci pe³ne.
Twarz nieokr¹g³a, ani kañczysta, ale nieco przyd³u¿ona (...)�. Kroni-
karz klasztorny wysokolski stwierdzi³, ¿e w obrazie Matki Bo¿ej Ró-
¿añcowej z Wysokiego Ko³a malarz doskonale odda³ tê urodê.

Obraz wysokolski jest stale przys³oniêty mosiê¿n¹ wyt³aczan¹ blach¹
sukienek oraz tkanin¹ w partii t³a. Z malarskiego obrazu widoczne s¹ tylko:
u Matki Bo¿ej twarz, szyja i rêce, a u Jezusa twarzyczka, r¹czki i stopy.

Obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, o wym. 133x88 cm, jest namalo-
wany manier¹ staro�wieck¹, technik¹ olejn¹ na czterech deskach lipowych
o grub. 2,6 cm, sklejonych na styk, wzmocnionych czterema poprzeczny-
mi sp¹gami, wpuszczonymi na g³êboko�æ 1/3 grubo�ci podk³adu. We-
d³ug s. H. Lesman charakterystyczne cechy podk³adu, a tak¿e jego
doskona³y stan zachowania i brak �ladów napraw pozwalaj¹ datowaæ
podobrazie na XIX w., a wyniki ekspertyz technologicznych wskazuj¹
z kolei na XIX-wieczne pochodzenie samego obrazu. Nie wiadomo na
pewno czy obraz jest falsyfikatem, kopi¹ orygina³u czy te¿ do�æ swo-
bodnym nawi¹zaniem do tradycyjnej formy, któr¹ artysta móg³ odtwo-
rzyæ z opisu lub grafiki ulotnej, natomiast w detalach i ich interpretacji
odda³ swój styl indywidualny. Wyniki badañ technologicznych pozwa-
laj¹ zacie�niæ datê powstania obrazu do lat 1830�1850. Wcze�niejsze
datowanie eliminuje obecno�æ pigmentów wprowadzonych w u¿ycie
dopiero w 1830 r. Pó�niejsze � wyklucza technika malarska. Z analiz
obrazu wynika, ¿e jest on na�ladownictwem wzglêdnie kopi¹ wizerunku
XVII-wiecznego. Obraz móg³ powstaæ w krakowskim lub warszawskim
�rodowisku artystycznym. W niczym nie umniejsza to jego warto�ci
kultowej. Dowodem tego jest fakt, ¿e Matka Bo¿a Wysokolska nie-
przerwanie s³ynie ³askami i cudami. Siostra H. Lesman napisa³a; �Wi-
zerunek Madonny Wysokolskiej oceniony w kategoriach analizy for-
malno-stylistycznej z ca³¹ pewno�ci¹ stanowi przyk³ad �wiadomego
nawi¹zania do tradycyjnych form ikonograficznych epok minionych.
Nie znajduj¹c �cis³ej analogii w�ród obiektów polskich, jest raczej re-
dakcj¹ indywidualn¹, jednorazow¹, choæ zbli¿on¹ do pokrewnych so-
bie ikonograficznie wizerunków XVII-wiecznych (...). Nie mamy jed-
nak ¿adnych danych, by twierdziæ, i¿ istniej¹cy wizerunek jest wiern¹
kopi¹ orygina³u. W istocie jest to obraz zdecydowanie nowy, utrzyma-
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ny jedynie w atmosferze XVII-wiecznych obiektów kultowych�. Czy
rzeczywi�cie tak jest?

Matka Bo¿a zajmuje wiêksz¹ czê�æ pola obrazu. Przedstawiona
jest do po³owy postaci, w pozie frontalnej do widza, z nieznacznym
odchyleniem w lewo. Bez korony ma 98 cm, z koron¹ 109 cm. Na
lewym przedramieniu podtrzymuje Jezusa, a w prawej rêce, zgiêtej
w ³okciu, umieszczonej na wysoko�ci kolan Dzieci¹tka, trzyma ga³¹z-
kê ró¿y z zielonymi li�æmi, p¹czkiem i kwiatem. Jest ubrana w p³aszcz
maphorion (naci¹gany jednym rogiem czy koñcem na g³owê), narzu-
cony na g³owê i ramiona, pokrywaj¹cy szerokimi p³aszczyznami ca³¹
postaæ. Brzeg p³aszcza zdobi delikatny ornament o motywie ro�linnej
wici. Suknia ukazana jest fragmentarycznie w rozchyleniu p³aszcza.
Mankiety rêkawów sukni s¹ w¹skie i bez ozdób. G³owa Maryi jest przed-
stawiona w 3/4-tych, ma regularnie wyd³u¿ony owal twarzy, osadzona
jest na do�æ d³ugiej zaokr¹glonej, ods³oniêtej szyi. Rysy twarzy s¹ do�æ
wyra�ne, jasne. Rozwarte szpary powiek wyznaczone s¹ dok³adnie
obwódkami powiek. Wymowne, szaroniebieskie oczy z powag¹ pa-
trz¹ wprost na widza. Ciemne brwi, zarysowane pojedyncz¹, w¹sk¹
kresk¹, od brzegu nadoczodo³owego przebiegaj¹ ³agodnie w bok. Ni-
skie czo³o, czê�ciowo os³oniête p³aszczem przechodzi w d³ugi, lekko
zgarbiony grzbiet nosa z lekko odchylonymi skrzyde³kami. Usta s¹
ma³e, o pe³nych wargach z zaokr¹glonymi k¹cikami. Spojrzenie i wy-
raz twarzy Matki Bo¿ej s¹ powa¿ne, lecz ujmuj¹ce, pe³ne jakiej� nie-
wys³owionej ³askawo�ci i dobroci (podobnie jak u Jezusa). Rozstawio-
ne d³onie r¹k s¹ lekko nabrzmia³e, o d³ugich, pulchnych palcach.

Jezus siedzi na lewym ramieniu Matki, podtrzymywany Jej lew¹
d³oni¹. Dzieci¹tko unosi praw¹ r¹czkê przed siebie, trochê do góry,
w ge�cie b³ogos³awieñstwa, w lewej trzyma zamkniêt¹ ksi¹¿kê, na któ-
rej widnieje krzy¿. Jezus jest ubrany w d³ug¹, obficie sfa³dowan¹ su-
kienkê, spod której wystaj¹ bose stopy, obute w sanda³y z rzemykami.
Sukienka, przepasana w talii, w dekolcie oraz w dolnych brzegach
ozdobiona jest delikatnym ornamentem. Nogi Dzieci¹tka s¹ zgiête
w kolanach prawie pod k¹tem prostym. Twarz Jezusa jest okr¹g³a,
pe³na, okolona w³osami. Oczy bystro patrz¹ przed siebie, trochê
w bok, jakby na ni¿ej stoj¹cych. Ich szaroniebieska têczówka otaczaj¹-
ca �renicê z ma³ym odb³yskiem �wiat³a jest ujêta w sko�ne obwódki
powiek zakoñczone ciemnym konturem, do którego dodano kilka wy-
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ra�nych kresek dla oznaczenia poszczególnych rzês. Brwi s¹ jasne,
wysoko ³ukiem zakre�lone na czo³o. Usta s¹ w¹skie z lekkim opuszcze-
niem ich k¹cików w dó³, a dziel¹ca je linia podkre�lona jest prawie wy-
puk³o ciemn¹ farb¹.

G³owy Matki i Syna zdobi¹ kunsztowne, królewskie korony.
Pod wzglêdem kostiumologicznym obraz wysokolski nie wykracza

poza schemat tradycyjnego ubioru Maryi sk³adaj¹cego siê na ogó³ z czer-
wonej sukni przewi¹zanej w talii, b³êkitnego p³aszcza i królewskiej koro-
ny. Ciemnoczerwone barwy sukni wi¹¿¹ siê z w³adz¹ królewsk¹, ponie-
wa¿ purpura by³a barw¹ w³adzy. B³êkit sta³ siê kolorem Królowej nie-
bios, podkre�laj¹c Jej godno�æ. Korony s¹ nie tylko oznak¹ królewskie-
go dostojeñstwa, ale wskazuj¹ na boskie pochodzenie osób. Obraz ce-
chuje intensywna plama sylwetek ograniczona w zasadzie do dwóch
rzucaj¹cych siê  w oczy barw: b³êkitu i czerwieni. O jego kolorystyce
siostra H. Lesman napisa³a:

�Gama kolorystyczna malowid³a jest utrzymana w w¹skiej ska-
li silnie nasyconych barw. G³ówna w pe³ni nasycona tonacja  ciemnego
b³êkitu w p³aszczu Madonny przechodzi w ciemniejszy odcieñ sczernio-
nych fa³dów. Sukienka Dzieci¹tka utrzymuje siê w kolorze intensywne-
go karminu. Ten sam ton, lecz znacznie ju¿ ³agodniejszy o winnym
odcieniu, utrzymuje siê w sukni Madonny, przechodz¹c subtelnie w ko-
lor ró¿owawy o odcieniu cynobrowym podszewki Jej p³aszcza, by wresz-
cie ukazaæ siê w karnacjach twarzy blado ró¿owawym oraz w odcieniu
jasnofioletowaworó¿owym kwiatu ró¿y. Prócz tego wystêpuje tu jeszcze
zieleñ o ch³odnym odcieniu w listkach ga³¹zki ró¿anej oraz ciemny ugier
w ksiêdze i sanda³kach Dzieci¹tka. Karnacje ods³oniêtych czê�ci cia³a
pozostaj¹ w jasnym bladoró¿owym kolorze z zieleniami o ró¿nym natê-
¿eniu w modelowaniu cieni. Rêce Dzieci¹tka s¹ ró¿owawe prawie
w kolorze karnacji, na palcach podcieniowane z³amanymi ró¿ami. Pra-
wa d³oñ Madonny jakby nieco opuchniêta jest oddana w tonie karnacji,
za� lewa d³oñ w cieniu w kolorze ró¿owawego ugru ciemnego.

T³o obrazu koloru szarozielonawego w odcieniu ciep³ym, przecho-
dzi w blade b³êkity po stronie lewej, ku do³owi za� przybiera ton ciem-
niejszy szarawoczerwonawy�.

O koronacjê cudownego obrazu Matki Bo¿ej Królowej Ró¿añca
�wiêtego prosi³ m.in. ks. bp Jan Czerniak, sufragan gnie�nieñski.
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W li�cie przes³anym w 1968 r. do ks. bp. Piotra Go³êbiowskiego napisa³
m.in.: �W czasie II wojny �wiatowej przebywa³em w Wysokim Kole.
Przygnieciony gro�nymi chorobami, znajdowa³em siê w obliczu �mierci
(...) Pobo¿ni wierni nie przestawali siê gor¹co modliæ wobec Obrazu
Wysokolskiej Pani (...) Tym pro�bom zawdziêczam swoje zdrowie
i Matce Bo¿ej (...) O�mielam siê do³¹czyæ swoje gor¹ce ¿yczenie do Pa-
sterza diecezji sandomierskiej, a¿eby �wiêty obraz i ws³awiony cudami
i pobo¿n¹ czci¹, za potwierdzeniem najwy¿szej powagi ko�cielnej by³
ozdobiony z³otymi koronami�. Inicjatywa bp. Czerniaka wziê³a siê
z jego wdziêczno�ci za cudowne uzdrowienie i otrzymane ³aski. Lata
wojny zwi¹za³y przyja�ni¹ ks. J. Czerniaka z ówczesnym proboszczem
parafii wysokolskiej ks. kan. L. Figarskim, kustoszem sanktuarium, ba-
daczem dziejów obrazu Matki Bo¿ej Wysokolskiej, a zarazem pó�niej-
szym drugim inicjatorem koronacji. 7.09.1968 r. obaj ksiê¿a z³o¿yli na
o³tarzu ko�cio³a paraf. pw. Naj�wiêtszej Maryi Panny Królowej Ró¿añca
�wiêtego ksiêgê, zawieraj¹c¹ dokumentacjê kultu Matki Bo¿ej w Wyso-
kim Kole. Z³o¿ona zosta³a tak¿e pro�ba do papie¿a Paw³a VI. Historiê
cudownego obrazu opracowa³ ks. Figarski, a �z materia³u przed³o¿one-
go ksi¹dz Stefan Durzyñski pra³at-infu³at i kustosz Kapitu³y Prymasow-
skiej Gnie�nieñskiej nale¿ycie w jêz. ³aciñskim u³o¿y³ i na sposób rzym-
ski uporz¹dkowa³ (...)�.

Pro�bê o koronacjê wys³ano do w³adz ko�cielnych w Rzymie
w dn. 15.12.1969 r., a odpowied� nadesz³a w po³. stycznia 1970 r. Od
tej chwili trwa³y przygotowania do uroczysto�ci.

18.08.1974 r. Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyñski,
w asy�cie ksiê¿y biskupów, przedstawicieli Episkopatu Polski i kap³a-
nów, w obecno�ci ponad 100 tys. wiernych, dokona³ (za zgod¹ papie¿a
Paw³a VI) koronacji cudownego obrazu, ozdabiaj¹c go z³otymi korona-
mi papieskimi.

Ks. W. Smoleñ napisa³: �(...) istniej¹ pewne obiektywne i autoryta-
tywne kryteria wyrokuj¹ce o cudownym charakterze obrazów ³askami
s³yn¹cych. Jest nim koronacja obrazu dokonana na mocy decyzji Stoli-
cy Apostolskiej. Poniewa¿ decyzja taka poprzedzona jest dok³adnymi
badaniami zdzia³anych cudów i studiami ze �róde³ historycznych, stano-
wi ona równie¿ historyczny argument cudowno�ci obrazu (...)�.
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5. Kult Matki Bo¿ej

Kronikarz klasztorny porówna³ sprowadzony do Wysokiego Ko³a
obraz do ognia utajonego w popiele, w którym siê zachowuje i nie
ga�nie, i który mo¿na na nowo rozpaliæ w wielkie ognisko p³on¹ce.
Wcze�niej �obraz Panny Przenaj�w. (...) tam i ówdzie tu³a³ siê�, by³
jakby w zapomnieniu, ale gdy Maryja sama wybra³a dla siebie ko�ció³
w Wysokim Kole, jako tron dla rozdawania ³ask, to nale¿a³o mieæ
nadziejê, ¿e �ten z popio³u ju¿ dobyty ogieñ za nasz¹ promocj¹ bêdzie
gorza³ i �wieci³ ca³ej naszej Ojczy�nie, i je�li dot¹d nale¿nej czci nie
odbiera³, do nas nale¿y to wszystko wszelkimi si³ami wynagrodziæ Pan-
nie Naj�wiêtszej, a tak spodziewam siê, i¿ ten obraz za promocj¹ na-
sz¹ coraz wiêcej i bardziej zaja�nieje, ³aski swojej przenaj�wiêtszej ka¿-
demu pragn¹cemu udzielaj¹c, a tak wkrótce wzbudzi obfitsze ognie
(pobo¿no�ci) ku chwale i ozdobie Najwy¿szego�.

Szybkie uznanie, jakie zyska³ obraz Matki Bo¿ej Wysokolskiej, jest
zrozumia³e choæby z tego wzglêdu, ¿e znalaz³ siê on w posiadaniu
OO. Dominikanów, którzy byli szerzycielami kultu Matki Bo¿ej i nabo-
¿eñstwa ró¿añcowego. Obraz s³yn¹cy ³askami przyci¹ga³ rzesze wier-
nych, szczególnie w dniu odpustowym 8 wrze�nia, a to z kolei spowo-
dowa³o, ¿e klasztor wysokolski sta³ siê znanym miejscem pielgrzymko-
wym. Tu w³a�nie Pan Bóg, za wstawiennictwem Matki Bo¿ej Wyso-
kolskiej przywraca³ g³uchym s³uch, �lepym wzrok, leczy³ chorych i nie-
do³ê¿nych, wypêdza³ z opêtanych szatana, wybawia³ od szaleñstwa
i niemocy, leczy³ przeró¿ne choroby u ludzi i zwierz¹t, przywraca³ do
¿ycia �miertelnie chorych i konaj¹cych, pomaga³ w ciê¿kich porodach,
ratowa³ od niechybnej �mierci, chroni³ przed morowym powietrzem,
zwalnia³ dusze od m¹k czy�æcowych, przywraca³ zguby itp. Zewnêtrz-
nymi wyrazami kultu by³y ró¿ne pobo¿ne praktyki, jak np. zas³anianie
i ods³anianie obrazu, granie na tr¹bkach (rano i wieczorem) w wie¿y
ko�cielnej, wchodzenie do kaplicy Matki Bo¿ej na kolanach. Kult Pani
Wysokolskiej jeszcze bardziej rozkwit³ po uznaniu jej wizerunku w 1781 r.
za ³askami s³yn¹cy. Szczególnym pod tym wzglêdem by³ wiek XVIII.
Do jego koñca zanotowano ok. 150 ³ask i cudów. To zapewne tylko
czê�æ z tych, które mia³y miejsce w Wysokim Kole i poza nim, za
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przyczyn¹ Matki Bo¿ej Wysokolskiej. Wiele osób, które dozna³y cu-
downego zdarzenia czy ³aski, nie zg³asza tego duchownym. Ile by³o
tych nieznanych, nie zapisanych faktów, dotycz¹cych nie tylko uzdro-
wienia cia³a, ale te¿ i duszy, wie tylko Bóg i Matka Bo¿a. W trosce
o szerzenie siê kultu Matki Bo¿ej Wysokolskiej, zakonnicy wydali
w 1834 r. 2 tys. egz. specjalnej litanii do Matki Bo¿ej oraz obszerny
�piewnik pie�ni maryjnych, m.in. tak¿e tych, które �piewano wy³¹cz-
nie w Wysokim Kole.

Wiele osób pobo¿nych, szczególnie tych, które dozna³y osobliwej
³aski, sk³ada³y Matce Bo¿ej Wysokolskiej rozmaite podarunki, ofiary
i wota (srebrne sukienki, drogie kamienie, korale, wyroby jubilerskie itp.).
Czê�æ z nich zachowa³a siê. W 1793 r. czê�æ wotów wziêto na potrzeby
ko�cio³a, czê�æ oddano wojsku, a czê�æ zaginê³a podczas wojen.

Koniec XVIII w., ca³y wiek XIX i pocz¹tek wieku XX to okresy
du¿ego os³abienia wiary. Przyczyn¹ tego by³y wojny, utrata niepodleg³o-
�ci, bieda oraz racjonalizm �przyznaj¹cy rozumowi miejsce naczelne (...),
uwa¿aj¹cy go za �ród³o poznania wy¿sze i niezale¿ne od do�wiadczeñ
zmys³owych (..), domagaj¹cy siê niezale¿no�ci wiedzy od wiary, tradycji,
dogmatów i przes¹dów�. Racjonali�ci �uznawali za prawdê to, co umys³,
rozum ludzki móg³ poznaæ i rozwi¹zaæ, a ¿e prawdy religii chrze�cijañ-
skiej przewy¿szaj¹ zdolno�æ pojmowania rozumu przyrodzonego, st¹d
zaczêto je odrzucaæ i nawet zwalczaæ albo odnosiæ siê do nich obojêt-
nie�. Z upadkiem wiary nast¹pi³ upadek moralno�ci i dobrych obycza-
jów. Zapanowa³o d¹¿enie do u¿ywania dóbr ziemskich oraz rozkoszy
zmys³owych i cielesnych. Nic wiêc dziwnego, ¿e os³abienie wiary, zmniej-
szenie pobo¿no�ci i ufno�ci wzglêdem Boga i Matki Bo¿ej, spowodowa-
³o zmniejszenie siê cudownych zdarzeñ i nadzwyczajnych ³ask.

Ani zakonnicy OO. Reformaci, ani urzêduj¹cy po nich w Wyso-
kim Kole proboszczowie nie pozostawili prowadzonych systematycz-
nie pi�miennych relacji dotycz¹cych dziejów ko�cio³a, klasztoru, obra-
zu Matki Bo¿ej, cudownych wydarzeñ i ³ask oraz pielgrzymowania.

W 1933 r. muzycy (z Warszawy i Sandomierza) skomponowali
do wielu zapomnianych wcze�niej pie�ni maryjnych muzykê, wiêc po-
nownie zaczêto je �piewaæ. Ks. prob. Leon Figarski u³o¿y³ wiele spe-
cjalnych modlitw przeznaczonych dla pielgrzymów.
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Podczas uroczysto�ci jubileuszowych w 1934 r. z³o¿ono w kaplicy

Matki Bo¿ej ok. 30 ró¿nego rodzaju wotów. Wiêkszo�æ osób sk³adaj¹-

cych takie dowody podziêkowania Matce Bo¿ej za otrzymane ³aski nie

zg³osi³a siê do proboszcza i nie poda³a powodów z³o¿enia wotów. Uczy-

ni³o to zaledwie kilka osób.

Ks. Figarski napisa³:

Zaiste, ta �wdziêczna Pani z wschodniej strony przyby³a�,

z obranego przez siebie tronu w �wi¹tyni wysokolskiej hojnie obsy-

puje ³askami uciekaj¹ce siê do Niej dzieci i z rêki swej, w której trzy-

ma �kwiat ró¿y�, szafuje piêkne kwiaty ró¿ � swych ró¿nych darów,

³aski i cudów. Z wy¿yn nieba i z tego uprzywilejowanego przez siebie

obrazu Matka Bo¿a i nasza �le na ten padó³ p³aczu dobroci¹ nape³-

nione wejrzenie, przybywa dla obrony ludziom strapionym i zbola-

³ym, zapobiega i u�mierza ró¿ne bóle i cierpienia, osusza ³zy ludzkie,

przynosi ³askê i ratunek, daje umocnienie, pociechê i wszelk¹ opiekê

w ¿yciu, w �mierci i na wieki.

Czytaj¹c lub s³ysz¹c o tak wielu (...) otrzymywanych ³askach i cu-

dach, dziej¹cych siê za przyczyn¹ obrazu Naj�wiêtszej Maryi Panny,

znajduj¹cego siê w ko�ciele klasztornym OO. Dominikanów w Wy-

sokim Kole, mo¿emy na ogó³ stwierdziæ, ze obraz ten nie jest zwy-

k³ym obrazem, ale takim, do którego � w niezbadanych drogach swo-

ich � Pan Bóg przywi¹za³ �wiadczenie nadzwyczajnych ³ask, a nawet

cudów. St¹d nic dziwnego, ¿e po takich niezwyk³ych zdarzeniach

coraz bardziej ros³a i rozpowszechnia³a siê s³awa i cze�æ i coraz wiêk-

sze nabo¿eñstwo do Matki Naj�wiêtszej w Wysokim Kole. Zbierzmy

razem te wszystkie dowody i oznaki czci Matki Bo¿ej w obrazie wy-

sokolskim:

1. Najpierw �wiadcz¹ wymownie owe zeznania ustne czy pi�mienne

sk³adane �pod wiar¹, sumieniem i pod przysiêg¹� wobec zakonni-

ków i innych obecnych �wiadków, pe³ne wyrazów g³êbokiej

wdziêczno�ci za doznane dobrodziejstwa;

2. Nastêpnie liczne wota ró¿ne i inne ofiary sk³adane z tej okazji

przy obrazie Matki Bo¿ej Wysokolskiej. Obraz sam zosta³ przy-

ozdobiony srebrnymi sukienkami i koronami.
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3. Wszyscy ci, którzy doznali szczególnej ³aski Matki Boskiej, jak

widzieli�my z podanych opisów, przystêpowali do Sakramen-

tów �w., spowiadali siê z grzechów swoich, przyjmowali Komu-

niê �w., s³owem odmieniali ¿ycie swoje na lepsze, mi³e Panu

Bogu.

4. Równie¿ wpisywali siê do Bractwa Ró¿añca �wiêtego jako �wiecz-

ne s³ugi Naj�wiêtszej Maryi Panny�, i ten ró¿aniec odmawiali ku

Jej czci.

W latach 1934�1958 cudownych zdarzeñ i ³ask zanotowano

ok. 30. W pó�niejszych latach, a tak¿e obecnie, wierni wci¹¿ do-

znaj¹ mi³osierdzia Bo¿ego za wstawiennictwem Matki Bo¿ej Wyso-

kolskiej, ale w o wiele mniejszej skali ni¿ dawniej. Dlaczego? Jeden

z powa¿nych starszych kap³anów da³ tak¹ odpowied�. �W ten tylko

chyba sposób mo¿na by to sobie t³umaczyæ, ¿e gdzie ludzie maj¹

wiarê ¿yw¹, pobo¿no�æ ¿arliw¹, po�wiêcenie siê dla bli�nich szcze-

re, ³aski Bo¿e wysoko ceni¹ i z temi ³askami wiernie wspó³pracuj¹,

tam zwykle i obfitsze Pan Bóg zlewa dobrodziejstwa. Z os³abieniem

wiary i pobo¿no�ci, ze zbytniem umi³owaniem dóbr ziemskich,

z lekcewa¿eniem rzeczy nadprzyrodzonych musia³o nast¹piæ zata-

mowanie tych �róde³ nadzwyczajnych. Nie zosta³a moc Bo¿a zmniej-

szona ani obfito�æ Jego darów wyczerpana, lecz ludzie nie s¹ do�æ

przygotowani na ich przyjêcie i korzystanie z nich dla chwa³y Bo-

¿ej, zbawienia duszy i dobra bli�nich�.

Sanktuarium wysokolskie spotka³o siê z zainteresowaniem

w �wiecie literatury i sztuki. Znany pisarz katolicki  Jan Dobraczyñ-

ski  uczyni³ je miejscem akcji swojej powie�ci pt. �Szata godowa�,

w której opisa³ zarówno ko�ció³, jak i przechowywany w nim obraz

Matki Bo¿ej Wysokolskiej. Zainteresowanie obrazem znalaz³o wie-

lokrotnie wyraz w sztuce malarskiej, czego przyk³adem mog¹ byæ

liczne kopie wizerunku Matki Bo¿ej Ró¿añcowej z Dzieci¹tkiem wy-

konane m.in. przez malarzy: Jana Ró¿yckiego pod koniec XVII w.

i Franciszka Skorupskiego z Warszawy (rodem z Gniewoszowa),

który �wi¹tyni wysokolskiej i wizerunkowi Matki Bo¿ej z Dzieci¹t-

kiem po�wiêci³ cykl swych obrazów malowanych w latach
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1935�1957. Wielu rze�biarzy i snycerzy wykona³o dla sanktuarium
sporo cennych prac, np. kilka piêknych o³tarzy. Poeci i muzycy byli
autorami wielu pie�ni religijnych. Ksiê¿a u³o¿yli wiele modlitw.

Sanktuarium maryjne w Wysokim Kole to miejsce, w którym
ka¿dy wierny z przyjemno�ci¹ przebywa. Uczennice z Publicznej
Szko³y Podstawowej w opracowaniu pt. �Ocaliæ od zapomnienia�
tak napisa³y o Wysokim Kole: �Zak¹tek ten posiada przedziwny
magnetyzm. Kto raz tu przyjecha³, powraca tutaj czêsto. Przeko-
najcie siê o tym sami�. Pojecha³em, przekona³em siê. Pierwszy raz
w ¿yciu nawiedzi³em sanktuarium wysokolskie w kwietniu 2003 r.
i od pierwszej chwili zosta³em zauroczony. Wspania³y cudowny ob-
raz Matki Bo¿ej Wysokolskiej, piêkny (pod wzglêdem architekto-
nicznym i wystroju wewnêtrznego) ko�ció³ parafialny, wzbudzaj¹
zachwyt i wprowadzaj¹ cz³owieka w b³ogi nastrój. W sanktuarium
odzyskuje siê pogodê ducha, wzmacnia swoj¹ pobo¿no�æ, odczuwa
blisko�æ Matki Bo¿ej i Jej Syna. Jest tu zazwyczaj sielankowy na-
strój, nie ma nat³oku ludzi (z wyj¹tkiem dni odpustowych i najwa¿-
niejszych �wi¹t), co sprzyja relaksowi oraz medytacjom.

Szkoda, ¿e do Wysokiego Ko³a przybywa rocznie tylko ok.
40 tys. pielgrzymów i turystów. Sanktuarium wysokolskie powinno
nawiedzaæ wiele wiêcej osób. ̄ eby tak by³o, konieczny jest rozwój
infrastruktury w Gniewoszowie i Wysokim Kole. Przede wszystkim
powinno powstaæ wiele miejsc noclegowych i punktów zbiorowego
¿ywienia oraz ma³ej gastronomii, a tak¿e placówek kulturalno-roz-
rywkowych. Powinno byæ te¿ wiêcej dogodnych po³¹czeñ autobu-
sowych z Pu³awami, Dêblinem, Kozienicami, Pionkami, Radomiem
i Zwoleniem. Na terenie sanktuarium wskazana jest odbudowa, ro-
zebranych dawno temu, dwóch skrzyde³ zespo³u klasztornego i prze-
znaczenie ich na Dom Pielgrzyma. Istotn¹ spraw¹ jest tak¿e umie-
jêtna promocja sanktuarium na terenie kraju przy pomocy ró¿nego
rodzaju wydawnictw (ksi¹¿ek, folderów, informatorów itp.), prasy,
radia, TV i Internetu. To wszystko sprawi, ¿e sanktuarium wysokol-
skie stanie siê bardziej znane i popularne, a nawiedzaj¹cy je piel-
grzymi i tury�ci bêd¹ mieli dogodniejsze warunki pobytu. Czego

sobie i innym cz³onkom spo³eczno�ci chrze�cijañskiej ¿yczê.
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6. Prze¿ycia wojenne

Wiek XVIII

Kronikarz klasztoru wysokolskiego zapisa³, co nastêpuje.

�W roku 1736, tak¿e w Polszcze wielka rewolucja by³a dla niezgody
panów, Moskwa wprowadzona do Polski z Kozakami wielkie excessa
(nadu¿ycia), ruiny, zabójstwa miejscami czynili i rabunki, miejscami i ko-
�cio³ów nawet. Nie mogê przepomnieæ osobliwej protekcji nad klaszto-
rem naszym Naj�wiêtszej Panny Wysokolskiej, albowiem roku tego i prze-
sz³ego w okolicy tu rabowali i pustoszyli dobra, skarby wielkie w Ba³towie
zabrali i klasztorowi Sieciechowskiemu szkody z wielkim uprzykrzeniem
Benedyktynów poczynili. Ta¿ Moskwa i w Regowie rabuj¹c i tam niema³y
czas stoj¹c, dowiedziawszy siê o obrazie Naj�wiêtszej Panny w ko�ciele
naszym, pu³kownik moskiewski z Moskw¹ i z lud�mi swoimi, i drugi pu³-
kownik kozacki z Kozakami swymi do ko�cio³a przyszli, których ko�ció³
nie móg³ obj¹æ. Gdy sobie kazali obraz Naj�wiêtszej Panny Maryi otwo-
rzyæ, który by³ we srebrze wszystek, pok³ony przed nim i nabo¿eñstwa
swoje czynili, na ja³mu¿nê nam ruble moskiewskie alias talary bite, czer-
wone z³ote i kopijki na ofiarê do Naj�wiêtszej Panny daj¹c, w Regowie
rabuj¹c w �pichlerzach, zbo¿a niema³o do klasztoru naszego nam nazwo-
ziæ kazali, a gdyby�my go przyj¹æ nie chcieli, to go w Wis³ê wsypaæ usi³owali.

Genera³ moskiewski Lesle przez kilka czasów w klasztorze Siecie-
chowskim stoj¹c z wielk¹ szkod¹ i uprzykrzeniem klasztoru, z synem swo-
im chorym i pu³kiem ludzi do nas stamt¹d sprowadzi³ chorego i, roz³o¿yw-
szy siê w klasztorze, warty niemal w ka¿dych drzwiach porozstawiali, oprócz
cel naszych. Ju¿ i �pichlerz otworzyli, aby z niego co chcieli brali, chc¹c
sobie postêpowaæ jak w Sieciechowie. Ja na ten czas bêd¹c magistrem
nowicjuszów, poszed³em z o. Gabryelem Delêbskim, prze³o¿onym klasz-
toru, do izb go�cinnych do genera³a, gdzie z pu³kownikiem, oficerami
i synem chorym zostawa³ Lesle nazwanym; gdy�my mu ubóstwo klaszto-
ru reprezentowali bez ¿adnych possesji, w momencie zawo³a³: marsz! �
i syna chorego zwlekli z ³ó¿ka, i dalej a¿ za Wis³ê poszli, szkody najmniejszej
nie uczyniwszy. Co siê przyw³aszcza ³asce i protekcji Naj�wiêtszej Maryi
Panny w obrazie Wysokolskim. Na co siê pod wiar¹ i sumieniem podpisujê:

X. Micha³ Ambroziewicz, przeor wysokolski�.



76

Podczas tak ciê¿kiego roku 1737 po Moskwie g³odnego i na wszyst-
ko ciê¿kiego tak, ¿e w Gniewoszowie niektórzy ludzie psy jedli, u³a-
piwszy u podró¿nych, i konie zdech³e, i byd³o, które na ten czas pada-
³o, pospolicie jedli z g³odu, i wiele ich umiera³o. Trafi³o siê, ¿e w Policz-
nie i Bobrownikach matki dzieci por¿n¹wszy jad³y. Miêdzy Regowem
i Wysokim Ko³em matka wyrzuci³a dzieciê, co je�æ wo³a³o. Cz³owiek
gospodarz w Wysokim Kole, porwawszy z gniewu za ramiona ch³op-
czyka, co z g³odu je�æ wo³a³, t³uk³ plecami o �cianê, ¿e krew gêb¹
i nosem posz³a, i umar³.

Nas przecie Opatrzno�æ Boska wy¿ywi³a dwudziestu zakonników
i dziesiêciu czeladzi, ale z ciê¿ko�ci¹ mi przychodzi³o, bo ja³mu¿ny ni
od kogo przez ten czas siê nie bra³o, lubo panowie zbo¿a mieli, jednak
na ubogich bardzo sk¹pi stanêli, na ten czas drogo zbo¿e sprzedaj¹c,
i dro¿ej jeszcze sprzedawaæ pragn¹c. Wiêc przy takim �ci�niêciu nie
maj¹c czym rzemie�lnikowi dop³aciæ, musia³em wotami srebrnymi do-
p³aciæ, bo przez rok robota w Warszawie le¿a³a, i kielich z paten¹
najpodlejszy, który nie wa¿y³ i dwóch grzywien, w robocie dodaæ mu-
sia³em. Nie od rzeczy zapisaæ tu umy�li³em, jako osobliwej protekcji
dozna³ nasz klasztor Maryi Panny w obrazie naszym roku 1707 dnia
27 pa�dziernika, na co sam oczyma patrza³em, bêd¹c na nowicjacie
dopiero trzy niedziele po ob³uczynach moich.

Na ten czas by³a wielka rewolucja w Polszcze: Szwedzi, Moskwa,
Wo³osza, Kozacy, Ka³mucy uganiali siê przez kilka lat po Polszcze rabu-
j¹c, pal¹c, w rabunkach miejscami i ko�cio³om nie folguj¹c, nie mówiê
miejscami, ale niemal wszêdzie, bo si³a klasztornych skarbów Szwedzi
wywie�li do Szwecji, gdzie na morzu dla nawa³no�ci wszystkie zatonê³y
(6 grudnia). I Szwedzi po tym na g³owê pod Po³taw¹ (w 1709 r.) prze-
grali, i si³a zabranych. Król szwedzki ledwie do Benderu umkn¹³. Do
Kozaków i Wo³oszy wi¹za³o siê du¿o ludzi swawolnych polskich, jako
i Szwedzi du¿o werbowali do regimentów. Trafi³o siê w klasztorze na-
szym, ¿e wypuszczono kilku nowicjuszów z habitu i parobka skarano, ¿e
co� na ten czas zas³u¿y³. Ci naprowadzili na klasztor Kozaków
w samo po³udnie. Na cmentarzu wyr¹bano drzwi do ko�cio³a, zakrystiê
jeszcze otwart¹ zastali, skarbiec tak¿e wyr¹bali i depozyta szlacheckie
w nim bêd¹ce zabrali, i sprzêty ludzi ubogich po k¹tach w ko�ciele.

Srebra za� ko�cielne, dopiero przed godzin¹ i z aparatami wyniesio-
ne do kruchty, gdzie siê wagi zegarowe spuszczaj¹, i konfesjona³em
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drzwi zastawione, wszystkie w ca³o�ci zosta³y. W zakrystii tylko dwa
kielichy bardzo szczup³e i niskie wziêli, i bieliznê zabrali, ornat jeden
poszarpali, który by³ z sukna i szkar³atu drogiego w kolorze fioletowym.

Ale co najstraszniejsze: do cyborium drzwiczki wyr¹bali i Naj�wiêt-
szy Sakrament na mensê wysypali. Cud wielki � jako powiadali � ¿e
przestraszeni puszkê z wieczkiem przy Naj�wiêtszym Sakramencie na
mensie zostawili i rêkawiczkê z futra cienkiego.

Trzy godziny ko�ció³ i skarbiec rabowali, a puszka na mensie sta³a
z wieczkiem, a ¿aden nie móg³ jej wzi¹æ � powiadali, ¿e ich spycha³o
z gradusów (stopni) o³tarza. Ja wszed³em do ko�cio³a podczas tego ra-
bunku i ha³asu, i widzia³em puszkê stoj¹c¹ na mensie, i Hostie �w. rozsy-
pane, i rêkawiczkê, a Kozaki rabuj¹ce z ha³asem wielkim, i jako o. Ber-
nardyn Kurowski � po odej�ciu ich � nazad zbiera³ Naj�wiêtsz¹ Euchary-
stiê do tej¿e puszki. I by³em przy tym. Potym poszli do kaplicy Naj�wiêt-
szej Panny i wpadli na o³tarz, który jeszcze nie by³ zasuniêty po Mszy
�w. niedawno odprawionej, tylko dwiema parami zas³onek zas³oniony.

(...) Ale obrazu nie tykali i nic z niego nie zdjêli, tylko jedn¹ parê
firanek zdarli, a drug¹ parê z ods³onionym obrazem zostawili. Powia-
dali tak¿e, ¿e strachem zdjêci z o³tarza spadali.

Jak tylko wpadli ci nieprzyjaciele do klasztoru, zaraz pytali siê
pilnie o przeora i organistê, którym tu by³ o. Bernardyn Kurowski,
magister nowicjuszów, ko�cio³em zawiaduj¹cy, i pewnie by ci obydwaj
ojcowie powiedzieli o wszystkich sprzêtach i srebrach ko�cielnych
i klasztornych, tylko Opatrzno�æ Boska zdarzy³a, ¿e o. Bernardyn do
sukiennic w ogród uszed³ z x. proboszczem oleksowskim, za którym
Kozacy gonili i tam siê osiedzieli, a za o. przeora � o. Dyonizego
Goraliñskiego, który ¿e by³ chory le¿¹cy na ³ó¿ku, uczyni³ siê przed
Kozakami przeorem Stefan D¹browski, syndyk, którego wzi¹wszy
Kozacy, do grobu zaprowadzili i tam, pytaj¹c o srebra i skarby, mêczy-
li, bili, ledwie nie na �mieræ, ran ze krwi¹ w g³owie i na ciele kilkana�cie
mu zadali, ale Pan Bóg da³ mu ducha mêstwa, ¿e nie wyda³ dopiero
schowanych sreber i sprzêtów ko�cielnych. Wyszed³ z grobu wszystek
krwi¹ zlany, na ogród nowicjacki, wyleczy³ siê ten ojciec za ofiarowa-
niem siê do Naj�wiêtszej Maryi Panny, i ¿y³ lat kilkana�cie, ale czêsto
narzeka³ z tego pobicia, osobliwie na g³owê. Ojcom wszystkim poza-
bierali habity, pos³ania i sprzêty, a osobliwie o. Florianowi Zawadzkie-
mu, T. Lektorowi, który dopiero z Rzymu wróci³, �w. relikwie, których
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mia³ dwa pud³a niezbyt du¿e, na proch podeptali. Trzy godziny maj¹c
rozkaz do rabowania, ujechali z klasztoru, wiêcej szkody nie uczyniw-
szy. Kuchni, reflektarza, �pichlerza, spi¿arni ani tknêli, co siê przypisu-
je osobliwej protekcji Naj�wiêtszej Maryi Panny.

Wiek XIX

Poni¿sza relacja jest autorstwa ks. prob. L. Figarskiego.

Jak wiemy z dziejów Ojczyzny naszej, po upadku Rzeczpospolitej
Polskiej Naród polski próbowa³ zrzuciæ z siebie jarzmo niewoli
i rozdarcia pomiêdzy trzy s¹siednie zaborcze pañstwa: Rosjê, Prusy
i Austriê. By odzyskaæ upragnion¹ wolno�æ Ojczyzny, naród zrywa³ siê
i dlatego urz¹dza³ powstania: ko�ciuszkowskie (1794 r.), listopadowe
(1830�1831 r.) i styczniowe (1863�1864 r.), w których liczny te¿ udzia³
bra³o duchowieñstwo tak �wieckie, jak i zakonne. Dzieje tych walk ofiar-
nych opisuj¹ ró¿ne ksi¹¿ki. Za udzia³ w powstaniach i tzw. �buntowni-
czej� dzia³alno�ci rz¹d rosyjski na mocy ukazu z 1864 r. skasowa³ bar-
dzo wiele ró¿nych klasztorów, wielu ksiê¿y ponios³o �mieræ, setki du-
chowieñstwa posz³o na wygnanie i ró¿ne kary wiêzienia i katorgi...
Z trzech klasztorów dominikañskich, istniej¹cych na terenie diecezji san-
domierskiej, (w Sandomierzu, Klimontowie i Wysokim Kole), skasowa-
ny zosta³ zaraz najprzód klasztor w Sandomierzu, inne jeszcze pozosta-
³y jaki� czas jako �czynne�. Ale nied³ugo to trwa³o; w parê lat pó�niej i te
skasowano: w pa�dzierniku 1870 r. z klasztoru wysokolskiego wys³ano
3 zakonników � do Klimontowa, 3 � do Lublina, a 1-go do Radomia,
jako chorego do szpitala. Z powodu zdecydowanej kasacji klasztoru wy-
sokolskiego ówczesny prze³o¿ony o. Bazyli Sakowski przes³a³ do J.E.
Ks. Biskupa w Sandomierzu szczegó³owe sprawozdanie o stanie klasz-
toru, a w koñcu do³¹czy³ nastêpuj¹ce po¿egnalne pismo:

�Je¿eli ustêpujemy, ulegaj¹c woli, i smutne przeniesienie do innych
klasztorów nas czeka, prosimy przynajmniej, aby nas Prze�wietny Kon-
systorz zas³oni³ od nêdzy, od krzywdy, aby�my w spokoju przynajmniej
odeszli z miejsca odwiecznej s³u¿by u Naj�wiêtszej Panny Ró¿añcowej.
Bez w¹tpienia dotkn¹³ nas cios najbole�niejszy, ustêpujemy ze ³zami,
oddaj¹c gniazdko rêkami przodków zakonu us³ane; dzi� gdy poddali�my
siê z rezygnacj¹ prosimy, aby nastêpcy nasze Imiê, nasze prace zacho-
wali, aby Ró¿aniec Bractwa, przywileje i odpusty wszystkie na tablicy
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ko�cio³a powag¹ Stolicy �w. i J. Wielm. Pasterzy Sandomierskich wpro-
wadzone i zachowane, i nadal utrzymywa³y siê. Na koniec po¿egnaw-
szy Naj�wiêtsz¹ Pannê Wysokolsk¹, której tyle lat wiernie�my przes³u-
¿yli, wdziêczni za ³aski Dobroczyñców oddajemy siê w opiekê Jego Exce-
lencyi i ca³ego Prze�wietnego Konsystorza, jako przedstawicieli W³adzy
i Opiekunów; ufni za� w szlachetne z nami obej�cie siê ¿egnamy siê
z miejscem, nie mog¹c roztrz¹saæ powodów smutnego usuniêcia.

Bogu biedê nasz¹ ofiarujemy, a Wasz¹ Excellency¹ i w³adzê
o przebaczenie i mi³osierdzie prosimy.

Pob³ogos³aw nam w podró¿, bo w Wysokim Kole naszego zakonu
ju¿ nikt nie zobaczy. Potomno�æ tylko, ludzie, historja o nim mo¿e wspo-
mni. Przy koñcu ma³o nas by³o, ale byli�my wiernymi s³ugami o³tarza,
podpor¹ wiary �wiêtej. Bo¿e Mi³osierny, pociesz nas i zmi³uj siê nad nami!

� Powy¿sze pokorne o�wiadczenie sk³adam Waszej Excellencyi
i Prze�wietnej W³adzy � wdziêczni za chleb i opiekê �

X. Sakowski Bazyli, prze³o¿ony ze swemi Braæmi Dominikanami.�
dn. 5 wrze�nia 1870 r.

Jak kiedy� ze ³zami w oczach, ale z rado�ci wielkiej, witali Ojcowie
Dominikanie cudowny obraz Panny Przenaj�wiêtszej, tak teraz rzew-
nie i rozczulaj¹co, ale z wielkim smutkiem, musieli po¿egnaæ ukocha-
n¹ cudown¹ Matuchnê Bo¿¹ i swoj¹, pozostaj¹c¹ nadal w piêknej �wi¹-
tyni wysokolskiej...

Na miejsce OO. Dominikanów rz¹d rosyjski osadzi³ w Wielkim
Kole inny zakon � OO. Reformatów, którzy przyjechali tu dn.
13 pa�dziernika 1870 r. z Jêdrzejowa zza Kielc, w liczbie 12 Refor-
matów i 1 Bernardyna. Ale i ten zakon nied³ugo tutaj go�ci³, zaledwie
20 lat, gdy¿ nie wolno by³o przyjmowaæ nowych zakonników, a¿ do
wymarcia tych, co przybyli: ostatni zakonnik o. Jozefat Stankiewicz
umar³ w 1891 r.

Wiek XX

Latem 1914 r. wybuch³a I wojna �wiatowa. Anonimowy pamiêt-
nikarz z Gniewoszowa tak j¹ wspomina:

�W �rodê 7 pa�dziernika rozchodzi³y siê pog³oski o przesuniêciu
frontu. Tymczasem nadesz³y wiadomo�ci, ¿e wie� Regów Stary sta³a
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siê ofiar¹ wojny. Pali³a siê ca³y czwartek. Pali³ siê te¿ dworek na Pod-
mie�ciu wraz z ca³ymi zabudowaniami. W sobotê 10 pa�dziernika
o godz. 10 dzia³a ryknê³y tak blisko, ¿e wszyscy potruchleli. Kanonada
stawa³a siê coraz silniejsza i klasztor pocz¹³ dr¿eæ, nagle da³ siê s³yszeæ
przera�liwy i nieprzyjemny �wist, a zaraz potem g³uchy ³oskot. To pierw-
sza kula uderzy³a w klasztor i Niemcy zaczêli strzelaæ do wie¿ ko�ciel-
nych. Od tej chwili zaczê³o siê gwa³towne bombardowanie klasztoru.
Wreszcie da³ siê s³yszeæ bez³adny odg³os st¹pania wielu nóg i okrzyk:
�Halt! Staæ tam! Russ, Russ! Rêce do góry!�. Niemcy wpadli do klasz-
toru.... Oto gdy my z oficerem rozmawiali�my w pokoju � inni ¿o³nie-
rze pl¹drowali przez ten czas mieszkanie proboszcza. Zabrali potê¿ny
gar smalcu, kawa³ s³oniny i chleb.... O �wicie ks. proboszcz i aptekarz
poszli do Kuszlowa jako przewodnicy nadarzaj¹cego siê w³a�nie pa-
trolu. W drodze powrotnej zostali obaj aresztowani przez Niemców�.

�Od rana w poniedzia³ek, (12 pa�dziernika) rozpocz¹³ siê syste-
matyczny rabunek..., ...przychodzi³a co chwila nowa zgraja. Wreszcie
oko³o po³udnia zajecha³ przed klasztor wóz, w który poczêto ³adowaæ
swoj¹ ju¿ w³asno�æ. Oko³o stu kufrów pad³o do wieczora pod uderze-
niami siekier i m³otów... S³ychaæ by³o doskonale, jak po schodach
zje¿d¿a³y olbrzymie paki na³adowane �cudzymi rzeczami�, mniejsze
za� t³umoki wprost z piêtra przez okna wyrzucano. Na domiar za�
wszystkiego � rozbito piwnicê i Prusacy dobrali siê do beczek z winem.
Rozpoczê³a siê natychmiast jeneralna pijatyka. Powyci¹gano wszyst-
kie �winie i wziêto je pod nó¿. Zrabowali nam prawie wszelk¹ ¿yw-
no�æ, jaka by³a w mieszkaniu oraz �wiece, zapa³ki, grzebienie itp. Wy-
chodz¹c zostawili na stole kwit. �¯eby was pierwsza kula nie minê³a!
mruknê³a pani Ludwika... Niemcy to niepowszedni z³odzieje�. W dniu
18 pa�dziernika ustêpuj¹ce wojska niemieckie zosta³y zmienione na
stanowiskach przez Austriaków. Oto jak autor charakteryzuje ich okres
pobytu. �Po dwóch dniach wzglêdnej ciszy rozpoczê³a siê kanonada.
Od samego rana rozlega³y siê salwy karabinowe i poryki armatnie.
Niemcy dzia³a swe okopali pod Opatkowicami i chocia¿ zdawa³o siê,
¿e klasztorowi nic nie grozi, obawa by³a ci¹g³a. Pod wieczór bitwa
wzmog³a siê i klasztor pocz¹³ dr¿eæ, jakby jaki� paroksyzm chwyci³ go
w objêcia. Zdawa³o siê, ¿e wytchniemy, atoli do pokoju wpadli Prusa-
cy ¿¹daj¹c m¹ki, jajek, cukru. �Bêdzie zabiæ, bêdzie zabiæ� � wo³a³
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jeden z nich. Przypomnia³y mi siê te¿ s³owa jednego Niemca, który
mówi³ nam wczoraj:  �My m³odzi odchodzimy, a tu przyjdzie landsz-
turm, tych siê trzeba baæ. My idziemy na Warszawê! � krzycza³ Nie-
miec.... My tu pozostawimy Austriaków! Oni bêd¹ fortecê zdobywaæ�
.... Po pewnym czasie jakie� szare postacie przesunê³y siê po koryta-
rzu, jednocze�nie te¿ d�wiêczny g³os czystym, polskim akcentem ode-
zwa³ siê z ciemni: �Czy tu mieszka proboszcz? My Austriacy! Niem-
ców ju¿ nie ma... miêdzy nami jest wielu Polaków... Ja sam � jestem
spod Krakowa mo�ci dobrodzieju, z Wadowic�.

W pa�dzierniku silny kontratak oddzia³ów rosyjskich wypar³ Austro-
Wegrów z Wysokiego Ko³a i ca³ej okolicy, ale za rok powrócili tu
i byli do koñca wojny. Krwawe zmagania toczone na terenie parafii przy-
nios³y jej mieszkañcom ciê¿kie straty ludzkie i materialne. Ucierpia³ tak¿e
ko�ció³ parafialny i zabudowania poklasztorne. Pociski artyleryjskie zbu-
rzy³y lew¹ wie¿ê i fasadê �wi¹tyni, powa¿nie uszkodzi³y kaplicê �w. Józe-
fa, m.in. rozbi³y o³tarz. Budynek plebanii zosta³ pozbawiony dachu oraz
górnego piêtra. ̄ o³dacy zagrabili wiele najwarto�ciowszych wotów dziêk-
czynnych, znajduj¹cych siê w ko�ciele. Z archiwum parafialnego skradzio-
no kilka bardzo cennych woluminów. Tragiczne wydarzenia upamiêtnia
cmentarz wojenny, na którym spoczywaj¹ ¿o³nierze walcz¹cych ze sob¹
trzech armii. W�ród nich by³o sporo Polaków.

1.09.1939 r. wybuch³a II wojna �wiatowa, szczególnie tragiczna
dla parafii wysokolskiej. O jej skutkach piszê w innym miejscu.

Ju¿ na pocz¹tku okupacji niemieckiej na terenie parafii Wysokie
Ko³o osiedli³a siê spora liczba osób wysiedlonych przez Niemców
z Poznañskiego. Kilka rodzin znalaz³o schronienie w miejscowej ple-
bani. Dziêki uprzejmo�ci proboszcza L. Figarskiego zamieszka³ w niej
tak¿e m³ody prefekt poznañskich szkó³ ks. Jan Czerniak (pó�niejszy
bp gnie�nieñski). Ksi¹dz ten w latach 1940�1944 pomaga³ ksiêdzu
proboszczowi w katechizacji i spe³nianiu innych obowi¹zków duszpa-
sterskich. W tym te¿ okresie zmog³a go ciê¿ka choroba, która okaza³a
siê na tyle powa¿na, ¿e lekarze nie dawali mu szans na prze¿ycie.
Parafianie, na czele z ks. proboszczem nie tracili nadziei i przez wiele
dni modlili siê w intencji chorego przed cudownym obrazem Matki
Bo¿ej. Pro�by zosta³y wys³uchane, bowiem ks. Czerniak powróci³ ca³-
kowicie do zdrowia. Traktowa³ on swoje nieoczekiwane uzdrowienie
jako cud i sta³ siê gorliwym orêdownikiem kultu Matki Bo¿ej Wysokol-
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skiej. Po latach, w dowód wdziêczno�ci za otrzyman¹ ³askê, ks. bp
J. Czerniak w znacz¹cy sposób przyczyni³ siê do sprawy koronacji cu-
downego obrazu Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Wysokim Kole.

Najwiêcej zniszczeñ i ludzkich tragedii przyniós³ ze sob¹ koñcowy
etap wojny, a szczególnie walki frontowe tocz¹ce siê na terenie parafii
od lipca 1944 do po³owy stycznia 1945 r. Ca³a ludno�æ z Wysokiego
Ko³a i okolic zosta³a ju¿ w lecie wysiedlona, a nielegalne przebywanie
w strefie przyfrontowej karane by³o �mierci¹. W gmachu poklasztornym
i budynku szko³y Niemcy przetrzymywali Polaków, zmuszaj¹c ich do
kopania wzd³u¿ Wis³y okopów i wznoszenia umocnieñ pod ostrza³em
sowieckiej artylerii. Ks. proboszcz L. Figarski, pomimo sprzeciwu w³adz
niemieckich, z nara¿eniem ¿ycia pozostawa³ jeszcze przez pewien czas
przy ko�ciele, jako kapelan przymusowych robotników. Spo�ród tych
mê¿czyzn, jak te¿ osób przebywaj¹cych w zakazanej, zagro¿onej stre-
fie, wiele ponios³o �mieræ lub zosta³o rannych.

Ks. Figarski tak wspomina³ okres okupacji niemieckiej:
�W czasie drugiej wojny �wiatowej 1939�1945 r. widoczna by³a

opieka Naj�wiêtszej Maryi Panny nad ko�cio³em w Wysokim Kole, oko-
lic¹ i jej pobliskimi mieszkañcami.

Od lipca 1944 roku do po³owy stycznia 1945 r. by³ front nad
Wis³¹: z tej strony (na lewym brzegu) byli Niemcy, z tamtej strony �
wojska sowieckie. Przez pó³ roku trwa³y walki i strzelanina. Prawie
wszyscy mieszkañcy z ca³ej parafii byli wysiedleni przez Niemców
w dalsze strony na zachód. W maj¹tku Boguszówka w³a�ciciel p. Se-
weryn Plewiñski by³ te¿ wysiedlony do Radomia, a gospodarstwem
jego rz¹dzili Niemcy z pozosta³ymi fornalami i robotnikami. W gma-
chu poklasztornym i w szkole oprócz wojska niemieckiego trzymano
schwytanych Polaków, których prowadzono na roboty do frontowych
rowów i schronów. Ks. proboszcz pozostawa³ jeszcze przy ko�ciele,
jako �kapelan� dla tych robotników, na odprawianie im nabo¿eñstwa
w niedziele. 25 listopada 1944 r. po po³udniu trwa³a d³u¿sza strzelani-
na w stronê budynków ko�cielnych: kilkana�cie pocisków artyleryj-
skich pad³o na podwórze, kilka trafi³o w ko�ció³ od strony pó³nocno-
-wschodniej, zerwany zosta³ szczyt nad prezbiterium, zniszczona ko-
pu³a i przebite sklepienie w kaplicy �w. Józefa, dachy podziurawione,
szyby powylatywa³y. Wtedy schronili�my siê w piwnicy, czê�ciowo za-
bezpieczonej z góry.
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Widz¹c, ¿e dalszy pobyt nasz w Wysokim Kole jest bezcelowy
i niebezpieczny, postanowili�my wyjechaæ (zreszt¹ i w³adze niemieckie
wojskowe do tego zmusza³y) i 26 listopada zebrali�my co wa¿niejsze
rzeczy ko�cielne i swoje, m.in. i obraz Matki Boskiej z o³tarza. Za³ado-
wali�my do wagonu, którego Niemcy u¿yczyli, i w nocy wyjechali�my
ze s³u¿b¹ swoj¹ i ko�cieln¹.

W Garbatce dn. 27 listopada, poniedzia³ek, ok.  godz. 8.10 paro-
wóz zabra³ tylko nasz jeden wagon, do którego przysiad³o siê wiele in-
nych osób, Niemców i Polaków, i ruszyli�my kolej¹ w stronê Radomia.
I wtedy okaza³a siê szczególna opieka Matki Bo¿ej Wysokolskiej. Gdy
byli�my pod Pionkami, nadlecia³y dwa patroluj¹ce samoloty sowieckie,
obni¿y³y siê i zaczê³y ostrzeliwaæ z wiêkszych kul (2 cm �redn.). Parê
trafi³o w parowóz i wêglarkê, a dwie kule � w nasz wagon; jedna w bok
wagonu � posz³a w rzeczy, a druga przebi³a dach prawie nad moj¹ g³o-
w¹, gdy¿ wy¿ej siedzia³em na rzeczach, ogieñ b³ysn¹³ ko³o twarzy, od³amki
rozlecia³y siê i trafi³y w le¿¹æe obok mnie futro, w walizkê i skrzyneczkê
z naczyniami ko�cielnymi, ale ani mnie, ani nikogo z osób nie zabi³y
i nie rani³y! Uwa¿amy to za wprost cudowne ocalenie od �mierci i kalec-
twa... Wszyscy siê dziwili i serdecznie Bogu i Matce Naj�wiêtszej dziêko-
wali, której cudowny obraz w tym wagonie wie�li�my ze sob¹ i sta³ za
naszymi plecami...

Obraz Matki Bo¿ej Wysokolskiej zawioz³em wraz z innymi rzecza-
mi zebranymi do wsi Wola Lipienicka (du¿a) w parafii Jastrz¹b do brata
mego Stefana, w którego domu znale�li�my go�cinê na czas wysiedle-
nia. Przed obrazem Matki Bo¿ej co dzieñ wieczorem wszyscy domowni-
cy, i inni przygodni, (a by³a tam te¿ m.in. rodzina Paw³a Jaraszka, ko-
�cielnego z £agowa Kozienickiego) zbierali siê na wspóln¹ modlitwê.
W po³owie stycznia 1945 r. wojska sowieckie prze³ama³y front nad Wi-
s³¹ i pogna³y Niemców na zachód a¿ do Berlina.

Wówczas zaczêli�my siê wybieraæ z powrotem do Wysokiego Ko³a.
Dnia 22 stycznia zabrali�my na jeden wóz co wa¿niejsze rzeczy, m.in.
obraz Matki Bo¿ej Wysokolskiej, trochê ¿ywno�ci i na ma³ych konikach,
(które jako w³asne uda³o siê nam, pojechawszy jeszcze raz na front,
wyrwaæ Niemcom pod strachem �mierci) przez Wierzbicê, Radom, Zwo-
leñ, szos¹ powróciæ.

Po drodze nocowali�my raz w Kuczkach na plebanii, a drugi raz
w Za³azach, gdzie z du¿ej wsi pozosta³y tylko gruzy i popio³y. Spotkali-
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�my wojska id¹ce, wêdruj¹cych ludzi, a nawet le¿¹ce w rowach trupy
ludzkie, jeszcze nie pochowane, niekiedy prawie nagie... wszêdzie pe³-
no zniszczenia. Przeje¿d¿ali�my pod strachem ewentualnej �mierci, w�ród
pól z za³o¿onymi minami, ale szczê�liwie przejechali�my i dnia 25 stycz-
nia wreszcie dotarli�my do Wysokiego Ko³a, do zburzonego czê�ciowo
gmachu mieszkalnego, gdzie przez pó³ roku prawie la³o siê nam w cza-
sie deszczów na g³owy... z powodu zniszczonego akurat w tej czê�ci
dachu... Powoli doprowadzano do mo¿liwego stanu zamieszkania...

Na polach sta³y jeszcze w kopkach zesz³oroczne z¿ête, a nie zebra-
ne zbo¿a.. po chleb trzeba by³o udawaæ siê w inne strony. Obraz Matki
Boskiej wróci³ na swoje miejsce do kaplicy... A na pami¹tkê ocalenia
naszego i widocznej opieki Naj�wiêtszej Maryi Panny jako wotum za-
wiesili�my przebite metalowe naczynko na hostie, gdzie pozosta³ czu-
bek owej zdradliwej kuli�.

Po powrocie z wygnania ks. prob. zasta³ zerwany dach na plebanii
i czê�ciowo na ko�ciele, wybite okna w ko�ciele i wiêkszo�ci budynków
parafialnych, spl¹drowan¹ i rozgrabion¹ bibliotekê (zaginê³o ponad 290
woluminów, tj. ok. po³owa zbiorów). Lista zniszczeñ podana w raporcie
diecezjalnego architekta, sporz¹dzona 28.05.1946 r. przedstawia³a siê
nastêpuj¹co:

�Zniszczeniu � na skutek dzia³añ wojennych � uleg³o 50% pokrycia
dachów dachówk¹. Szczyt wschodni uszkodzony zosta³ pociskiem, ze-
rwany gzyms szczytu. Pokrycie kopu³ki nad kaplic¹ �w. Józefa (przy
prezbiterium) zerwane, zniszczony zosta³ czê�ciowo szalunek. Kopu³ka
w tej¿e kaplicy przebita pociskiem. Okna w ko�ciele w wiêkszo�ci znisz-
czone, obecnie oszalowane deskami. Budynek probostwa � dawny klasz-
tor straci³ w 60% pokrycie dachówk¹ w czê�ci dalszej budynku, poci-
skiem zdemolowane zosta³o pierwsze piêtro, zawalone stropy i znisz-
czone okna�.

Do zniszczonych wiosek wróci³a wiêkszo�æ mieszkañców, ¿ycie
w parafii normalizowa³o siê, ludzie remontowali lub wznosili domy
i budynki gospodarcze. Wojna poczyni³a w parafii wysokolskiej wielkie
straty nie tylko materialne, ale i duchowe. Gwa³townie obni¿y³ siê po-
ziom moralny du¿ej czê�ci parafian. Wielu z nich prze¿ywa³o powa¿ny
kryzys wiary, niska by³a frekwencja na nabo¿eñstwach. W miarê up³y-
wu czasu wszystko wraca³o do normy...
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Rozdzia³ IV

PIELGRZYMKI

1. Pielgrzymki na �wiecie

W pielgrzymkach nawiedzaj¹cych o�rodki kultu religijnego

o zasiêgu ponadregionalnym uczestniczy w skali roku na �wiecie

220�250 mln wiernych. Ponad 150 mln z nich to chrze�cijanie

(2,1 mld wyznawców na �wiecie, w tym niespe³na 1,1 mld katoli-

ków), 20�30 mln � wyznawcy hinduizmu (ok. 650 mln na �wiecie),

a ok. 40 mln stanowi¹ muzu³manie (ok. 900 mln wyznawców) i bud-

dy�ci. Spo�ród pielgrzymów chrze�cijañskich 50�60 mln wêdruje do

20 najwa¿niejszych centrów p¹tniczych. Wiêkszo�æ miejsc pielgrzym-

kowych chrze�cijañstwa wi¹¿e siê z kultem maryjnym. Najwiêksze

o�rodki, do których udaj¹ siê pielgrzymi wyznañ chrze�cijañskich, to:

La villa de Guadalupe w Meksyku � ok. 14�20 mln rocznie, Rzym

(wraz z Watykanem) � ok. 8 mln rocznie, San Giovanni Rotondo �

ok. 7,5 mln, Aparecida w Brazylii � ponad 7 mln, Lourdes we Fran-

cji � 5�6 mln, Jasna Góra w Czêstochowie � 4�5 mln, Fatima

w Portugalii � ok. 4 mln. Wa¿n¹ rolê w rozwoju kultu maryjnego

i migracji pielgrzymkowych odegra³y miejsca objawieñ Matki Bo¿ej:

La Salette � 1846 r., Lourdes � 1858, Fatima � 1917 r. oraz Mediu-

gorie � 1981 r., le¿¹ce w Europie i Guadalupe (Ameryka �rodkowa)

� 1531 r.

Najczê�ciej i najliczniej odwiedzanym centrum kultu maryjnego

na �wiecie jest La villa de Guadalupe, po³o¿ona na pó³nocnym krañcu

stolicy Meksyku � Ciudad de Mexico. Kult Matki Bo¿ej z Guadalupe

jest niezwykle rozpowszechniony. W rocznicê drugiego objawienia,

obchodzon¹ 12 grudnia, zbiera siê w sanktuarium 6�10 mln wier-
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nych, z czego wielu przybywa w pielgrzymkach pieszych. �La More-
na� � ��niada Panienka�, patronka Meksyku i Ameryki, odgrywa³a
i odgrywa wa¿n¹ rolê nie tylko w ¿yciu religijnym, ale i spo³eczno-
-politycznym Meksyku. Cze�æ oddawana Matce Bo¿ej z Guadalupe
jest jednym z nielicznych elementów, które zaakceptowali przedsta-
wiciele prawie wszystkich kultur i tradycji, sk³adaj¹cych siê na ten
bardzo niejednolity pod wzglêdem kulturowym i rasowym kraj (po-
nad 90 mln Metysów, Indian i bia³ych).

Specyficznym o�rodkiem jest Lourdes. Ma³e, kilkunastotysiêcz-
ne miasteczko rolnicze sta³o siê, pod wp³ywem nap³ywu turystów
i pielgrzymów, wielkim centrum religijnym. Baza hotelowa liczy po-
nad 350 hoteli (ponad 40 tys. ³ó¿ek). Wraz z innymi obiektami baza
noclegowa Lourdes liczy ponad 90 tys. miejsc! Lotnisko obs³uguje
ponad milion pasa¿erów, a wed³ug planów w 2010 r. ma obs³ugiwaæ
1,5 mln osób. Do miasta przyje¿d¿a ok. 650 wyspecjalizowanych
w turystyce pielgrzymkowej poci¹gów, istniej¹ tak¿e dogodne po³¹-
czenia autobusowe z wieloma krajami Europy.

Fatima, ok. 15-tysiêczne miasteczko, jako o�rodek o zasiêgu �wia-
towym, zaczê³a siê rozwijaæ dopiero w latach 60. XX w. Miejsco-
wo�æ posiada ponad 5 tys. miejsc noclegowych (ok. 15 tys. ³ó¿ek).
Komunikacja z kontynentem jest �rednio rozwiniêta.

Baza noclegowa Czêstochowy jest bardzo skromna, liczy ok.
25 obiektów (ponad 2500 ³ó¿ek). Bazê hotelow¹ wspomagaj¹ kwa-
tery prywatne. Brak hoteli powoduje, ¿e �rednia d³ugo�æ pobytu piel-
grzyma w Czêstochowie wynosi kilka godzin, w Lourdes ok. 3 dni,
w Fatimie ok. 2,5 dnia. Wielkim mankamentem Czêstochowy, obok
s³abo rozwiniêtej bazy hotelarsko-gastronomicznej, jest brak lotniska
pasa¿erskiego, dobrze rozwiniêtego wêz³a drogowego oraz s³abo�æ
telekomunikacji.

Dwa najwa¿niejsze o�rodki kultowe na �wiecie to: Rzym (Waty-
kan, groby Aposto³ów � �w. �w. Piotra i Paw³a) i Ziemia �wiêta z Jero-
zolim¹ � o�rodkiem kultu religijnego chrze�cijan, muzu³manów i ̄ ydów.

W ostatnich kilkunastu latach odnawia siê ruch pielgrzymkowy
w krajach by³ego Zwi¹zku Sowieckiego. W Rosji du¿ym centrum
pielgrzymkowym staj¹ siê Wyspy So³owieckie, po³o¿one na Morzu
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Bia³ym, gdzie w czasach carskich istnia³ ogromny, s³ynny kompleks
zabudowañ klasztornych. W 1923 r. komuni�ci za³o¿yli tam wielki
obóz koncentracyjny, w którym �redni czas pobytu wynosi³ kilka miesiê-
cy. G³oduj¹cy, �le traktowani, schorowani wiê�niowie wykonywali ciê¿-
kie, uci¹¿liwe roboty w trudnych warunkach atmosferycznych i masowo
ginêli. W Rosji ludzie wierz¹cy pielgrzymuj¹ te¿ m.in. do o�rodka kultu
religijnego w mie�cie Siergijew Posad (okrêg moskiewski). Odradza siê
tak¿e ruch pielgrzymkowy na Ukrainie i w krajach nadba³tyckich.

Pielgrzymowanie w pierwszych wiekach chrze�cijañstwa rozpo-
wszechnia³o siê powoli. Najwa¿niejszym miejscem p¹tniczym by³a
Ziemia �wiêta. Wierni pielgrzymowali do miejsc przypominaj¹cych
narodziny, ¿ycie, cuda, �mieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-
sa. Od II w. rozpoczê³y siê wêdrówki do grobów Aposto³ów w Rzy-
mie. Pielgrzymki odbywa³y siê tak¿e do osób godnych czci � pustel-
ników, stygmatyków, znanych spowiedników, ludzi wyj¹tkowo po-
bo¿nych itp.

Wed³ug przekazów historycznych w �redniowieczu drogi by³y pe³-
ne wêdrowców, g³ównie p¹tników. Potê¿ny ruch pielgrzymkowy de-
cydowa³ o ¿yciu gospodarczym, handlu, usytuowaniu i rozwoju osie-
dli i miast.

Od 1300 r. Rzym sta³ siê g³ównym o�rodkiem pielgrzymkowym
dla wyznawców Ko�cio³a katolickiego. Od pó�nego �redniowiecza
s³ynnym sanktuarium maryjnym sta³o siê Loreto we W³oszech. We-
d³ug prastarej tradycji noc¹ z 9/10 grudnia 1295 r. nazaretañski dom
Matki Bo¿ej zosta³ przeniesiony przez anio³ów na w³osk¹ ziemiê.
W krótkim czasie Loreto sta³o siê jednym z najwa¿niejszych na �wie-
cie miejsc kultu maryjnego. Sanktuarium �wiêtego Domu zas³ynê³o
z licznych cudów.

Inicjatorem i regulatorem pielgrzymowania na masow¹ skalê
by³ Ko�ció³. Z up³ywem czasu wêdrówki religijne zosta³y ujête
w odpowiednie ramy organizacyjne. Pielgrzymi otrzymali specjal-
ne przywileje i opiekê, ale mieli tak¿e obowi¹zki zwi¹zane z uczest-
nictwem w pielgrzymce. Wszyscy pielgrzymi niezale¿nie od klasy
spo³ecznej, do której nale¿eli, mieli identyczne prawa i obowi¹zki.
Tak te¿ jest obecnie.
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2. Pocz¹tki pielgrzymek w Polsce

Pielgrzymowanie chrze�cijañskie w Polsce zaczê³o siê od podró-

¿y cesarza niemieckiego Ottona III w 1000 r. do grobu �w. Wojcie-

cha w Gnie�nie. Mêczeñska �mieræ benedyktyna podczas misji w�ród

pogan, jego kanonizacja oraz fakt posiadania relikwii podnios³y ran-

gê Gniezna i Polski w chrze�cijañskiej Europie. Papie¿ Sylwester II

erygowa³ metropoliê w Gnie�nie i trzy biskupstwa. Wincenty Kad³u-

bek okre�li³ �w. Wojciecha �naj�wiêtszym patronem Polaków�. Kult

�wiêtego ko�cielno-pañstwowy utrzyma³ siê w Polsce a¿ do koñca

XIII w., a rozpowszechni³ siê tak¿e w takich krajach jak Czechy,

Wêgry, W³ochy, Niemcy i Dania.

W XI�XIII w. rozwija³ siê w Polsce tak¿e kult pustelników. Piel-

grzymowano do miejsc z nimi zwi¹zanych ju¿ po ich �mierci, bo

wtedy kult stawa³ siê powszechny i trwa³ niekiedy kilkaset lat lub

jeszcze trwa, jak np. �w. Andrzeja �wierada, b³. Bogumi³a-Piotra II,

Juty z Che³m¿y, �w. Jana z Dukli, Piêciu Braci Mêczenników.

W �redniowiecznej Europie bardzo popularny by³ kult osób zmar-

³ych w opinii �wiêto�ci, szczególnie tych, których Ko�ció³ wyniós³ na

o³tarze. W Polsce szczególn¹ czci¹ cieszyli siê: �w. Stanis³aw ze Szcze-

panowa, biskup i mêczennik, �w. Jadwiga �l¹ska, b³. Kinga. Od

XIII w. wa¿nym o�rodkiem kultu religijnego sta³ siê Kraków. Pocz¹t-

kowo pielgrzymki by³y zwi¹zane z kultem �w. Floriana i �w. Szcze-

pana. Na prze³omie XIV i XV w. w mie�cie znajdowa³o siê ju¿

17 miejsc kultowych, a na terenie ca³ej Polski ok. 25 miejsc piel-

grzymkowych zwi¹zanych z kultem relikwii i �wiêtych. Wiêkszo�æ

pielgrzymek mia³a charakter lokalny.

W XVII w. w istniej¹cych na obszarze Rzeczpospolitej ok.

300 o�rodków pielgrzymkowych rozwinê³a siê tradycja p¹tnictwa lo-

kalnego. Pielgrzymki parafialne stawa³y siê powszechnym zwycza-

jem.
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3. Charakterystyka pielgrzymek pieszych

Pielgrzymka piesza to indywidualna lub zbiorowa wêdrówka do miejsc
kultu religijnego, w których obecno�æ Boga daje siê wyra�nie odczuæ
i jest niejako �dotykalna�. Uczestniczy siê w niej z potrzeby wewnêtrz-
nej, bez wzglêdu na okoliczno�ci, sytuacjê polityczn¹, spo³eczn¹ czy
gospodarcz¹. Pielgrzymki piesze w Polsce trwaj¹ od 1 do ok. 20 dni. S¹
szko³¹ ¿ycia chrze�cijañskiego, rekolekcjami w drodze. Codzienny udzia³
we Mszy �w., s³uchanie S³owa Bo¿ego, uczestniczenie w prelekcjach,
dyskusjach i modlitewnych rozwa¿aniach zbli¿a i jednoczy ludzi w wie-
rze, czyni pielgrzymów lepszymi, pobudza ich do spe³niania dobrych
uczynków, wzmaga mi³o�æ do bli�nich. W pielgrzymkach, od setek lat
wydeptuj¹cych szlaki wiod¹ce do sanktuariów, ukazywa³a siê i ukazuje
wiara Narodu polskiego. P¹tnicy przybywaj¹ do �wiêtych miejsc, by przed-
stawiæ Bogu swój los, udrêki, zmartwienia i rado�ci, aby do�wiadczyæ
³aski przebaczenia i duchowego b³ogos³awieñstwa. Najpopularniejsze jest
w Polsce letnie pielgrzymowanie do Czêstochowy. Masowy udzia³ wier-
nych w corocznych pielgrzymkach pieszych wyró¿nia Jasn¹ Górê spo-
�ród innych sanktuariów chrze�cijañskich.

Pielgrzymki piesze to dyscyplina i wymagania, niedogodno�ci, zmê-
czenie, trud, walka z w³asnymi i cudzymi s³abo�ciami. Wierni id¹ bez
wzglêdu na warunki atmosferyczne, zmêczenie, dolegliwo�ci, choro-
by, znosz¹ cierpliwie niewygody nocnego spoczynku, wczesnego wsta-
wania, codziennego marszu, trudno�ci z utrzymaniem w³a�ciwej higie-
ny osobistej, pragnienie, czasem nawet g³ód. Ale ten trud i znój piel-
grzymiego szlaku maj¹ moc oczyszczaj¹c¹. Powszechnie uwa¿a siê,
¿e na szlaku, mimo upa³ów i uci¹¿liwego marszu, rzadko dochodzi do
udarów s³onecznych i cieplnych, oparzeñ skóry, zas³abniêæ. Ch³ody
i deszcze nie wywo³uj¹ czêstych przeziêbieñ. Ludzie, którzy nie przy-
wykli do du¿ego wysi³ku fizycznego, pokonuj¹ bez wiêkszych trudno-
�ci odleg³o�ci 20�30 km w ci¹gu dnia czy 250�500 km w czasie
10�20 dni. I to bez wzglêdu na wiek, p³eæ i stan zdrowia. Mo¿na
powiedzieæ: �Zdrowy duch � zdrowe cia³o�.

Piesze pielgrzymowanie sta³o siê wa¿nym czynnikiem integracji
narodowo�ciowej, europejskiej, spo³ecznej, pokoleniowej i ponadpo-
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koleniowej, kulturalnej. Podczas II wojny �wiatowej oraz w okresie
Polski Ludowej pielgrzymowanie by³o tak¿e wyrazem ideologii i to¿sa-
mo�ci politycznej.

Ró¿ne s¹ motywy uczestnictwa w pielgrzymkach: pokuta, wdziêcz-
no�æ za doznane ³aski, potrzeba refleksji, zaniesienie pró�b, ciekawo�æ.
Pielgrzymi najczê�ciej oczekuj¹ od Boga ³aski w ¿yciu osobistym lub
najbli¿szych. Wierni pielgrzymuj¹ tak¿e w intencji grup zawodowych
i spo³ecznych, Ojczyzny, Ko�cio³a, Ojca �wiêtego. My�l¹ tak¿e o zba-
wieniu i ¿yciu wiecznym. Z pielgrzymkami o charakterze pokutnym
p¹tnicy ³¹cz¹ dodatkowe umartwienia, np. post, wej�cie do sanktu-
arium na kolanach, rezygnacja z na³ogów, nocne czuwanie itp.

Aby mo¿na by³o opu�ciæ domowe pielesze, zrezygnowaæ
z codziennych wygód i wyruszyæ na szlak pielgrzymi, trzeba uwierzyæ,
¿e istnieje �wiat inny, piêkniejszy, bardziej warto�ciowy, a zmêczenie,
pokuta i modlitwa na drodze prowadz¹cej do sanktuarium bêd¹ po-
mocne w jego odnalezieniu.

Pielgrzymki budz¹ dla Boga polskie miasta, osiedla i wsie, wytwa-
rzaj¹ ogólnopolsk¹ wspólnotê religijn¹, spo³eczn¹ i narodow¹. Wszê-
dzie s¹ serdecznie witane, pozdrawiane, goszczone. W tysi¹cach ludzi
spotykanych na pielgrzymich trasach pozostaj¹ zasiane ziarna praw-
dy, mi³o�ci, dobroci i braterstwa.

�Pielgrzymka to trud, ale te¿ ogromna rado�æ. To spotkanie dru-
giego cz³owieka, dzielenie z nim prze¿yæ dnia. To poznanie siebie na-
wzajem i zawieranie znajomo�ci, czêsto na d³ugie lata. Pielgrzymka to
modlitwa, �piew, Ró¿aniec przesuwany w palcach m³odego i starego
cz³owieka. To wreszcie intencja niesiona w sercu do Matki Bo¿ej. Piel-
grzymowanie to u�wiêcanie siebie i rodziny. Jest ono budowaniem
wspólnoty w drodze z wielk¹ rzesz¹ ludzi id¹cych w tym samym kie-
runku. To tak¿e niesamowite do�wiadczenie wiary i �wiadectwo dawa-
ne innym. Swoiste rekolekcje. Nogi bol¹, cia³o jest zmêczone, ale duch
radosny. Trud zostaje nagrodzony spojrzeniem Matki (...)� (o pielgrzym-
kach na Jasn¹ Górê � ks. M. Fraukacz).

W pielgrzymkach bior¹ udzia³ dzieci, m³odzie¿, doro�li, robotnicy,
rolnicy, inteligenci... Na ogó³ wszyscy maszeruj¹ w przyja�ni, zgodzie,
w pobo¿nym nastroju, znosz¹c cierpliwie trudy ze �wiadomo�ci¹, ¿e
na koñcu pielgrzymiego szlaku czeka ich piêkny, wzruszaj¹cy moment
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spotkania z Bogiem, Matk¹ Bo¿¹ czy osob¹ �wiêt¹. Pielgrzymka to
marsz, �piew i modlitwa, ale te¿ rado�æ, sport i zabawa. Organizowane
s¹ np. miêdzygrupowe zawody sportowe, s¹ tzw. wieczory pogodne
z muzyk¹, �piewami i tañcami itp.

Z dobrze prze¿ytej pielgrzymki wracamy wewnêtrznie przemie-
nieni, przepe³nieni rado�ci¹ i nadziej¹. Czujemy siê bardziej odpowie-
dzialni za to, co robimy, co dzieje siê w rodzinach i �rodowiskach,
w których ¿yjemy, uczymy siê, pracujemy.

4. Przygotowanie duchowe przed pielgrzymk¹

Pielgrzymowanie cechuje siê przede wszystkim przygotowaniem
cz³owieka na spotkanie z Bogiem. Towarzysz¹ temu specjalne obrzê-
dy religijne, takie jak nabo¿eñstwa, konferencje duchowe itp., wpro-
wadzaj¹ce wiernych w klimat pielgrzymek.

Podjêcie pielgrzymki musi mieæ motywacjê religijn¹. Jej celem jest
przede wszystkim:
� Pojednanie z lud�mi, tj. wzajemne przepraszanie siê za wyrz¹dzo-

ne krzywdy;
� Pojednanie z Bogiem przez spowied�.

O pojednaniu z Bogiem Jan Pawe³ II napisa³:
�Wraz z Eucharysti¹ równie¿ Sakrament Pojednania winien

w zasadniczy sposób pomagaæ w odzyskiwaniu nadziei: �osobiste do-
�wiadczenie Bo¿ego przebaczenia jest bowiem dla ka¿dego z nas istot-
nym fundamentem wszelkiej nadziei na przysz³o�æ�. Wielu ludzi ogarnia
dzi� rezygnacja, poniewa¿ nie potrafi¹ uznaæ siê za grzeszników i szukaæ
przebaczenia � niezdolno�æ ta wynikaj¹ca czêsto z poczucia osamotnie-
nia tych, którzy ¿yj¹c jakby Bóg nie istnia³, nie maj¹ kogo prosiæ o prze-
baczenie. Natomiast ten, kto uznaje siê za grzesznika i zawierza siê mi-
³osierdziu Ojca niebieskiego, do�wiadcza rado�ci prawdziwego wyzwo-
lenia i mo¿e ¿yæ dalej, nie zamykaj¹c siê we w³asnej nêdzy. Otrzymuje
w ten sposób ³askê nowego pocz¹tku i odnajduje motywy nadziei.

Jest zatem konieczne, aby w Ko�ciele w Europie Sakrament Pojed-
nania siê odrodzi³. Trzeba jednak przypomnieæ, ¿e form¹ tego sakra-
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mentu jest osobiste wyznanie grzechów, po którym nastêpuje indywidu-
alne rozgrzeszenie.

Sakrament Pokuty i Pojednania jest znakiem Bo¿ego przebacze-
nia. W momencie szczerego ¿alu za pope³nione przez cz³owieka z³o
oraz decyzji przemiany ¿ycia, Bóg � za po�rednictwem Ko�cio³a �
odpuszcza wszystkie grzechy. Spowied� i Komunia �w. wprowadzaj¹
na nowo, zaburzon¹ przez grzechy, harmoniê miêdzy Stwórc¹ a cz³o-
wiekiem.

5. Pielgrzymkowy savoir-vivre

Udaj¹c siê na pielgrzymkê trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e:

� Pielgrzymowi nic siê nie nale¿y;
� Pielgrzym za wszystko dziêkuje.

Ka¿dy pielgrzym powinien:

� Akceptowaæ religijno-pokutny, rekolekcyjny charakter pielgrzymki;
� Znaæ i zaaprobowaæ program pielgrzymki;
� Przestrzegaæ zaleceñ ksiê¿y, przewodników i s³u¿by porz¹dkowej;
� Mieæ przy sobie dowód to¿samo�ci, kartê uczestnictwa i znaczek

pielgrzymkowy przypiêty na widocznym miejscu;
� Przestrzegaæ przykazañ Bo¿ych i ko�cielnych;
� Postêpowaæ wed³ug zasady: �Nie czyñ drugiemu, co tobie niemi³e�;
� Mieæ serce otwarte dla wszystkich zawsze i wszêdzie, bez wzglêdu

na samopoczucie, warunki atmosferyczne, porê dnia itp.;
� Dzieliæ siê sprawiedliwie pieczywem, napojami i innymi artyku³ami

spo¿ywczymi otrzymanymi od darczyñców. Staraæ siê p³aciæ za
posi³ki przygotowane przez gospodarzy na kwaterach;

� Do wszystkich zwracaæ siê �siostro� lub �bracie�, ale nie przesadzaæ
z serdeczno�ci¹, tj., nie u¿ywaæ takich zwrotów jak �kochanie�, �skar-
bie�, �s³oneczko� itp.;

� Z szacunkiem odnosiæ siê do wspó³wêdruj¹cych, nie ¿ywiæ do
nikogo urazy, niechêci, nienawi�ci czy pogardy, mieæ czyste
zamiary wzglêdem p³ci przeciwnej, okazywaæ wszystkim zro-
zumienie, ¿yczliwo�æ, przyja�ñ;
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� Zachowywaæ atmosferê skupienia i modlitwy, ograniczyæ rozmo-
wy;

� Za³atwiaæ potrzeby fizjologiczne w miejscach do tych celów
wyznaczonych;

� Zachowywaæ siê kulturalnie nie tylko w czasie trwania piel-
grzymki, ale tak¿e po jej rozwi¹zaniu, szczególnie na terenie
sanktuarium.

Pielgrzym nie powinien:

� Piæ alkoholu, paliæ tytoniu, za¿ywaæ narkotyków i niedozwolonych
�rodków dopinguj¹cych;

� Spo¿ywaæ demonstracyjnie na oczach wszystkich drogich arty-
ku³ów spo¿ywczych. Najlepiej nie wyró¿niaæ siê pod tym wzglê-
dem, a je�li ju¿ mamy co� wyj¹tkowego do spo¿ycia, to poczêstuj-
my tym �rarytasem� innych uczestników pielgrzymki. Ci z kolei
powinni przyj¹æ poczêstunek;

� Ubolewaæ przesadnie nad swoim losem, demonstrowaæ zmêczenia,
narzekaæ na upa³, zimno, deszcz, wiatr czy kurz itp. Nie ma pielgrzy-
mek idealnych, zawsze w którym� momencie mog¹ zdarzyæ siê
jakie� niedogodno�ci, niedoci¹gniêcia organizacyjne, niebezpieczne
sytuacje itp. Trzeba siê z tym pogodziæ;

� Oddalaæ siê od grupy;
� Prowadziæ zbyt g³o�nych rozmów, g³o�no �miaæ siê lub krzyczeæ.

W ten sposób mo¿na przeszkadzaæ innym uczestnikom pielgrzym-
ki, np. ceni¹cym spokój, rozmy�laj¹cym, modl¹cym siê czy cier-
pi¹cym;

� �piewaæ g³o�no, gdy nie posiada siê zdolno�ci muzyczno-wokalnych,
nie zna s³ów czy melodii;

� Niszczyæ drzew, krzewów i upraw znajduj¹cych siê przy trasie
przemarszów i w pobli¿u biwaków, kra�æ owoców i warzyw;

� K¹paæ siê samowolnie w rzekach i zbiornikach wodnych;

Materia³y zawarte w pierwszych piêciu punktach rozdz. IV opra-
cowano na podstawie ksi¹¿ki pt. �Vademecum pielgrzymuj¹cych
na Jasn¹ Górê� autorstwa S.A. Traczyka.
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6. Pielgrzymki diecezjalne

W 2001 r. sanktuaria maryjne w diecezji radomskiej nawiedzi³o
ponad 850 tys. pielgrzymów, natomiast w 2002 r. ponad milion. Nie
tylko sanktuaria diecezjalne odnotowuj¹ wzrost ilo�ci nawiedzaj¹cych je
wiernych. Coraz wiêcej osób z naszej diecezji nawiedza tak¿e sanktu-
aria w innych rejonach Polski, np. w 2002 r. w pielgrzymce pieszej na
Jasn¹ Górê wziê³a udzia³ rekordowa liczba wiernych � 10 650 osób.

Do Sanktuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia w Starej B³otnicy przyby-
wa w ci¹gu roku ok. 20 tys. pielgrzymów (w 2001 r. wyj¹tkowo ok.
56 tys.) m.in. z Warszawy, Radomia, Grójeckiego, Opoczyñskiego, £o-
wickiego. Kilka grup (³¹cznie ok. 1 tys. osób) uczestniczy w pielgrzym-
kach pieszych.

Do Sanktuarium Matki Bo¿ej Wychowawczyni w Czarnej pod¹¿a
niespe³na 30 tys. wiernych. Najwiêcej z Kielc, Radomia, Koñskich
i Opoczna, a w niewielkich ilo�ciach z Niemiec, S³owacji i Litwy (³¹cznie
do 100 osób). Sanktuarium nawiedza kilka pielgrzymek pieszych licz¹-
cych w sumie 1000�1500 osób.

Najwiêcej pielgrzymów, bo a¿ 670�785 tys., nawiedza Sanktu-
arium Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Polski w Ka³kowie-Godowie. Przy-
bywaj¹ doñ p¹tnicy niemal z ca³ego kraju, a tak¿e z zagranicy. Kilka
grup pielgrzymkowych (ok. 1700 osób) przychodzi pieszo. Regularnie
pielgrzymowanie zaczê³o siê od 1983 r. Zapocz¹tkowali je górnicy
z kopalni �Szczyg³owice�, nastêpnie z kopalni �Jastrzêbie�. Potem za-
czêli przybywaæ hutnicy, rolnicy, kolejarze i inni. Liczba pielgrzymek
poszerza³a siê o kolejne zawody i stany, przybywa³y pielgrzymki rodzin
i dzieci pierwszokomunijnych.

Do Sanktuarium Matki Bo¿ej Ostrobramskiej w Skar¿ysku-Kamien-
nej pod¹¿a co roku ok. 30 tys. pielgrzymów, w tym ok. 0,5 tys. osób
w kilkunastu pielgrzymkach pieszych. Oprócz mieszkañców Polski, sank-
tuarium nawiedzaj¹ obywatele Bia³orusi, Litwy, Niemiec, Anglii, W³och,
USA, Kanady. W Skar¿ysku-Kamiennej wytworzy³ siê piêkny zwyczaj
pielgrzymowania do Matki Bo¿ej Ostrobramskiej raz w roku poszcze-
gólnych grup zawodowych, spo³ecznych, pracowników danego zak³adu
itp. i zawierzenia siê Matce Mi³osierdzia.
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Sanktuarium Matki Bo¿ej Staroskrzyñskiej w Skrzyñsku nawie-
dza ok. 35 tys. osób rocznie m.in. z Radomia, Warszawy, £odzi,
a tak¿e ze S³owacji, Niemiec, Anglii (ok. 180 osób ³¹cznie). Oko³o
1100 osób przybywa w pielgrzymkach pieszych (4 grupy).

Do Sanktuarium Matki Bo¿ej �wiêtorodzinnej w Studziannie-
-Po�wiêtnem przybywa w ci¹gu roku ponad 30 tys. pielgrzymów.

Do Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Ró¿añca �wiêtego
w Wysokim Kole przybywa ka¿dego roku ok. 40 tys. pielgrzymów
(w 2000 r. ok. 50 tys.), m.in. z Pu³aw, Lublina, Warszawy, Kozie-
nic, Radomia, Pionek, Dêblina, Zwolenia. Kilka grup (w sumie po-
nad 300 osób) idzie piechot¹. Do Wysokiego Ko³a organizuj¹ piel-
grzymki S³u¿by Liturgiczne O³tarza z dekanatów: pionkowskiego,
g³owaczowskiego, kozienickiego, czarnoleskiego, lipskiego i zwo-
leñskiego. Przybywaj¹ równie¿ pielgrzymki Kó³ek ̄ ywego Ró¿añ-
ca (z 16 dekanatów) � najwiêkszego stowarzyszenia religijnego
w diecezji radomskiej.

O starych tradycjach pielgrzymkowych wysokolskich �wiadczy
m.in. protokó³ z wizytacji (1781 r.) bp. Antoniego Dunin-Kozickie-
go oraz ksiêga cz³onków Bractwa Ró¿añcowego, w której znajduje
siê ponad 130 tys. nazwisk osób, pochodz¹cych niemal z ca³ego
kraju. Na rozwój ruchu pielgrzymkowego mia³o wp³yw m.in. ko-
rzystne po³o¿enie Wysokiego Ko³a, przez które przechodzi³y trak-
ty: Kraków�Wilno, Kraków�Warszawa, Warszawa�Lublin (na Ru�).
Od 1918 r. pielgrzymi korzystali tak¿e z linii kolejowej B¹kowiec�
�Wysokie Ko³o, a jeszcze wcze�niej z ¿eglugi wi�lanej (prom by³
w Regowie Starym).

T³umy pielgrzymów przybywa³y do Matki Bo¿ej Wysokolskiej
z okazji odpustów, nie tylko lokalnych. W 1934 r., kiedy to papie¿
Pius XI wyznaczy³ na ten rok odpust jubileuszowy z racji 1900-lecia
odkupienia ludzko�ci przez Chrystusa, sanktuarium wysokolskie na-
wiedzi³o tysi¹ce pielgrzymów, m.in. dwukrotnie przyby³y du¿e grupy
ludzi w tzw. �kompaniach�. Pierwsz¹ z nich by³a w dniach 3�4 lipca
grupa ponad 1,5 tys. wiernych z parafii: Kozienice, �wier¿e Górne,
Brze�nica, Sieciechów i Opactwo. Jedna z uczestniczek pielgrzymki
tak zrelacjonowa³a jej przebieg:
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Pielgrzymka jubileuszowa z Kozienic
Dnia 3 czerwca 1934 r. z parafialnego ko�cio³a w Kozienicach wyru-

szy³a jubileuszowa pielgrzymka do Wysokiego Ko³a, zorganizowana przez
ks. pra³. Klimkiewicza, dziekana i proboszcza w Kozienicach.

W pielgrzymce udzia³ wziê³o oko³o dwóch tysiêcy osób, gdy¿ przy³¹-
czy³a siê kompanja ze �wier¿ Górnych ze swym prob.  ks.  J.  Lipiñskim
na czele i du¿o osób z par. Brze�nica.

Po uroczystej Mszy �w. i b³ogos³awieñstwie Naj. Sakr. ks. pra³. J. Klim-
kiewicz przemówi³ do ludu, obja�niaj¹c cel i znaczenie pielgrzymki jubile-
uszowej. Na czele naszej pielgrzymki szed³ krzy¿, obok chor¹gwie, za krzy-
¿em dzieci, nale¿¹ce do Krucjaty Eucharystycznej ze swoim sztandarem,
dalej jeszcze dwa sztandary, ministranci id¹cy parami, za nami szli kap³ani,
potem orkiestra i wierni niezliczonemi rzêdami po o�m osób, na tle zieleni,
roz�piewani, rozmodleni, ³any chlebne w promieniach z³otego s³oñca siê
k¹pa³y, a w sercach gra³y struny lutni, bo szli�my tam, gdzie czeka³a na nas
Niepokalana.

Po drodze wstêpowali�my do spotkanych �wi¹tyñ. Pierwszem miej-
scem nawiedzenia by³a kaplica w Brze�nicy. Wyszed³ na nasze spotkanie
ks. prob. Wasiñski. Trafili�my na chwilê niewypowiedzianie uroczyst¹, bo
w³a�nie odbywa³o siê 40-godzinne nabo¿eñstwo.

Wszêdzie byli�my przez kap³anów i lud rado�nie witani, a ju¿ najbar-
dziej za serca chwyta³o, kiedy siê widzia³o, jak spotkani biegli do krzy¿a,
ca³uj¹c stopy Zbawiciela.

Ale oto na horyzoncie �ród drzew ukazuje siê klasztor, do którego
zmierzamy. Uderzono w dzwony. Wyszed³ na nasze spotkanie ks. prob.
z Wysokiego Ko³a, Leon Figarski, ks. z Sieciechowa W³adys³aw Ko�ciñ-
ski z krzy¿em, chor¹gwiami, z obrazami i weszli�my do �wi¹tyni serdecz-
nie przez gospodarza powitani.

Po pó³godzinnej przerwie odprawiono uroczyste nieszpory  z proce-
sj¹, z b³ogos³awieñstwem Naj�wiêtszego Sakramentu. Piêkn¹ naukê wy-
powiedzia³ do pielgrzymów ks. W³. Ko�ciñski, potem alumn sem. duch.
S. Ci�la odby³ z nami drogê krzy¿ow¹. Spowied� trwa³a do pó³nocy,
a kiedy o godzinie 4 orkiestra na wie¿y zagra³a, lud pocz¹³ siê gromadziæ
w �wi¹tyni i znów kap³ani zasiedli w konfesjona³ach, ale i tak nie zd¹¿ono
wszystkich wyspowiadaæ.

O godz. 6 rozpoczê³a siê Msza �w. przed cudownym obrazem Matki
Boskiej.

Powoli zas³ona opad³a, a lud pad³ na kolana, oddaj¹c ho³d Maryi.
Po trzeciej Mszy �w. przemawia³ ks. prob. Figarski, od którego do-

wiedzieli�my siê historii klasztoru i cudownego obrazu Matki Boskiej.



97

O godz. 8-ej uroczyst¹ procesj¹ rozpocz¹³ sumê ks. pra³. Klimkie-
wicz, a po nabo¿eñstwie, mod³ach jubileuszowych dziêkowa³ gospoda-
rzowi za go�cinne i serdeczne przyjêcie, dziêkowa³ naszym organizacjom
za wziêcie tak chêtnie udzia³u w pielgrzymce.

Na po¿egnanie przemawia³ do nas bardzo serdecznie ks. prob. Leon
Figarski, zaznaczaj¹c, ¿e byli�my pierwsz¹ jubileuszow¹ pielgrzymk¹ i to
tak liczn¹.

Jeszcze jedno g³êbokie westchnienie, jeszcze jedno spojrzenie na Je-
zusa i Maryjê i wracamy jak przy powitaniu odprowadzani i serdecznie
¿egnani.

Wiatr siê wzmaga³. Niebo zasnute by³o chmurami, deszcz la³ siê strumie-
niami, lecz my�my na to nie zwracali uwagi, owszem wdziêczni Bogu byli-
�my, ¿e nam da³ sposób do wiêkszej ofiary.

Do wracaj¹cych do domu pospieszy³ ks. St. Skórski mimo z³ej pogody,
z gromad¹ wiernych. W ko�ciele, po powitaniu nas przez ks. Skórskiego,
przemówi³ ks. prob. Lipiñski, dziêkuj¹c ks. Pra³atowi za zorganizowanie
i udzia³ w pielgrzymce. Po odpowiedzi, ks. pra³. Klimkiewicz udzieli³ nam
b³ogos³awieñstwa Naj. Sakramentem, a odprowadziwszy kompanjê
�wier¿owsk¹, wrócili�my pod rodzinne strzechy pe³ni podnios³ych prze¿yæ
w duszy.

Uczestniczka Pielgrzymki.

(�Siewca Prawdy� Nr 36/1934)

Druga �kompania� przyby³a 12 sierpnia z Oleksowa, liczy³a ok.
1 tys. osób. W 1947 r. podczas odbywaj¹cego siê w Wysokim Kole
Kongresu Ró¿añcowego, przyby³a do sanktuarium du¿a grupa piel-
grzymów licz¹ca ok. 15 tys. wiernych. Zorganizowanych grup by³o
13, w tym 8 z dekanatu kozienickiego i 5 z dekanatu zwoleñskiego.
W ci¹gu dwóch dni wierni wys³uchali kilkunastu kazañ i referatów
o Ró¿añcu �wiêtym, uczestniczyli w nabo¿eñstwach i uroczystych pro-
cesjach. Najwiêcej pielgrzymów uczestniczy³o w uroczystej koronacji
cudownego obrazu, bo 60�100 tys. osób (wed³ug ró¿nych szacun-
ków). Wraz z rozwojem komunikacji samochodowej sta³y siê popular-
ne pielgrzymki autokarowe, przewa¿nie jednodniowe. Do Wysokiego
Ko³a przyje¿d¿aj¹ wycieczki szkolne, a w sezonie letnim czêsto poja-
wiaj¹ siê tury�ci. Raz w roku przybywa pielgrzymka alumnów Wy¿sze-
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go Seminarium Duchownego w Radomiu. Nadal praktykowana jest

forma pielgrzymek pieszych, np. od kilkunastu lat przybywa na jeden

dzieñ piesza pielgrzymka z Kozienic, organizowana zazwyczaj w trze-

ci¹ sobotê wrze�nia. Bierze w niej udzia³ 200�300 osób (w tym

ok. 250 dzieci i m³odzie¿y). Drogê powrotn¹ pielgrzymi pokonuj¹ au-

tokarami.

Wierni przybywaj¹ tak¿e do sanktuariów o mniejszym znacze-

niu, stanowi¹cych o�rodki kultu maryjnego, w których wizerunki Matki

Bo¿ej nie zosta³y jeszcze wyró¿nione koronacj¹ przez Stolicê Apo-

stolsk¹. S¹ to sanktuaria w Jaros³awicach, £agowie Kozienickim, Roz-

niszewie i Radoszycach.

Zastanawiam siê, dlaczego w diecezji radomskiej nie rozwinê³o

siê na masow¹ skalê pielgrzymowanie piesze do sanktuariów lokal-

nych. Zaledwie ok. 20 masowych grup w skali roku (ok. 5,6 tys.

p¹tników) to stanowczo za ma³o. A przecie¿ w Czêstochowie, Liche-

niu, Ka³kowie-Godowie, Wysokim Kole czy £agowie Kozienickim

jest ta sama Naj�wiêtsza Maryja Panna i ten sam Syn Bo¿y � Jezus

Chrystus. My�lê, ¿e zawini³ tu brak inicjatywy ze strony osób du-

chownych poszczególnych dekanatów i parafii diecezji radomskiej.

Przyk³adem dla innych niech bêdzie fantastycznie rozwijaj¹ce siê sank-

tuarium w Ka³kowie-Godowie, którego twórc¹ by³ praktycznie jeden

ksi¹dz � Cz. Wala.

Wiadomo, ¿e zorganizowanie np. jednodniowej pielgrzymki au-

tokarowej jest o wiele ³atwiejsze, mniej czasoch³onne i k³opotliwe ni¿

prowadzenie pielgrzymki pieszej, ale z punktu widzenia religijnego

i spo³ecznego, pokonanie trasy na w³asnych nogach wraz z innymi

p¹tnikami, daje o wiele wiêksze korzy�ci (patrz p. 3). Tam, gdzie

odleg³o�ci do pokonania przekraczaj¹ 20 km (w jedn¹ stronê), piel-

grzymi po odbyciu pielgrzymki pieszej mog¹ byæ w powrotnej dro-

dze przewiezieni autokarem. Je�li zdobywamy siê na ogromny trud

zorganizowania wielodniowej pielgrzymki, np. na Jasn¹ Górê w Czê-

stochowie, to jeste�my te¿ w stanie organizowaæ pielgrzymki lokalne

jedno- czy dwudniowe. Niech bêdzie nas wiêcej na trasach wiod¹-

cych do sanktuariów.
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Aneks

INNE  SANKTUARIA  DIECEZJI

RADOMSKIEJ

1. Sanktuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia

w B³otnicy

Stara B³otnica le¿¹ca ok. 25 km na p³n.-zach. od Radomia, to jedna
z najstarszych wsi oszaru le¿¹cego miêdzy Pilic¹ a Radomk¹. Jej pocz¹tki
siêgaj¹ po³owy XIII w. Parafia z o�rodkiem w B³otnicy by³a okaza³a,np.

w 1 æwierci XVI w. liczy³a a¿ 20 wsi.

W B³otnicy od ok. 500 lat Matka Bo¿a Pocieszenia, zwana te¿
Pani¹ Ziemi Radomskiej, odbiera kult wiernych. Ten odwieczny kult
trwa³ ca³y czas, nawet podczas rozbiorów i wojen �wiatowych. Przed
cudownym obrazem wierni modl¹ siê, przepraszaj¹, b³agaj¹ i dziêku-
j¹. Ju¿ w 1510 r. B³otnica s³ynê³a jako sanktuarium Matki Bo¿ej. Do
ok. 1700 r. ksiêgi ko�cielne zanotowa³y 630 wotów ofiarowanych
przez tych, którzy zostali obdarowani ³askami za wstawiennictwem
Maryi. W�ród wotów by³y z³ote i srebrne tabliczki, miniatury uzdro-
wionych serc, r¹k, nóg i innych organów ludzkich, ³añcuszki, obr¹cz-
ki, pier�cionki, krzy¿yki, per³y i inne przedmioty. Wszystkie warto-
�ciowe wota zosta³y przekazane na potrzeby powstania ko�ciuszkow-
skiego. Na pocz¹tku XIX w. ksiêga ³ask zaginê³a. Drug¹ ksiêgê spot-
ka³ ten sam los. �Kronika Parafii� odnotowa³a wiele ³ask zg³aszanych
przez pojedyncze osoby i grupy pielgrzymów. Szczególnie du¿o by³o
ich podczas II wojny �wiatowej. �Kronika Parafii� opisuje m.in. nie-
zwyk³e ocalenie ko�cio³a w 1941 r. Tak¿e obecnie zd¹¿aj¹ do B³otni-
cy wielotysiêczne pielgrzymki.
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Wed³ug legendy, s³yn¹cy obraz (103 cm x 71 cm) zosta³ wydoby-
ty z ziemi podczas orki we wsi Ryki i ofiarowany przez jej w³a�cicielkê
ko�cio³owi b³otnickiemu. Pierwsze zachowane wzmianki o obrazie po-
chodz¹ z lat 1403 i 1448. Obraz, umieszczony w o³tarzu g³ównym
b³otnickiej �wi¹tyni przynale¿y do grupy obrazów gotyckiego malar-
stwa tablicowego, do typu wizerunków �Hodegetria�. Maryja trzyma
Dzieci¹tko na lewej rêce. Prawa d³oñ, z³o¿ona na piersi, wskazuje na
Jezusa. Wyraz twarzy Maryi jest pe³en dobroci.

Dok³adna historia obrazu Matki Bo¿ej Pocieszenia nie jest znana.
Historycy sztuki d³ugo nie byli zgodni w kwestii pochodzenia malowi-
d³a. Przypuszczali, ¿e jest dzie³em sztuki bizantyjskiej z XIV w. lub te¿
¿e pochodzi z w³oskiej szko³y malarskiej. Niektórzy nie wykluczaj¹, ¿e
mo¿e to byæ dzie³o szko³y krakowskiej z koñca XIV w. Niewielka po-
staæ umieszczona w lewym dolnym rogu obrazu domalowana zosta³a
prawdopodobnie w XVII w. Obraz by³ kilkakrotnie przemalowywany.

Ko�ció³ parafialny pw. �w.�w. Piotra i Paw³a Aposto³ów zbudowa-
ny z drewna istnia³ w B³otnicy przypuszczalnie ju¿ na prze³omie XII
i XIII w. Jego fundatorem byli B³otniccy herbu Doliwa. Oko³o 1511 r.
ówczesny abp prymas Jan £aski, podczas wizytacji parafii stwierdzi³,
¿e �(...) ko�ció³ drewniany jest tu b. stary i s³ynie cudownym obrazem
Naj�wiêtszej Maryi Panny i odpustami w Jej uroczysto�ci�.

W 1759 r. z inicjatywy i za pomoc¹ funduszy ks. Sebastiana Skór-
kowskiego rozpoczêto budowê nowego, okaza³ego, murowanego ko�-
cio³a. Trwa³a ona 22 lata, ale nie zosta³a dokoñczona. Dopiero w 1852 r.
budow¹ i rozbudow¹ �wiatyni zaj¹³ siê ks. Teofil Jakubowski, a w 1868 r.
bp J.M. Juszyñski dokona³ konsekracji ko�cio³a. Ostateczny kszta³t i wy-
posa¿enie ko�ció³ pw. Narodzenia Naj�wiêtszej Maryi Panny uzyska³
dopiero w latach 1888�1930, kiedy proboszczem by³ ks. Adolf Mach-
nicki. �wi¹tynia jest typu bazyliki (trójnawowa), w kszta³cie prostok¹ta
o wym. zewn. 36,5 m d³. x 22,5 m szer. Wysoko�æ nawy g³ównej
wynosi 17 m, a naw bocznych 6 m. Ks. bp Jan Kanty Lorek wyda³
25.02.1963 r. dekret nadaj¹cy �wiatyni b³otnickiej rangê sanktuarium
maryjnego i podj¹³ starania o koronacjê cudownego obrazu Matki Bo¿ej
Pocieszenia koronami papieskimi. Papie¿  Pawe³ VI wyrazi³ zgodê.
21.08.1977 r. ks. kardyna³ Karol Wojty³a koronowa³ obraz w obecno-
�ci licznych biskupów, kap³anów i ponad 200 tys. wiernych.
Noclegi: Schronisko dla 40 osób i kwatery prywatne.
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2. Sanktuarium Matki Bo¿ej Wychowawczyni

w Czarnej

Czarna po³o¿ona jest na trasie Skar¿ysko-Kam.�Koñskie, niespe³na
2 km na zachód od St¹porkowa, nad rzek¹ Czarn¹, po�ród piaszczystych,

zalesionych wzgórz.

Najstarsze zapisy o Czarnej pochodz¹ z lat 1511�1526. W tym okresie
dzia³a³a w niej ku�nica ¿elaza o tej nazwie. Czarna wymieniana by³a razem
z miejscowo�ciami: Stompor, B³otnica, Jakubek, Grzybów. Na pocz¹tku XVII w.
wie� wchodzi³a w sk³ad parafii Odrow¹¿. W 1827 r. we wsi by³y �fabryki

¿elaza�, 22 domy, 130 mieszkañców, 284 morgi ziemi.

Wed³ug legendy, na pocz. XVII w., ciê¿ko pracuj¹cym robotni-

kom, wytwarzaj¹cym wêgiel drzewny, wydobywaj¹cym rudê i wyta-
piajacym z niej ¿elazo, objawi³a siê w obrazie, na krzaku ja³owca,
Matka Bo¿a. Wdziêczni ludzie wybudowali w tym miejscu drewnian¹

kaplicê i umie�cili w niej obraz. Wierni czêsto przychodzili tu, modlili
siê i doznawali ³ask od Boga za po�rednictwem Matki Bo¿ej. Ilo�æ
pielgrzymów systematycznie wzrasta³a.

Staraniem Izabeli Ma³achowskiej w miejscu kapliczki wystawio-

no (1763) ma³y ko�ció³ek z kamienia. Sta³ siê on filialnym ko�cio³em
parafii Koñskie. W pozwoleniu na budowê �wi¹tyni ks. prymas
W. £ubieñski napisa³ o kulcie Matki Bo¿ej Czarneckiej: �(...) w tam-

tejszym Obrazie ³askami s³yn¹cej�. W 1764 r. umieszczono w no-

wym ko�ció³ku cudowny obraz.

Zwiêkszaj¹ca siê ci¹gle liczba pielgrzymów spowodowa³a pod
koniec XIX w. konieczno�æ budowy wiêkszej �wiatyni. W 1909 r.
rozpoczêto wykopy pod fundamenty, ale dopiero w 1930 r. budowê

zakoñczono i konsekrowano ko�ció³.
Znalaz³ siê w nim obraz Matki Bo¿ej Czarneckiej. Wcze�niej,

w 1919 r. zosta³a utworzona parafia Czarna.
W 1963 r. ks. bp. Jan Kanty Lorek zaliczy³ ko�ció³ w Czarnej do

diecezjalnych sanktuariów maryjnych. W 1971 r. opiekê nad parafi¹
i sanktuarium objêli Ksiê¿a Pallotyni.  W 1991 r. w Radomiu papie¿

Jan Pawe³ II pob³ogos³awi³ korony Maryi i Jezusa. Ks. bp E. Mater-
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ski nada³ Matce Bo¿ej z Czarnej tytu³ Wychowawczyni (wcze�niej ks.

bp P. Go³êbiowski mówi³ o Niej �Matka Bo¿a Mi³osierdzia�). Ks. pro-

boszcz z Czarnej przyj¹³ z uznaniem ten tytu³, poniewa¿ przy sanktu-

arium istnia³ ju¿ dom rekolekcyjny (od 1987) mieszcz¹cy 60 osób,

w którym przez ca³y rok by³y (i s¹) prowadzone rekolekcje (æwiczenia

duchowe i pastoralna odnowa) dla ró¿nych grup duszpasterskich

z diecezji, a tak¿e z innych rejonów kraju. Panowa³o powszechne

przekonanie, ¿e je¿eli Matka Bo¿a wychowa³a Jezusa, to wychowa

równie¿ ludzi, wspomo¿e rodziców, duchownych, nauczycieli, wy-

chowawców, opiekunów, ca³e rodziny, dzieci i m³odzie¿.

W 1995 r. zakoñczono najwa¿niejsze prace przy umocnieniu

fundamentów ko�cio³a i remoncie jego wnêtrz.

5.09.1999 r. ks. prymas, kard. Józef Glemp dokona³ (za zgod¹
papie¿a) koronacji cudownego obrazu Matki Bo¿ej Wychowawczyni.

Nie wiadomo, kiedy powsta³ wizerunek Matki Bo¿ej Czarnec-
kiej, sk¹d pochodzi, kto go namalowa³, jak dosta³ siê do Czarnej. Ks.
bp P. Go³êbiowski tak opisa³ obraz: �Piêkny jest obraz Matki Bo¿ej
Czarneckiej z Dzieci¹tkiem Jezus (...). Na obliczu Matki Naj�wiêtszej
maluje siê dobroæ i przedziwna s³odycz. G³êbokie oczy Marii budz¹
zaufanie w ka¿dym, kto na Ni¹ spogl¹da. Ca³a postaæ tchnie powag¹
najwiêkszej po Bogu godno�ci i poci¹ga mi³osierdziem, które nikogo
nie odrzuca i nikim nie gardzi. Ona jest ucieczk¹ grzesznych. Dzieciê
Jezus trzyma w lewej rêce ksiêgê � znak nieomylnej prawdy nie-
zmiennych nakazów Bo¿ych. Praw¹ r¹czkê podnosi, aby przebaczaæ
i b³ogos³awiæ tym, którzy z ¿alem za pope³nione grzechy i z ufno�ci¹
w sercu, zwracaj¹ siê do najmi³osierniejszego Zbawiciela za po�red-
nictwem Jego Przeczystej Rodzicielki�. Obraz malowany na p³ótnie
na podobieñstwo obrazu rzymskiego �Solus Populi Romani� (Dobro
Ludu Rzymskiego) pochodzi przypuszczalnie z 1 æwierci XVII w.

Minê³o ju¿ ponad 350 lat �pewnego nieustannego i szczególne-
go kultu Jezusa i Maryi przy obrazie w Czarnej�. Od objawienia siê
Matki Bo¿ej s³awa ³ask Bo¿ych, sp³ywaj¹cych za Jej wstawiennic-
twem na wiernych, stale siê rozchodzi³a. Nadzwyczajne uzdrowienia
i inne wydarzenia stanowi¹ �wiadectwo pomocy, jakiej wierni do-
znaj¹ przy cudownym obrazie. Nie wszystkie cuda i ³aski doznane za
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przyczyn¹ Matki Bo¿ej Czarneckiej s¹ spisane. Tylko niektóre znala-
z³y siê w Ksiêdze Sanktuarium. Jest ich du¿o, np. w samym tylko
1972 r. wp³ynê³o 647 pró�b oraz 140 podziêkowañ za otrzymane
³aski.
Noclegi: Dom Rekolekcyjny � mie�ci 60 osób, s³u¿y ró¿nym gru-
pom apostolskim, zw³aszcza ludziom �wieckim.

3. Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Polski

w Ka³kowie-Godowie

Ka³ków-Godów to niewielka miejscowo�æ le¿¹ca ok. 12 km na p³d.-wsch.

od Starachowic.

Czes³aw Ryszka w ksi¹¿ce pt. �Ka³ków-Godów. Sanktuarium pod
�wiêtym Krzy¿em� napisa³ m.in.:

�(...) Bo¿a Opatrzno�æ pokierowa³a powstaniem w tym miejscu
maryjnego sanktuarium, a w³a�ciwie maryjnego miasteczka, jak nie-
którzy s³usznie dodaj¹. O opatrzno�ciowym powstaniu tych dzie³
�wiadcz¹ ró¿ne prze¿ycia i do�wiadczenia twórcy tego sanktuarium,
ksiêdza kustosza Czes³awa Wali. Pisz¹c s³owo <twórca>, pragnê je-
dynie podkre�liæ jego ca³kowite oddanie temu dzie³u, po�wiêcenie
mu bez reszty swoich si³, zdrowia i talentów. Zauwa¿a to ka¿dy, kto
bodaj na chwilê zetknie siê z ksiêdzem Kustoszem, ka¿dy, kto u�wia-
domi³ sobie, ¿e przed trzydziestu laty by³o tutaj szczere pole. Ludzki-
mi si³ami trudno by³oby tyle dokonaæ (...)�.

W 1967 r. wikariusz z parafii Krynki zorganizowa³ punkt kate-
chetyczny w Ka³kowie. Katecheza odbywa³a siê w okresie letnim
w szopie, a por¹ zimow¹ w domach mieszkalnych. W 1971 r. dziêki
staraniom ks. Wali i wiernych szopa zosta³a wyremontowana i prze-
kszta³cona w kaplicê. Oficjalnie, aby nie dra¿niæ w³adz partyjnych,
nie u¿ywano nazwy kaplica, a jedynie o�rodek duszpasterski albo
punkt katechetyczny. 14 czerwca tego roku w Ka³kowie odprawiona
zosta³a pierwsza Msza �w. Zaczê³y siê szykany, w³adze nakazywa³y
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zamkniêcie kaplicy, straszono duszpasterza i wiernych karami. S³u¿-
ba Bezpieczeñstwa prowadzi³a z ksiêdzem otwart¹ walkê. Ludno�æ
nie dopu�ci³a do zamkniêcia kaplicy. Ksi¹dz p³aci³ za siebie i innych
kary pieniê¿ne, przeznacza³ w³asne oszczêdno�ci na kupno materia-
³ów budowlanych, zapo¿ycza³ siê, nak³ania³ mieszkañców do sk³ada-
nia ofiar. Bez zgody w³adz, w tajemnicy, czêsto nocami prowadzono
ró¿ne prace budowlane, m.in. obudowano szopê pustakami. Pewne-
go dnia pojawili siê w Ka³kowie urzêdnicy z ciê¿kim sprzêtem w celu
zburzenia kaplicy. Szybko zgromadzone kobiety wiejskie uniemo¿li-
wi³y wykonanie tego zamiaru. 17.10.1971 r. (dzieñ beatyfikacji
M. Kolbego) odby³ siê pierwszy odpust w Ka³kowie, a rozbudowana
kaplica prezentowa³a siê nadzwyczajnie. Ojciec M. Kolbe zosta³ pa-
tronem powsta³ego ko�cio³a. W grudniu ks. Wala uzyska³ zameldo-
wanie w Ka³kowie, ale poniewa¿ wolnych pomieszczeñ mieszkal-
nych we wsi nie by³o, zamieszka³ w odpowiednio przygotowanej sto-
dole. Powsta³a konieczno�æ wzniesienia plebanii. Poniewa¿ nie by³o
szans pozyskania zgody w³adz, pewna rodzina wyst¹pi³a o pozwole-
nie budowy domu dla syna. Na tej podstawie ks. Wala zbudowa³
w 1975 r. plebaniê (za pieni¹dze otrzymane z ojcowizny) i zamiesz-
ka³ w niej, a ks. bp Go³êbiowski przekaza³ mu nominacjê na duszpa-
sterza publicznej kaplicy pw. b³.  M. Kolbego w Ka³kowie. W 1976 r.
kaplica zosta³a przebudowana i powiêkszona dwukrotnie, przybiera-
j¹c wygl¹d ma³ego ko�ció³ka wiejskiego. W latach 1979�1981 zo-
sta³ utworzony cmentarz grzebalny. 6.04.1981 r. ks. bp E. Materski
erygowa³ w Ka³kowie parafiê.

Ks. Wala zaplanowa³ budowê sanktuarium maryjnego i wznie-
sienia �wi¹tyni. Ks. E. Machulski z Lichenia zaproponowa³ ofiarowa-
nie do nowego ko�cio³a w Ka³kowie kopii obrazu Matki Bo¿ej Bole-
snej Licheñskiej. Ks. Wala zacz¹³ czyniæ starania o zatwierdzenie
planów budowy ko�cio³a, ale w³adze zabroni³y wznoszenia jakiego-
kolwiek obiektu sakralnego. Wbrew ich woli w dniu 22.04.1983 r.
rozpoczêto kopanie fundamentów. Budowê poprowadzono w bar-
dzo szybkim tempie. Równocze�nie ks. Wala postanowi³ zbudowaæ
dom pielgrzyma. 21.05.1983 r. kopia obrazu Matki Bo¿ej Bolesnej
znalaz³a siê w Ka³kowie. W czerwcu 1984 r. zosta³ po�wiêcony dolny
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ko�ció³, a w maju 1988 r. � górny. W koñcu 1985 r. teren sanktu-
arium, wykupiony od miejscowych rolników, liczy³ 7 ha.

Obraz Matki Bo¿ej Bolesnej, Królowej Polski, malowany by³ far-
bami olejnymi na ma³ej desce modrzewiowej (16x23 cm). Maryja,
zamiast Dzieci¹tka, ma na piersiach Or³a Bia³ego. Obraz ma za pier-
wowzór wizerunek Matki Bo¿ej Cierpliwie S³uchaj¹cej z Rokitna
k. Gorzowa. Twarz Maryi jest pe³na powagi, majestatu i bólu. Malo-
wid³o mog³o powstaæ ok. 1772 r. Obraz, jakich namalowano
w 2 po³. XVIII w. wiele, nie ma du¿ej warto�ci jako dzie³o sztuki, ale
posiada wielk¹ warto�æ religijn¹, poniewa¿ jest obrazem cudownym.
W przewodniku po sanktuariach maryjnych pt. �Z dawna Polski Ty�
Królow¹�, wydanym przez Siostry Niepokalanki (Szymanów 1996)
zapisano:

�Twarz Maryi pe³na jest powagi, majestatu, bólu. Na z³ocistym p³asz-

czu widaæ symbole Mêki Pañskiej: cierniow¹ koronê, bicze, gwo�dzie, w³ócz-

niê. Dwaj anio³owie podtrzymuj¹ królewsk¹ koronê na g³owie Bogarodzicy.

U do³u obrazu widnieje napis: Królowo Polski, udziel pokoju dniom na-

szym. Analiza malowid³a stwierdza, ¿e mog³o ono powstaæ w okresie konfe-

deracji barskiej, oko³o 1772 r.

Historia sanktuarium siêga czasów napoleoñskich. W 1813 r., po klê-

sce pod Lipskiem, ciê¿ko ranny Tomasz K³ossowski, kowal spod Lichenia,

trac¹c chwilami przytomno�æ � modli³ siê do Matki Bo¿ej o ratunek. Wtedy

to, wedle legendy, ujrza³ Matkê Naj�wiêtsz¹ id¹c¹ przez pobojowisko,

w sukni amarantowej, w królewskiej koronie, zap³akan¹ i tul¹c¹ do serca

Or³a Bia³ego. Tomasz twierdzi³, ¿e Naj�wiêtsza Panna pochyli³a siê nad nim

i obieca³a, ¿e bêdzie uratowany. Poleci³a mu przy tym, aby Jej siê dobrze

przypatrzy³ i postara³ siê o taki sam wizerunek, a nastêpnie umie�ci³ go

w swych rodzinnych stronach, aby ludzie oddawali mu cze�æ. I rzeczywi�cie

sta³o siê tak, jak powiedzia³a Naj�wiêtsza Matka. W nocy przyszli na pobojo-

wisko ludzie z okolicy, zabrali ciê¿ko rannego K³ossowskiego i zajêli siê nim.

Tomasz odzyskawszy zdrowie, powróci³ do swej wsi, do Izabelina pod Liche-

niem. D³ugo nie móg³ znale�æ wizerunku Matki Bo¿ej, który by³by podobny

do widzianego. Dopiero po 23 latach, wracaj¹c z pielgrzymki do Czêstocho-

wy, zobaczy³ zawieszony na przydro¿nym drzewie we wsi Lgota stary obraz,

taki jakiego w³a�nie poszukiwa³. Uzyskawszy zgodê w³a�ciciela, Tomasz K³os-

sowski zabra³ obraz i otoczy³ wielk¹ czci¹ w swoim domu. W roku 1844

umie�ci³ wizerunek Madonny w ma³ej kapliczce na wysokiej so�nie w gr¹-

bliñskim lesie, po³o¿onym 2 km od Lichenia. Tomasz zmar³ w roku 1848
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i zosta³ pochowany na zboczu licheñskiego wzgórza, blisko ko�cio³a. Do dzi�

ludzie mówi¹ o nim jako o dzielnym ¿o³nierzu, gor¹cym mi³o�niku Ojczyzny

i wielkim czcicielu Matki Bo¿ej.

Na gr¹bliñskich ³¹kach pasa³ byd³o urodzony w Gr¹blinie w 1787 r.

pasterz � Miko³aj Sikatka. Odznacza³ siê prawo�ci¹ i pobo¿no�ci¹. Po �mier-

ci kowala K³ossowskiego by³ on zapewne jedynym cz³owiekiem, który dba³

o zawieszony na so�nie obraz Matki Bo¿ej. Jego te¿ wybra³a sobie naj�wiêt-

sza Panna na swego pos³añca i przez dwa lata, od roku 1850 do 1852, co

pewien czas ukazywa³a mu siê i przekazywa³a swe zlecenia. Bogarodzica

wzywa³a ludzi do pokuty, nawrócenia, przemiany ¿ycia. Zachêca³a do od-

prawiania Mszy �w. przeb³agalnych, zapowiada³a zmartwychwstanie Polski,

mówi³a o jej dziejach � bolesnych, ale i chwalebnych. Prosi³a, aby ludzie

czêsto odmawiali ró¿aniec. Poleca³a, aby Jej obraz zosta³ przeniesiony

z lasu do �wi¹tyni. Zapowiada³a kary i klêski, je�li siê ludzie nie nawróc¹ do

Boga. Obieca³a ratunek, tym którzy siê do Niej zwróc¹ przed Jej wizerun-

kiem. Pasterz Miko³aj mówi³ o tym ludziom, ale ma³o kto mu wierzy³. Po-

niewa¿ w czasie objawieñ Matka Bo¿a mia³a na piersiach Or³a Bia³ego,

a Miko³aj mówi³ o tym, zosta³ aresztowany przez w³adze carskie i poddany

torturom.

W roku 1852, w dwa lata po pierwszym objawieniu, w Polsce i w ca³ej

Europie wybuch³a zaraza i dziesi¹tkowa³a wioski i miasta. Przera¿eni ludzie

na miejscu objawieñ wybudowali kaplicê dla wizerunku. Miko³aja wypusz-

czono z wiêzienia, w gr¹bliñskim lesie zaczê³y siê gromadziæ tysiêczne t³u-

my, wielu doznawa³o ³aski uzdrowienia. Zdarzeniem tym zainteresowa³y siê

¿ywo w³adze ko�cielne. Ksi¹dz biskup z Kalisza przys³a³ specjaln¹ komisjê

celem zbadania licheñskich wydarzeñ, a nastêpnie poleci³ spe³niæ ¿yczenie

Matki Bo¿ej i obraz przenie�æ do ko�cio³a w Licheniu. Dokonano tego uro-

czy�cie dnia 29 IX 1852 r. Po przeniesieniu obrazu zaraza usta³a, a wdziêczni

za uratowanie ¿ycia ludzie przyst¹pili do budowy nowego, murowanego

ko�cio³a. W roku 1857 nowa �wi¹tynia by³a ukoñczona, a Licheñ sta³ siê

sanktuarium bardzo znanym. Kult maryjny mia³ cechy pokutne i patriotycz-

ne, szerzy³a go m³odzie¿�.

W listopadzie 1965 r. papie¿ Pawe³ VI wyda³ dekret, w którym

og³osi³, ¿e ³askami s³yn¹cy obraz Matki Bo¿ej Bolesnej  z Lichenia

uznaje za cudowny i wyrazi³ zgodê na ukoronowanie go koron¹ pa-

piesk¹. Aktu koronacji dokona³ ks. kard. Stefan Wyszyñski

15.08.1967 r., w otoczeniu Episkopatu Polski i ogromnych t³umów

wiernych.
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Najwa¿niejsze obiekty i miejsca sanktuarium ka³kowskie-

go:

1. �wi¹tynia pw. Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi �wiêto-
krzyskiej, zbudowana w latach 1983�1988 w stylu barokowym
wed³ug projektu in¿. Romana Wdowicza z Kielc, jest dwupozio-
mowa, jednonawowa, z dwoma kaplicami. �wi¹tynia górna jest
miejscem kultu Matki Bo¿ej Bolesnej. W dolnej czê�ci ko�cio³a
w o³tarzu znajduje siê obraz �w. Brata Alberta Chmielowskiego,
patrona istniej¹cych w Ka³kowie dzie³ mi³osierdzia.

2. Dom Pielgrzyma, wzniesiony w latach 1984�85, posiada
3 piêtra, 210 miejsc noclegowych dla pielgrzymów, kuchniê
z zapleczem gospodarczym, dwie sto³ówki, sekretariat i biuro in-
formacyjne, pomieszczenia dla sióstr S³u¿ek Naj�wiêtszej Maryi
Panny oraz pracowników i salê konferencyjno-wyk³adow¹.

3. Dom Jana Paw³a II zbudowano w latach 1988�1991 r.
W 3-piêtrowym budynku parter zajmuje wielka aula, w której od-
bywaj¹ siê konferencje duchownych, wyk³ady dla katechetów oraz
bezalkoholowe przyjêcia weselne i prymicyjne. W auli wystawia-
ne s¹ przedstawienia religijno-patriotyczne, misteria wielkopost-
ne i jase³ka. Na piêtrach znajduj¹ siê pokoje dla go�ci i pielgrzy-
mów. Przed³u¿eniem Domu Jana Paw³a II jest parterowy budy-
nek herbaciarni, s³u¿¹cy pielgrzymom za sto³ówkê i miejsce wy-
poczynku.

4. Wioska Dzieci Niepe³nosprawnych powsta³a w latach
1995�1997. W sumie wzniesiono 11 parterowych domków
(104 m2 pow. ka¿dy), mieszcz¹cych 70 dzieci. Domki s¹ po³¹czo-
ne werandami i zaadaptowane dla dzieci niepe³nosprawnych ru-
chowo. W wiosce jest zaplecze gospodarcze ze sto³ówk¹, sala
spotkañ, warsztaty i kaplica. Za³o¿eniem funkcjonowania o�rod-
ka jest kilkutygodniowe leczenie dzieci bêd¹cych pod opiek¹ ro-
dziców. Od lutego 2000 r. w wiosce rozpoczê³y dzia³alno�æ Warsz-
taty Terapii Zajêciowej, w których odbywaj¹ siê zajêcia terapeu-
tyczne, rehabilitacyjne i artystyczne. Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e na
terenie sanktuarium znajduje siê Zak³ad Aktywizacji Zawodowej.
Prowadzi siê tak¿e akcjê pomocy rodzinom wielodzietnym, lu-
dziom chorym, samotnym, biednym oraz powodzianom.
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5. Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder, mieszcz¹cy siê
w dwóch piêknych pawilonach, oddano do u¿ytku w 2001 r.  Fun-
datork¹ domu by³a Angielka Sue Ryder, za³o¿ycielka wielu miê-
dzynarodowych instytucji charytatywnych. W pawilonach s¹ dwu-
osobowe pokoje z ³azienkami, jest kaplica, s¹ sale rehabilitacyjne.
Mieszka tu 60�80 osób potrzebuj¹cych opieki.

6. Droga Krzy¿owa powsta³a w 1986 r., stanowi j¹ 14 stacji wznie-
sionych wed³ug projektu s. Haliny Tobiasz ze zgromadzenia Sióstr
S³u¿ek Naj�wiêtszej Maryi Panny. Stacje zajmuj¹ce znaczn¹ czê�æ
sanktuarium, s¹ ulubionym miejscem modlitwy pielgrzymów.
Wszystkie pielgrzymki bior¹ udzia³ w nabo¿eñstwie Drogi Krzy¿o-
wej. Wyró¿nia siê stacja XII � Golgota.

7. Golgota, budowa o wys. 33 m, powsta³a w latach 1986�1991
wed³ug projektu ks. Cz. Wali i s. H. Tobiasz. Stanowi ona pami¹t-
kê mêki i �mierci Chrystusa oraz Golgotê �wiêtokrzysk¹ � marty-
rologiê Narodu polskiego, widzian¹ poprzez tajemnicê zbawienia.
Golgota w Ka³kowie-Godowie upamiêtnia tak¿e najnowsze dzie-
je Ko�cio³a polskiego, cierpi¹cego i umêczonego. Na terenie sank-
tuarium pod �wiêtym Krzy¿em znajduj¹ siê tak¿e m.in. Kaplice
Ró¿añcowe, ró¿ne kapliczki, pomniki, figury �wiêtych, Droga Be-
tlejemska, Grota Lourdska, Panorama �wiêtokrzyska, Panorama
Mêki i �mierci Chrystusa, Oratorium wdziêczno�ci za dar ¿ycia,
eremy.
Do Ka³kowa-Godowa przybywaj¹ co roku liczne pielgrzymki.

Wielu wiernych doznaje tu cudownych uzdrowieñ i otrzymuje wiele
ró¿nych ³ask od Boga, za po�rednictwem Maryi. Ile ich by³o, nie
dowiemy siê. Tylko nieliczni zadaj¹ sobie trud pozostawienia pi-
semnego �wiadectwa w Ksiêdze £ask. Ogromna wiêkszo�æ piel-
grzymów na pewno otrzymuje ³askê pokrzepienia duchowego, któ-
ra wspomaga ich si³y. Tu odzyskuj¹ lub wzmacniaj¹ wiarê, wracaj¹
na drogê pobo¿nego ¿ycia, maj¹ sposobno�æ do modlitwy, wyci-
szenia siê, skupienia, refleksji. Tu wzrasta ich wiara, nadzieja
i mi³o�æ.

Sanktuarium w Ka³kowie-Godowie oddzia³uje na wiernych
z wielk¹ si³¹, a jego znaczenie systematycznie, rok po roku ro�nie.



109

4. Sanktuarium Matki Bo¿ej Ostrobramskiej

w Skar¿ysku-Kamiennej

Skar¿ysko-Kamienna le¿y u stóp Gór �wiêtokrzyskich, w po³owie drogi
miêdzy Radomiem a Kielcami, nad rzeka Kamienn¹. Liczy ponad 50 tys.
mieszkañców. Powsta³o na terenach kilku wsi. Osada Skarsisko jest wymie-
niona w dokumencie z 1179 r., a jako Scarzysko � w dokumencie z 1260 r.
Na terenach le¿¹cych w granicach obecnego miasta od 1440 r. wydobywano
rudê ¿elaza i przetapiano j¹ w dymarkah (pierwotnych piecach hutniczych
do otrzymywania ¿elaza). W XVIII i XIX w. nast¹pi³ rozwój górnictwa
i hutnictwa ¿elaza. W 1923 r. zosta³o ustanowione miasto Kamienna, a od
1928 r. Skar¿ysko-Kamienna. W latach 20. XX w. zbudowano w nim Pañ-
stwow¹ Fabrykê Amunicji. W okresie powojennym rozwin¹³ siê przemys³
elektromaszynowy, chemiczny i obuwniczy. W latach 90. XX w. nast¹pi³a
recesja gospodarcza, która spowodowa³a wysokie bezrobocie. Skar¿ysko Ka-

mienna jest wa¿nym o�rodkiem sportów wodnych i turystyki.

Od 1989 r. istnieje w Skar¿ysku Sanktuarium Matki Bo¿ej Ostro-
bramskiej. Ostra Brama powsta³a w tym mie�cie na pro�bê ludzi,
którzy z ró¿nych przyczyn musieli w przesz³o�ci opu�ciæ Wilno i Li-
twê. Stanowi ona wiern¹ replikê Ostrej Bramy wileñskiej. Obraz Matki
Bo¿ej Ostrobramskiej, znajduj¹cy siê w Skar¿ysku-Kamiennej od
15.10.1989 r., zosta³ wykonany przez artystkê malarkê Izabelê Bo-
rowsk¹, wilniankê. Dla sanktuarium ofiarowa³ go ks. bp Edward Ma-
terski, który tak¿e pochodzi z Wilna.

Matka Bo¿a Ostrobramska czczona jest od 350 lat. Sanktuarium
w Wilnie zajmuje szczególne miejsce na Litwie, podobnie jak sanktu-
arium czêstochowskie w Polsce. Z obrazami Matki Bo¿ej Ostrobram-
skiej i Matki Bo¿ej Jasnogórskiej wêdrowali Litwini i Polacy na emi-
gracjê, szli na wygnanie, a czêsto te¿ do wiêzieñ i na �mieræ.

Matka Bo¿a Wileñska nazywana jest Matk¹ Mi³osierdzia, poniewa¿ wy-
prasza dla wiernych mi³osierdzie u Boga, a jednocze�nie uczy ich mi³osier-
dzia. O Jej wielkiej opiece �wiadcz¹ m.in. wota dziêkczynne, których
w Ostrej Bramie jest ok. 15 tys.

Ku czci Matki Bo¿ej Ostrobramskiej powsta³o wiele pie�ni, utworów

muzycznych i literackich, tworzonych m.in. przez Moniuszkê, Mickiewicza,

Kraszewskiego, Syrokomlê, Hulewicza.
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W naszych czasach Matka Bo¿a wychodzi naprzeciw têsknotom i pra-

gnieniom wspó³czesnego cz³owieka, obci¹¿onego grzechami, udrêczonego

niepokojem i rozlicznymi cierpieniami. Ona wszystko rozumie, sercem ogar-

nia ka¿dego cz³owieka, okazuje dobroæ, lito�æ i wspó³czucie.

Obraz Matki Bo¿ej Ostrobramskiej namalowany zosta³ na dêbowych

deskach (200 cm x 165 cm) technik¹ temperow¹, na zaprawie kredowo-klejo-

wej. Prawdopodobnie wizerunek Matki Bo¿ej powsta³ w 2 æwierci XVII w.

na zamówienie radnych miasta Wilna. Wykona³ go nieznany artysta. Obraz

przedstawiaj¹cy Madonnê bez Dzieci¹tka jest rzadko spotykanej piêkno�ci.

Maryja ma poci¹g³¹ twarz, g³owê lekko pochylon¹ w prawo, oczy przy-

mkniête, rêce skrzy¿owane na piersiach. Stara modlitwa mówi o postaci:

�grzesznika przyjmuj¹ca i przytulaj¹ca�. G³owa przykryta jest bia³¹ chust¹,

a szyja szalem. Na g³owê i ramiona narzucony jest p³aszcz zielonkawonie-

bieski. Strój uzupe³nia fa³dzista tunika koloru czerwonego o zawiniêtych

rêkawach. T³o obrazu jest br¹zowe. Wizerunek pod wzglêdem artystycznym

ma wielk¹ warto�æ, posiada ogromn¹ si³ê wyrazu. Twarz Maryi jest jak ¿ywa,

zmienia wyraz zale¿nie od miejsca, z którego siê na Ni¹ spogl¹da, i o�wie-

tlenia.

Po 1670 r. obraz zosta³ przystrojony w srebrne, z³ocone w ogniu szaty,

obsypane kwiatami. Nad g³ow¹ Maryi artysta umie�ci³ z³ocist¹ aureolê

o 42 promieniach z 12 srebrnymi gwiazdkami. Ca³o�æ �wieci siê i ja�nieje,

postaæ Matki Bo¿ej wygl¹da nadzwyczaj ³adnie. Piêkne szaty zosta³y wyko-

nane przez wileñskich artystów z³otników. Z³oto na obrazie gra ró¿nymi

odcieniami: zielonkawym, czerwonawym, cynobrowym. Sanktuarium Matki

Bo¿ej Mi³osierdzia posiada³o wielki wp³yw na rozwój ¿ycia religijnego

w Rzeczypospolitej, szczególnie na Litwie. W okresie zaborów by³o ostoj¹

wiary katolickiej i nadziei. Kiedy zawieszono obraz Matki Bo¿ej Mi³osierdzia

na Bramie Miednickiej (pó�niej � Ostrej), nie wiadomo. W 1622 r. tu¿ przy

bramie osiedlili siê OO. Karmelici. To oni otoczyli pó�niej obraz czci¹ i opie-

k¹. W 2 po³. XVII w. Matka Bo¿a Ostrobramska sta³a siê obiektem kultu.

W 1671 r. zakonnicy zbudowali nad Ostr¹ Bram¹ kaplicê i umie�cili w niej

obraz. Ruchliwa ulica sta³a siê miejscem modlitwy. Po powstaniu stycznio-

wym w³adze próbowa³y zamkn¹æ kaplicê, a obraz przekazaæ cerkwi prawo-

s³awnej. Na szczê�cie tego planu nie zrealizowano. Represje popowstañcze

wzmog³y kult maryjny. W 1884 r. carat skasowa³ zakon karmelitów. Opiekê

nad sanktuarium przejêli ksie¿a diecezjalni.

2.07.1927 r. ks. kard. Aleksander Kakowski dokona³ koronacji obrazu

Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Obecny by³ Episkopat Polski i najwy¿sze w³adze

pañstwowe. Uroczysto�ci towarzyszy³a ogromna rzesza wiernych.

Po II wojnie �wiatowej wiêkszo�æ Polaków musia³a opu�ciæ Wi-

leñszczyznê i rozstaæ siê na zawsze ze swoj¹ Pani¹. Emigranci zabie-



111

rali ze sob¹ Jej wizerunki. W wielu ko�cio³ach w Polsce i na �wiecie
istniej¹ kopie cudownego obrazu Matki Bo¿ej Ostrobramskiej.

25.01.1986 r. w Skar¿ysku-Kamiennej zosta³a erygowana pa-
rafia p w. Matki Bo¿ej Ostrobramskiej, a 31.05.1988 r. rozpoczêto
budowê sanktuarium. 22.10.1989 r. ks. kard. Henryk Gulbinowicz
wraz z przedstawicielami Episkopatu Polski dokona³ po�wiêcenia
kaplicy Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, w której umieszczony zosta³ ob-
raz Matki Bo¿ej Ostrobramskiej. W uroczysto�ci wziê³o udzia³ kilka-
na�cie tysiêcy osób. 14.07.1991 r. nast¹pi³o wmurowanie w �cia-
nê wznoszonego ko�cio³a kamienia wêgielnego, po�wiêconego przez
Jana Paw³a II. 17.05.1992 r. odby³a siê uroczysto�æ sprowadzenia
relikwii �w. Rafa³a Kalinowskiego, zwi¹zanego z Ostr¹ Bram¹
w Wilnie. 12.09.1993 r. ks. prymas, kard. Józef Glemp dokona³
konsekracji ko�cio³a pw. Matki Bo¿ej Ostrobramskiej.

W sanktuarium skar¿yskim znajduj¹ siê piêkne witra¿e ukazuj¹-
ce polskich �wiêtych oraz sceny z ¿ycia Matki Bo¿ej. Budowê sank-
tuarium przez ca³y czas wspomaga³a Polonia. 28�30.06.1996 r.
odby³ siê w Skar¿ysku-Kamiennej I �wiatowy Zjazd Skar¿yszczan
i Dobrodziejów Sanktuarium Matki Bo¿ej Ostrobramskiej, a w dn.
3�5.09.1996 r. Zjazd Wilnian i Kresowian.

Wokó³ sanktuarium znajduj¹ siê: Dom Zakonny Sióstr Karmeli-
tanek Dzieci¹tka Jezus oraz Dom Pielgrzyma posiadaj¹cy 50 miejsc
noclegowych. Na terenie sanktuarium wydaje siê codziennie ponad
200 posi³ków osobom biednym i bezdomnym, a z noclegowni ko-
rzysta co noc kilkana�cie osób. Dla niepe³nosprawnych umys³owo
jest �wietlica socjo-terapeutyczna.

W kaplicy Matki Bo¿ej Mi³osierdzia zosta³y z³o¿one liczne wota
(ponad 1 tys.). Najcenniejsze z nich to z³oty ró¿aniec od Jana Pa-
w³a II oraz srebrna ró¿a od Polonii z Chicago.

Przy sanktuarium dzia³aj¹ ró¿ne grupy duszpasterskie: Kó³ko
¯ywego Ró¿añca, Polski Zwi¹zek Kobiet Katolickich, Bractwo Mat-
ki Bo¿ej Mi³osierdzia, Bractwo Szkaplerza �wiêtego, Klub Inteli-
gencji Katolickiej i in.

Najwa¿niejsze uroczysto�ci odbywaj¹ siê 16 listopada � uro-
czysto�æ Matki Bo¿ej Ostrobramskiej. 12 listopada ka¿dego roku



112

uroczyst¹ Procesj¹ Zawierzenia mieszkañcy Skar¿yska-Kamiennej

�wiêtuj¹ rocznicê og³oszenia Matki Bo¿ej Mi³osierdzia Patronk¹ Mia-

sta (1995 r.). Od tego dnia rozpoczynaj¹ siê przygotowania modlitew-

ne do odpustu. Nastêpnie trwaj¹ dni opieki Matki Bo¿ej, koñcz¹ce siê

20 listopada w uroczysto�æ �w. Rafa³a Kalinowskiego.

Papie¿ Jan Pawe³ II wyrazi³ zgodê na koronacjê kopii obrazu Mat-

ki Bo¿ej Ostrobramskiej w Skar¿ysku-Kamiennej. Uroczysto�ci koro-

nacyjne zaplanowano na 2005 r.

5. Sanktuarium Matki Bo¿ej Staroskrzyñskiej

w Skrzyñsku

Wie� Skrzyñsko le¿y ok. 2 km na p³n-wsch. od Przysuchy, ma ponad

1200 mieszkañców. We wczesnym �redniowieczu by³ tu gród kasztelañski.

Pierwszym znanym dziedzicem Skrzyna (najdawniejsza nazwa) zosta³ Piotr

Dunin W³ostowic. Po jego �mierci gród obj¹³ w posiadanie jego syn �wiêto-

s³aw. Jeszcze w XV w. czê�æ Skrzyna nale¿a³a do rodu Duninów, pó�niej

gród mia³ wielu innych w³a�cicieli. W XV i XVI w. miejscowo�æ nazywano

Wielkim lub Starym Skrzynem. P. Dunin W³ostowic by³ fundatorem pierwsze-

go ko�cio³a murowanego w Skrzynie (1132).

Piotr Dunin W³ostowic dozna³ ³aski Bo¿ej za wstawiennictwem
Matki Bo¿ej. Jak do tego dosz³o? Otó¿ wiedz¹c o z³ym postêpowa-

niu rodziny ksi¹¿êcej, Piotr udzieli³ upomnienia ksiêciu W³adys³a-

wowi II i wezwa³ go, by m³odszym braciom nie czyni³ krzywdy,

a jego ¿onê Krystynê skarci³ za cudzo³óstwo. Za to zosta³ skazany

w 1145 r. na wy³upanie oczu i obciêcie jêzyka oraz na wygnanie.

Wed³ug Jana D³ugosza Bóg przywróci³ nieszczêsnemu wzrok

i mowê, a inny kronikarz � Bielski poda³, ¿e sta³o siê to podczas

modlitwy Piotra przed jego ulubionym obrazem Matki Bo¿ej z Dzie-

ci¹tkiem. Po tym fakcie ofiarowa³ on obraz (1148?) ko�cio³owi

w Skrzynie.
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W 1511 r. zosta³ zbudowany w Skrzynie nowy ko�ció³, muro-

wany, a w latach 1760�1768 trzeci z kolei pw. �w. Wojciecha

i �w. Trójcy. Powsta³ on z darowizn Karola Szyd³owskiego oraz

z funduszów uzyskanych po sprzeda¿y wotów pochodz¹cych od

ofiarodawców za otrzymane cuda i ³aski. Ko�ció³ jest jednonawo-

wy, posiada dwie kaplice i barokowy o³tarz g³ówny.

Wed³ug historyków sztuki obraz Matki Bo¿ej Staroskrzyñskiej

powsta³ na pocz. XV w. Kiedy jednak w latach 1991�1992 pod-

dano go konserwacji, odkryto, ¿e pod wspó³czesnym wizerunkiem

jest inny, wcze�niej namalowany. Byæ mo¿e jest to pierwotny ob-

raz, przed którym zosta³ uzdrowiony P. Dunin W³ostowic. Obraz

Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem nale¿y do zespo³u malarstwa tablicowe-

go (grupa Madonn Piekarskich i �Hodegetrii�).

Kult Matki Bo¿ej Staroskrzyñskiej rozpocz¹³ siê po cudownym

uzdrowieniu wspomnianego Piotra w XII w. i trwa po dzieñ dzisiej-

szy. Skrzyñsko jest wiec najstarszym o�rodkiem kultu maryjnego

w regionie radomskim. Jego najwiêkszy rozkwit przypad³ na wiek

XVII i kolejne. O ogromie ³ask, jakie otrzymywali wierni od Boga

za wstawiennictwem Matki Bo¿ej �wiadcz¹ wielkie ilo�ci wotów dziêk-

czynnych i o¿ywiony ruch p¹tniczy. W�ród wotów szczególnie jed-

no by³o wspania³e i wymowne. W 1830 r. utworzona zosta³a fun-

dacja �Muzyka ko�cio³a w Skrzyñsku�. Ofiarodawczyni � Wiktoria

Szyd³owska Maletzka przekaza³a 155 morgów ziemi, budynki i in-

strumenty dla piêciu cz³onków orkiestry. W zamian za utrzymanie

z ziemi orkiestra zobowi¹zana zosta³a do wykonywania muzyki sa-

kralnej m.in. podczas uroczystych nabo¿eñstw w niedziele i �wiêta,

codziennie rano i wieczorem przed ko�cio³em oraz fanfar przy od-

s³anianiu i zas³anianiu cudownego obrazu. Kres istnienia fundacji

po³o¿y³y w³adze PRL w 1945 r., zabieraj¹c cz³onkom orkiestry przy-

dzielon¹ im kiedy� ziemiê.

6.09.1998 r. ks. prymas, kard. Józef Glemp ukoronowa³ cu-

downy obraz Matki Bo¿ej Staroskrzyñskiej koronami papieskimi.

W uroczysto�ci wziê³o udzia³ ok. 100 tys. wiernych.
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6. Sanktuarium Matki Bo¿ej �wiêtorodzinnej

w Studziannie-Po�wiêtnem

Wie� Studzianna-Po�wiêtne le¿y ok. 22 km na wschód od Tomaszowa
Maz., na du¿ej le�nej polanie, niespe³na 5 km od rz. Pilicy. Puszczañska
osada znana ju¿ w XV w., by³a w³asno�ci¹ Na³êczów-Odrzywolskich. Piasz-
czyste, niebogate dobra czêsto zmienia³y w³a�cicieli. Ok. 1650 r. posiadali je
Staro³êscy-Zb¹scy. Nied³ugo potem, na wschód od wsi i dworu powsta³o Sank-
tuarium Studzianna-Po�wiêtne.

Historia cudownego obrazu Matki Bo¿ej �wiêtorodzimej nie jest

wyja�niona, istnieje kilka wersji pochodzenia malowid³a. Pewne jest

to, ¿e w latach 1630�1640 znajdowa³o siê ono we dworze w Nie-

znamierowicach (18 km na wschód od Studzianny). W okresie �po-

topu� szwedzkiego (1655�1656) podpalony zosta³ dwór, a Szwe-

dzi zrabowali znajduj¹ce siê w nim dobra, m.in. obraz �wiêtej Ro-

dziny Nazaretañskiej. Oddzia³ nieprzyjacielski zosta³ rozbity w Opo-

czyñskiem, a wozy z ³upami odzyskane. Obraz zosta³ umieszczony

we dworze w Petrykozach, a nastêpnie powróci³ do zniszczonego

domostwa kasztelana w Nieznamierowicach. Staro³êscy przenie�li

sw¹ rezydencjê do podrzêdnego dworu w Studziannie (ok. 1657�

�1660), gdzie w sto³owym pokoju zawieszono obraz.

W po³owie grudnia zaistnia³ fakt, który zapocz¹tkowa³ kult stu-

dziañskiego obrazu. Jak do tego dosz³o? Otó¿ do dworu Staro³ê-

skich w Studziannie przyby³ murarz Wojciech ze Smardzewic, aby

naprawiæ piec. Nie dokona³ tego, bo nagle zachorowa³. Gdy by³

bliski �mierci, objawi³a mu siê Matka Bo¿a na wisz¹cym w izbie

obrazie. Obieca³a murarzowi powrót do zdrowia, ale jednocze�nie

za¿¹da³a specjalnej czci dla wizerunku i wystawienia dla niego ka-

plicy na wskazanym miejscu. Ponadto zapowiedzia³a swoj¹ ³aska-

wo�æ wzglêdem wiernych przy obrazie. Murarz ozdrowia³ i sta³ siê

pierwszym propagatorem kultu Matki Bo¿ej Studziañskiej w wize-

runku zwanym wówczas �Obrazem Jezusa, Maryi i Józefa� albo

�Obrazem Matki Bo¿ej Wieczerzaj¹cej�. Po uzdrowieniu Wojciecha

i wielu innych osób, do Studzianny zaczêli przybywaæ p¹tnicy
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z ca³ej Polski. Ks. Jan Stanis³aw Zb¹ski, pasierb A. Staro³êskiego

umie�ci³ obraz w dworskiej kaplicy, a 18.03.1671 r. ks. prymas

Miko³aj Pra¿mowski zjecha³ osobi�cie do Studzianny i specjalnym

dekretem og³osi³ wizerunek cudownym i zaleci³ jego kult publiczny.

O Studziannie i okolicy prymas powiedzia³; �Miejsca ongi� liche

i nieznane, teraz po ca³ej sarmackiej ziemi nader s³awne�. Ruch

p¹tniczy systematycznie wzrasta³, przybyli nawet królowie: Micha³

Korybut Wi�niowiecki i Jan III Sobieski.

Obraz zosta³ namalowany farbami olejnymi na p³ótnie i nakle-

jony na deszczó³ki. Widnieje na nim �wiêta Rodzina Nazaretañska,

zgromadzona przy stole podczas wieczerzy. Kto namalowa³ to ar-

cydzie³o, gdzie i kiedy powsta³o, nie wiadomo. Wydaje siê pewne

tylko to, ¿e stanowi ono do�æ wiern¹ transpozycjê malarsk¹ szty-

chu �La Benedicite�, wykonanego przez lotaryñskiego grafika

z Nancy J.J. Callot�a (1592�1635). Od koñca XIX w., gdy w Ko-

�ciele kat. wprowadzono uroczysto�æ Naj�wiêtszej Rodziny, wizeru-

nek ze Studzianny zaczêto nazywaæ �Obrazem �wiêtej Rodziny�.

Oboczny tytu³ �Matki Bo¿ej �wiêtorodzinnej� zawdziêcza sugestii

ks. kard. S. Wyszyñskiego.

Staraniem ks. J.S. Zb¹skiego (pó�niejszego bp.) powsta³ w la-

tach 1671�1673 pierwszy ko�ció³ sanktuaryjny na tzw. �Dziewi-

czej Górce�, tj. w miejscu, gdzie jaki� czas przedtem dwie dziewczy-

ny skry³y siê w zagajniku przed napastliwo�ci¹ swawolnych ¿o³nie-

rzy, zamarz³y i zosta³y przysypane �niegiem. W 1673 r. Zb¹ski spro-

wadzi³ do Studzianny Ksiê¿y Filipinów, którzy stali siê stró¿ami sank-

tuarium. Król M. Korybut Wi�niowiecki zapisa³ na rzecz sanktuarium

wie� Ma³oszyce, a ks. Zb¹ski swój dwór.

Liczne ³aski i cuda dokonywane za wstawiennictwem Matki

Bo¿ej �ci¹ga³y do Studzianny coraz wiêcej pielgrzymów. W pierw-

szych stu latach istnienia sanktuarium by³o jednym z g³ównych o�rod-

ków kultu Matki Bo¿ej w Rzeczpospolitej.

Pierwsza �wi¹tynia studzianecka zosta³a rozebrana pod koniec

XVIII w. Na jej miejscu znajduje siê obecnie ko�ció³ek, wzniesiony

w latach 1696�1698. Na prze³omie XVII�XVIII w. Ksiê¿a Filipini

- - -
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podjêli budowê wiêkszego i bardziej okaza³ego ko�cio³a. W ci¹gu

1 æwieræwiecza XVIII w. wzniesiono w stylu barokowym okaza³y dom

Bo¿y. Prace wykoñczeniowe trwa³y jeszcze d³ugi czas. Konsekracja

nowego ko�cio³a pw. �w. Filipa Neri i �w. Jana Chrzciciela odby³a siê

dopiero w 1748 r., a po wykoñczeniu wystroju w 1776 r. przeniesio-

no do niego cudowny obraz �wiêtej Rodziny. Ksiê¿a Filipini wybu-

dowali tak¿e nowy, obszerny klasztor. W 1820 r. zespó³ sanktuaryj-

no-klasztorny sta³ siê dodatkowo o�rodkiem parafialnym parafii bru-

dzewickiej, 100 lat pó�niej nazwanej ju¿ studziañsk¹ (ko�ció³ w Bru-

dzewicach zosta³ rozebrany w 1847 r.). W 1865 r. nast¹pi³a kasacja

Zgromadzenia Ksiê¿y Filipinów za czynny udzia³ w powstaniu stycz-

niowym. Opiekê nad sanktuarium przejêli ksiê¿a diecezjalni. I wojna

�wiatowa dotknê³a nieszczê�ciami parafiê i ko�ció³. W 1928 r. Ksiê-

¿a Filipini powrócili do Studzianny. W latach 1933�1936 dokonali

oni gruntownego odnowienia ko�cio³a i klasztoru. Dokonano tak¿e

restauracji i konserwacji cudownego obrazu. Podczas II wojny �wia-

towej niejeden cios dotkn¹³ sanktuarium i parafiê, ale doznano tak¿e

przedziwnej opieki Matki Bo¿ej.

18.08.1968 r. ks. prymas, kard. Stefan Wyszyñski, przy wspó³-

udziale ks. kardyna³a Karola Wojty³y, dokona³ (za zgod¹ papie¿a

Paw³a VI) koronacji cudownego obrazu. Uroczysto�æ �ci¹gnê³a do

Studzianny 18 (19?) biskupów, setki duchowieñstwa i przedstawi-

cieli zakonów oraz 150 tys. wiernych.

W 1973 r. papie¿ Pawe³ VI nada³ �wi¹tyni studzianeckiej tytu³

Bazyliki Mniejszej. Do 1980 r. trwa³a restauracja ko�cio³a i klaszto-

ru. Obiekty sakralne stawa³y siê z ka¿dym rokiem coraz lepiej wy-

posa¿one i piêkniejsze. Mimo kilku wieków istnienia sanktuarium

zachowuje sw¹ �wie¿o�æ i atrakcyjno�æ, t³umy p¹tników przybywa-

j¹ doñ niezmiennie ka¿dego roku. W sanktuarium zatrzymuj¹ siê

tak¿e piesze pielgrzymki zmierzaj¹ce do Czêstochowy. Najwiêksza

z nich, warszawska, uczestniczy tu we Mszy �w. i nocuje. W klasz-

torze istnieje noclegownia dla 40 osób, s¹ tak¿e miejsca noclego-

we w wiejskich kwaterach prywatnych.
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�WIÊTOKRADZTWO

Sanktuarium wysokolskie w swej ponad trzechsetletniej historii
prze¿ywa³o wielokrotnie chwile grozy podczas wojen, powstañ i okre-
sów okupacyjnych, bywali w nim nieproszeni i niechciani przybysze
z wielu o�ciennych krajów prawos³awnych, protestanckich i bezbo¿-
nych, wielokrotnie ko�ció³ i klasztor ulega³y wiêkszym czy mniejszym
zniszczeniom i by³y pl¹drowane, ale cudami s³yn¹cy obraz Matki Bo-
¿ej Królowej Ró¿añca �wiêtego z Dzieci¹tkiem Jezus nigdy nie by³
zbezczeszczony a¿ do dnia 11 wrze�nia 2003 r., w którym to �wiêto-
kradcze rêce pod³ego cz³owieka dokona³y kradzie¿y koron. Regional-
ny dziennik � �S³owo Ludu� nr 2304/R z 12.9.2003 r. doniós³, co
nastêpuje:

Zbezcze�cili obraz Matki Bo¿ej Ró¿añcowej

Z³odzieje koron

KOZIENICE. Z³ote korony z obrazu Naj�wiêtszej Marii Panny
Królowej Ró¿añca �wiêtego z sanktuarium w Wysokim Kole skradli
wczoraj w nocy nieznani sprawcy.

Kradzie¿ odkry³a wczoraj siostra zakonna, która posz³a otworzyæ
�wi¹tyniê przed porann¹ msz¹ o godz. 6.30.

� Zauwa¿y³a popsute zamki i wywa¿one drzwi do zakrystii. Ju¿
nawet nie wchodzi³a do �rodka, tylko natychmiast wezwa³a policjê i za-
wiadomi³a ksiêdza proboszcza � relacjonuje jedna z sióstr opiekuj¹ca siê
sanktuarium.

Skalê kradzie¿y siostry i ksi¹dz proboszcz poznali dopiero po
przyje�dzie policji. Okaza³o siê, ¿e z cudownego obrazu Naj�wiêtszej
Maryi Panny Królowej Ró¿añca �wiêtego zniknê³y z³ote korony, po-
�wiêcone przez papie¿a Paw³a VI i umieszczone na obrazie 18 sierpnia
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1974 roku przez kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Z³odzieje nie oszczê-

dzili te¿ gabloty, w której wierni wdziêczni za ³aski Matki Bo¿ej umiesz-

czali wota. Rabusie wybili szybê i zabrali z³ote przedmioty.

Wczoraj w sanktuarium pracowali policjanci z Radomia i Kozienic.

Badano �lady pozostawione przez z³odziei. Wstêpnie ustalono, ¿e do

w³amania dosz³o po pó³nocy.

� S¹siad nawet wspomnia³, ¿e nasze psy bardzo ujada³y dwadzie-

�cia minut po pó³nocy. Wyjrza³, ale nikogo nie widzia³ � mówi siostra.

Jak sobie przypomina, parê lat wcze�niej kilku nieletnich w³ama³o

siê do �wi¹tyni od strony chóru po pieni¹dze ze skarbonki.

� Ale nikt jeszcze nie odwa¿y³ siê podnie�æ rêki na �wiêty obraz.

Ogromna strata... Czujemy siê jak po pogrzebie. Nie wiem, co teraz

bêdzie � nasza rozmówczyni nie kryje roz¿alenia.

5 pa�dziernika w sanktuarium maj¹ siê odbywaæ diecezjalne uro-

czysto�ci zakoñczenia roku ró¿añcowego.

Ma³gorzata Rusek

K³ódka to za ma³o

RADOMSKIE. Zabytkowe obiekty sakralne, w których s¹ prze-
chowywane dobra kultury narodowej, nie s¹ nale¿ycie zabezpie-
czone � alarmuje policja.

Jak ju¿ informowali�my, na Mazowszu realizowany jest �Program

ochrony obiektów muzealnych i sakralnych�. W ubieg³ym roku policjan-

ci, stra¿acy i konserwatorzy zabytków skontrolowali 408 ko�cio³ów pod

k¹tem ich zabezpieczenia przed z³odziejami. W wiêkszo�ci przypadków

stwierdzono, ¿e obiekty te, w których czêsto znajduj¹ siê cenne dzie³a

sztuki, nie s¹ chronione w ¿aden sposób, a jedyne zamkniêcie stanowi

zwyk³y zamek lub k³ódka.

Proboszczowie t³umaczyli, ¿e parafii nie staæ na kosztowne syste-

my alarmowe, sejfy, o�wietlenia na zewn¹trz. Tymczasem autorzy ra-

portu twierdz¹, ¿e �uchybienia wynikaj¹ z niefrasobliwo�ci osób spra-

wuj¹cych pieczê nad obiektami, a tak¿e z niedbalstwa u¿ytkowników�.
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Policja zarzuca tak¿e ksiê¿om brak zaanga¿owania we w³a�ciwe

zabezpieczenia obiektów przed kradzie¿¹. �Z przykro�ci¹ stwierdza-

my, ¿e zdarza³y siê przypadki, gdy ksiê¿a nie byli zainteresowani wspó-

³prac¹, nie zdaj¹c sobie sprawy z wystêpuj¹cych zagro¿eñ� � stwierdzi-

li autorzy raportu.

Dziêki dzia³aniom policji poprawiono systemy zabezpieczeñ

w 48 obiektach: w 18 zamontowano instalacjê alarmow¹,  w 15 moni-

toring, w 13 za³o¿ono dodatkowe drzwi, zamki, rygle, szyby antyw³a-

maniowe i o�wietlenia zewnêtrzne.

              (mar)

Z³odziej w ko�ciele

RADOMSKIE. W³amanie do sanktuarium w Wysokim Kole to
kolejna kradzie¿ dokonana w obiekcie sakralnym. Tylko w ub. r. na
Mazowszu by³o ich 24.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2002 roku skradziono
z obiektów sakralnych na Mazowszu mienie o warto�ci ponad
216 tys. z³. Sprawcy najczê�ciej dostawali siê do ko�cio³ów po wywa-
¿eniu drzwi, wy³amaniu zamków, zerwaniu k³ódek, wybiciu szyb
w oknie. Zdarza³o siê, ¿e pozostawali na noc w ko�ciele, wykorzysty-
wali nieobecno�æ lub nieuwagê osób sprawuj¹cych pieczê nad �wi¹ty-
ni¹ lub plebani¹.

Na pocz¹tku marca ubieg³ego roku nieznani sprawcy dostali siê
do ko�cio³a w miejscowo�ci Walizka w powiecie grójeckim. Zabrali
mosiê¿ne lichtarze i ¿yrandol. Straty oszacowano na  2 tys. 800 z³.

W nocy z 27 na 28 marca ub.r. z³odzieje po wy³amaniu zamków
w drzwiach g³ównych weszli do ko�cio³a pw. �w. Miko³aja w Grójcu.
Rozbili puszki na datki i skradli oko³o 150 z³.

Zabytkowy mechanizm zegara pad³ ³upem z³odziei, którzy
w 2002 roku w³amali siê do ko�cio³a w Odrzywole. Zniszczyli
drzwi od zakrystii. Straty oszacowano na 2 tys. z³.

 (mar)
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Obraz odzyskany

PRZYSUCHA. Do najbardziej spektakularnej kradzie¿y obra-
zu Matki Boskiej dosz³o w nocy z 24 na 25 czerwca 2001 roku
w Skrzyñsku.

Z³odzieje w³amali siê do tamtejszego sanktuarium i skradli korono-
wany w 1998 roku przez prymasa Józefa Glempa, a pochodz¹cy
z XV wieku, cudowny obraz matki Bo¿ej Staroskrzyñskiej. Zosta³ od-
zyskany kilka dni pó�niej w Warszawie. Z³odzieje oderwali jednak zdo-
bi¹ce obraz z³ote korony, których nie uda³o siê odnale�æ.

Policja zatrzyma³a podejrzanych o kradzie¿: 31-letni¹ Joannê S.
i 26-letniego Krzysztofa K. Za przechowywanie obrazu mê¿czyzna zosta³
skazany na dwa lata pozbawienia wolno�ci z zawieszeniem na piêæ lat.

(eska)

(...) W sanktuarium Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Wysokim Kole od-
by³o siê wieczorem, 14 wrze�nia nabo¿eñstwo przeb³agalne z udzia³em
ks. bp. Zygmunta Zimowskiego. Wierni modlili siê za nawrócenie tych,
którzy dokonali w³amania do �wi¹tyni. Dzisiejszy �wiat � mówi³ w homi-
lii bp Zimowski � uchwali³ Kartê Praw Cz³owieka, zapominaj¹c, ¿e ludz-
ko�æ jeszcze bardziej potrzebuje karty praw Boga Stworzyciela i Odkupi-
ciela. Stwierdzi³ tak¿e, ¿e cz³owiek w ka¿dej dziedzinie ¿ycia spo³eczne-
go czêsto zapomina o Bogu i to � jak zauwa¿y³ biskup � stanowi naj-
wiêkszy grzech wspó³czesnego �wiata. W ten sposób mo¿emy wyja�niæ,
dlaczego coraz czê�ciej dochodzi do w³amañ do ko�cio³ów, bowiem trak-
tuje siê Boga, tak jakby Go nie by³o.

Rados³aw Mizera, radio AVE /KAI
(w: �AVE�, nr 34(516) z 28.09.2003 r.)

W dniach 3�8 maja odby³a siê pielgrzymka wiernych z Wysokie-
go Ko³a do W³och. Jej celem by³o po�wiêcenie przez Jana Paw³a II
nowych kooron, które w czasie rekoronacji (22 VIII) zostan¹ umiesz-
czone na skroniach Pana Jezusa i Matki Bo¿ej Wysokolskiej.
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