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Wstęp

Miejsca święte istnieją we wszystkich niemal religiach od zarania dziejów 
trwale wpisując się w historię ludzkości i cywilizacji. Fenomen tych miejsc wyni-
ka bowiem z samej istoty religijności i samej istoty człowieka rozumianego jako 
homo religiosus. Działalność religijna człowieka zaznacza się w przestrzeni przede 
wszystkim poprzez obiekty kultu religijnego, współtworzące sferę świętości – sacrum 
i pozwalające na wyraźne rozdzielenie jej od profanum – tego co świeckie. Wśród 
obiektów kultu religijnego szczególne znaczenie mają sanktuaria, które za względu 
na swój charyzmat pełnią wyjątkową rolę w życiu danej społeczności. Dlatego od 
zawsze były one celem nabożnych wędrówek i odwiedzin, celem pielgrzymek. 
Istnieją różnorodne przyczyny tworzenia ośrodków pielgrzymkowych, ich funkcjono-
wanie i rozwój uwarunkowany jest wieloma czynnikami: religijnymi, społecznymi, 
historycznymi, kulturowymi czy nawet politycznymi. Sanktuaria bowiem nie tylko 
powstają lub są tworzone w konkretnej przestrzeni geograficznej, ale właśnie przez 
swoje istnienie pełnią istotną rolę w kształtowaniu określonej przestrzeni społecznej. 

Niniejsza praca poświęcona jest maryjnym ośrodkom kultowym w Karpatach 
Polskich w latach 1772−1992. Pod pojęciem Karpaty Polskie przyjmuje się część 
Karpat leżącą w aktualnych granicach Polski. Za Mieczysławem Klimaszewskim1  
przyjęto przebieg północnej granicy Karpat. Ze względu na historyczne związki 
z regionem karpackim w pracy uwzględniono dwa ośrodki Rzeszów i Tarnów, leżące 
poza Karpatami. Rozpatrywana problematyka dotyczy wyłącznie ośrodków Kościoła 
rzymskokatolickiego. Wybór badanej przestrzeni geograficznej nie był przypadkowy, 
Karpaty charakteryzują się bowiem dużym nagromadzeniem obiektów kultu religij-
nego związanych z dominującą tutaj ludnością wyznania rzymskokatolickiego oraz 
licznymi w przeszłości skupiskami ludności wyznania greckokatolickiego (przed 
zawarciem unii brzeskiej w 1596 r. głównie prawosławnego) i mojżeszowego. 
Najstarsze tradycje pątnicze sięgają na tym terenie drugiej połowy XI w., kiedy to 

1 M. Klimaszewski, Podział morfologiczny południowej Polski, Czasopismo Geograficzne 
1946, t. 17, z. 3−4, s. 133−182.
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znanym ośrodkiem kultowym było Tropie nad Dunajcem – miejsce pustelniczego 
życia Andrzeja Świerada – pierwszego kanonizowanego Polaka. O randze tego 
regionu świadczyć może fakt, iż spośród 500 sanktuariów związanych z Kościo-
łem rzymskokatolickim obecnie rejestrowanych w Polsce niemal 100 znajduje się 
w Karpatach. Podobnie jak w całym świecie chrześcijańskim również w Karpatach 
dominują sanktuaria maryjne, dlatego też one stały się głównym obiektem badaw-
czym niniejszej pracy. 

Wyjaśnienia wymaga jeszcze przyjęty okres badań. Otóż studia prowadzone 
w Karpatach przez A. Jackowskiego2, a kontynuowane przez autorkę tej pracy, 
pozwoliły stwierdzić, iż większość ośrodków kultowych na omawianym obszarze 
legitymuje się XVII i XVIII−wiecznym rodowodem i powstała w oparciu o popularny 
wówczas kult cudownych obrazów i figur. Tylko w niewielu przypadkach materiały 
źródłowe dokumentują wcześniejsze istnienie danego ośrodka. Często spotykane 
wywodzenie początków kultu z tradycji czy legend, przesuwające jego istnienie 
nawet na XIII−XIV w., nie znajduje na ogół naukowego, historycznego potwierdzenia. 
Należy również pamiętać, iż na ziemiach polskich szczególnie XVII i XVIII w. zazna-
czyły się silnym rozwojem kultu maryjnego, mającym odzwierciedlenie właśnie w 
licznie powstających wówczas ośrodkach kultowych. Przyjmując, iż sieć maryjnych 
ośrodków kultowych na omawianym obszarze zaczęła się wyraźnie zarysowywać 
w końcu XVIII w. interesującym zagadnieniem wydał się proces jej rozwoju i mo-
dyfikacji w następnych stuleciach aż po czasy współczesne. Jako daty graniczne 
przyjęto 1772 r. i 1992 r. Wyznaczenie jako początku badań roku 1772 (daty pierw-
szego rozbioru Polski) jest pewnym zabiegiem formalnym. Sieć maryjnych ośrodków 
kultowych na omawianym obszarze (przy obecnym stanie badań archiwalnych i 
historycznych) można z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć i istniejący stan 
opisać najwcześniej dla końca XVIII w. Ponadto w konsekwencji pierwszego roz-
bioru Polski prawie cały omawiany obszar znalazł się pod panowaniem Austrii3,  co 
wywołało zmiany organizacji kościelnej na tych ziemiach. W 1783 r. z zawiślańskiej 
części diecezji krakowskiej utworzono diecezję tarnowską. Obszar Karpat Polskich, 
pomijając liczne zmiany i korekty granic międzydiecezjal−nych w XIX w., aż do 1992 
r zasadniczo znajdował się w granicach trzech diecezji: krakowskiej, tarnowskiej i 
przemyskiej. Układ diecezjalny miał z kolei duże znaczenie dla procesów rozwoju 
i hierarchizacji sieci ośrodków pielgrzymkowych. Z analogicznych powodów jako 
koniec okresu badawczego przyjęto 1992 r., kiedy to na omawianym obszarze 
doszło do powstania dwóch nowych diecezji: bielsko−żywieckiej i rzeszowskiej. 
Ponieważ procesy modyfikacji sieci ośrodków kultowych są procesami złożonymi 
i długotrwałymi, niewielka perspektywa czasowa dzieląca 1992 r. od czasu powsta-
wania pracy nie pozwoliła na pełny i syntetyczny ogląd zmian dokonujących się po 
1992 r. W końcowej części pracy zawarto uzupełniające informacje o sanktuariach 
odradzających się lub powstających w Karpatach po 1992 r. 

2 A. Jackowski, Ośrodki kultu religijnego, [w:] Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego 
działalność, pod red. J. Warszyńskiej, Kraków 1995, s. 197−206.

3 Z wyjątkiem Śląska Cieszyńskiego, który już w końcu XVII w. znalazł się pod władzą 
Habsburgów.
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W związku z wyraźnym wpływem sytuacji politycznej na funkcjonowanie 
omawianych ośrodków kultowych analizy rozpatrywanych zjawisk dokonano 
w trzech zasadniczych okresach: w latach niewoli narodowej (1772−1918), w 
latach II Rzeczypospolitej i drugiej wojny światowej (1918−1945) oraz w czasach 
współczesnych (1945−1992).

Badania prowadzone były głównie w latach 1992−1996 i obejmowały prace 
w archiwach diecezjalnych, prowincjalnych (dla placówek zakonnych) oraz bezpo-
średnio w samych ośrodkach. Ze względu na dynamiczny charakter zjawiska prace 
inwentaryzacyjne wymagały przeprowadzenia kwerend w różnych przekrojach 
czasowych. O życiu i działalności sanktuarium świadczą przede wszystkim przeja-
wy kultu, rejestrowane i utrwalane w bardzo różnych materiałach źródłowych. Ich 
odtworzenie i zanalizowanie było jednym z głównych etapów przyjętego postępo-
wania badawczego. Obok kronik parafialnych i zakonnych wielu informacji w tym 
względzie dostarczyły urzędowe czasopisma poszczególnych diecezji: dla diecezji 
krakowskiej – Notificatione ex Consistos Generali Dioecesis Cracoviensis; dla tar-
nowskiej – Currenda oraz dla diecezji przemyskiej – Kronika Diecezji Przemyskiej. 
Szczególną trudność stanowiło zebranie danych statystycznych pozwalających 
ocenić wielkość i zasięg ruchu pielgrzymkowego do danego miejsca kultu. Księgi 
pielgrzymkowe prowadzone są w niewielu ośrodkach (na ogół w największych) 
zazwyczaj od kilku lub najdalej kilkunastu lat. Jedynie w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
głównym ośrodku pielgrzymkowym w Karpatach, założono je w 1954 r., przy czym 
początkowo prowadzone były bardzo niesystematycznie. W okresach wcześniej-
szych liczbę przybyłych pątników odnotowywano tylko w przypadku większych 
uroczystości (np. koronacji czy odpustów). Należy też zaznaczyć, iż różne były 
sposoby dokumentacji kultu w poszczególnych ośrodkach, co z kolei utrudniało 
systematyzację i porównywanie zebranych informacji. 

Na potrzeby niniejszej pracy konieczne jest przytoczenie definicji i skonkre-
tyzowanie zakresów znaczeniowych następujących pojęć: miejsce święte, sanktu-
arium, maryjny ośrodek kultowy, pielgrzymka.

Najszerszym semantycznie pojęciem jest z pewnością miejsce święte, do któ-
rego można odnieść, lub z którym wiążą się wszystkie wyżej wymienione terminy. 
Człowiek religijny ma świadomość silnego jakościowego zróżnicowania przestrzeni 
na: obszar święty – „mocny” i „ważny” i przeciwny mu – inny, nie uświęcony.4  Już 
w Księdze Wyjścia znajdujemy słowa: „Nie przystępuj tu – rzecze Pan do Mojżesza 
– zzuj obuwie z nóg twoich; miejsce bowiem, na którym stoisz, ziemią świętą jest”.5  
Według Mircei Eliadego: „objawienie się świętego obszaru pozwala na uzyskanie 
«punktu stałego», zorientowanie się w chaotycznej jednorodności, ustanowienie 
świata...”.6  Świątynia jest nie tylko imago mundi, ale i ziemskim odtworzeniem 
transcedentalnego wzorca. Ponownie przytaczając słowa M. Eliadego: „świątynia, 
miejsce par excelence święte, dom boży, wciąż od nowa uświęca świat, gdyż za-

4 Za: M. Eliade, Sacrum mit historia, Warszawa 1993, s. 53.
5 Księga Wyjścia, 3,5.
6 M. Eliade, op. cit., s. 55.
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razem przedstawia go i obejmuje. Bez względu na stopień swej nieczystości świat 
jest nieustannie oczyszczany przez świętość sanktuariów”.7  

Samo łacińskie słowo sanctuarium tłumaczone jest jako: 1. świętość, 2. miejsce 
święte, przybytek święty, kościół.8  Z kolei Słownik religioznawczy pod hasłem sank-
tuarium podaje: 1. najświętsze miejsce w świątyni, 2. cała świątynia lub szczególnie 
święte miejsce.9  Tak więc pojęcie miejsca świętego zarówno w ujęciu religioznaw-
czym jak i teologicznym ma dość szeroki zakres znaczeniowy.

Systematyzując za miejsce święte można uznać:
– każde miejsce poświęcone i oddane bóstwu (Bogu). Tak więc każdy obiekt kultu, 

nawet niczym nie wyróżniający się od pozostałych, jest wyjątkowy przez fakt 
naznaczenia świętością, stanowiąc wyodrębnioną i zamkniętą przestrzeń. W chrze-
ścijaństwie kościół będąc darem Bożym, miejscem pobytu Boga w Najświętszym 
Sakramencie, staje się w tym znaczeniu właśnie miejscem świętym.

– miejsce zdecydowanie wyróżniające się wśród innych miejsc sakralnych, o szcze−
gólnym charakterze związanym z silną koncentracją mocy świętej. U jego podstaw 
zazwyczaj znajduje się jakieś niezwykłe, cudowne wydarzenie (objawienie, cud), 
przechowywane są tutaj relikwie świętych lub słynące łaskami przedmioty. Świę-
tość miejsca może wynikać również ze związków z założycielem danej religii (np. 
Jerozolima, Mekka, Waranasi). W świadomości ludzi miejsca te zostały szczególnie 
wybrane i upodobane przez Boga, dlatego zanoszone w nich modlitwy i prośby 
mają większą siłę i możliwość spełnienia. Stąd zazwyczaj odgrywają one rolę 
ośrodków pielgrzymkowych.10 

W niniejszej pracy przyjęto rozumienie miejsca świętego w tym drugim zna-
czeniu, dzięki czemu możliwe stało się jego utożsamienie z pojęciem sanktuarium, 
podobnie zamiennie stosowane są terminy: maryjne ośrodki kultowe (miejsca szcze-
gólnego kultu maryjnego) oraz maryjne ośrodki pielgrzymkowe, bowiem w interesu-
jącym nas aspekcie miejsce kultu związane jest nierozłącznie z pielgrzymowaniem. 

Ponieważ pojęcie sanktuarium jest pojęciem szerokim, różnie rozumianym 
w poszczególnych religiach, na użytek tej pracy za istotne przyjęto stanowisko 
Kościoła katolickiego. Definicja sanktuarium uzyskała normy prawno−kanoniczne 
w 1983 r. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego: „sanktuarium jest to kościół lub 
inne miejsce sakralne, do których za zgodą Ordynariusza miejsca pielgrzymują 
liczni wierni dla szczególnej przyczyny pobożności”.11  Tak sformułowana definicja 
uznaje za sanktuarium zarówno kościół jak i inne miejsce sakralne, tzn. miejsce 
przeznaczone w drodze liturgicznej konsekracji lub poświęcenia do sprawowania 
kultu Bożego lub grzebania zmarłych (mogą to zatem być: kaplice, cmentarze lub 
poszczególne mogiły). Podkreślony został charyzmatyczny charakter tego typu 

7 M. Eliade, op. cit., s. 83.
8 A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko−polski, Warszawa 1992, s. 603.
9 Mały słownik religioznawczy, pod red. Z. Poniatowskiego, Warszawa 1969, s. 391.
10 Za: J.A. Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, 

Lublin 1998, s. 165−169.
11 Definicję podano za: J. Dudziak, Prawno− kanoniczna koncepcja sanktuarium, Tarnowskie 

Studia Teologiczne, 1983, t. 9, s. 66.
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ośrodków. Dla zaistnienia sanktuarium konieczne są też określone formy kultu wier-
nych – czyny pątnicze, pielgrzymie oraz formalna aprobata miejscowego biskupa.12  
Prawne usankcjonowanie definicji sanktuarium dopiero w czasach współczesnych, 
nie oznacza braku wcześniejszych definicji zwyczajowych.13  

Termin pielgrzymka najczęściej oznacza podróż podjętą z motywów religij-
nych do miejsca uważanego za święte, aby spełniać tam określone akty religijne 
pobożności i pokuty.14  Według założeń teologicznych pielgrzymka to wędrówka 
wierzących do miejsca uświęconego przez boskie objawienie lub działalność za-
łożyciela religii czy świętego, odbywana po to, by modlić się tam w szczególnej 
atmosferze i uzyskać upragnione łaski.  Jest ona zawsze pewnego rodzaju szukaniem 
Boga i spotkaniem z nim na płaszczyźnie kultowej.15

Materiały źródłowe, które wykorzystano na potrzeby niniejszej pracy to druki 
i opracowania dotyczące maryjnych ośrodków kultowych na ziemiach polskich 
pojawiające się od XVII w. Przede wszystkim były to prace: P.H. Pruszcza16, E. No-
wakowskiego17  i A. Fridricha.18 P.H. Pruszcz przedstawił ponad 80 szczególnych 
miejsc kultowych z terenów Korony i Litwy. Ze względu na przedmiot kultu zostały 
wydzielone ośrodki: z cudownymi krucyfiksami, relikwiami krzyża świętego, z kul-
tem Hostii świętej, kalwarie oraz (stanowiące najliczniejszą grupę) ośrodki maryjne. 
Prace E. Nowakowskiego i A. Fridricha, obie z początku XX w., dotyczą wyłącznie 
ośrodków maryjnych. E. Nowakowski sporządził katalog 1050 cudownych obra-
zów Matki Bożej w Polsce, A. Fridrich zamieścił opisy 400 wizerunków. Cennym 
źródłem okazały się pochodzące z poł. XIX w. Teki P. Żegoty.19  Są to luźne notatki 
sporządzone przez autora – wieloletniego pracownika Biblioteki Jagiellońskiej – na 
temat cudownych obrazów Pana Jezusa i Matki Bożej w Polsce, uporządkowane 

12 Opracowano na podstawie: J. Dudziak, op. cit.
13 Wcześniejsze definicje to: definicja G. Moroniego z poł. XIX w. (sanktuaria to kościoły 

i miejsca ogólnej pobożności i dalekich pielgrzymek chrześcijan, z takich racji jak: cuda 
tam zdziałane, znajdujące się pamiątki; święte obrazy i relikwie; możliwość zyskiwania 
odpustów), M. Falco z pocz. XX w. (kościoły, do których napływają pielgrzymki wiernych, 
ażeby tam uczcić słynne relikwie czy obrazy oraz uzyskać specjalne odpusty, wokół któ-
rych rozwijają się różnego rodzaju instytucje, jak hospicja czy inne urzędy użyteczności 
publicznej i dobroczynnej) oraz Dekret Kongregacji Soboru z 1936 r. (miejsce święte, do 
którego pielgrzymują wierni z pobudek czysto religijnych, by czynić pokutę, wyznawać 
publicznie wiarę oraz dziękować za otrzymane dary Boże); za: J. Dudziak, Prawno−kano-
niczna koncepcja sanktuarium, Tarnowskie Studia Teologiczne, 1983, t. 9, s. 60−66.

14 A. Jackowski, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania 
terminologiczne, Turyzm, 1998, t. 8, z. 1, s. 11.

15 Słownik teologii biblijnej, pod red. L. Dufoura, Poznań 1973, s. 660−662.
16 P.H. Pruszcz, Morze łaski Boskiey, które Pan Bóg w Koronie Polskiej po różnych mieyscach 

przy obrazie Chrystusa Pana i Matki Jego wylewa, Kraków 1662.
17 E. Nowakowski, (Wacław z Sulgostowa, kapucyn), O cudownych obrazach w Polsce 

Przenajświętszej Matki Bożej, wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, 
Kraków 1902.

18 A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, Kraków 
1903−1911.

19 Teki P. Żegoty, Biblioteka Jagiellońska, rkps 5362.
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alfabetycznie w pięciu teczkach i przechowywane w oddziale rękopisów Biblioteki 
Jagiellońskiej. 

Wykorzystano ponadto stosowne akta wizytacji i sprawozdania powizytacyjne. 
Źródłem informacji były także roczniki – schematyzmy wydawane przez poszcze-
gólne diecezje i zawierające podstawowe informacje o poszczególnych parafiach. 
Schematyzmy z XIX w. i początku XX w. zawierają wiadomości o łaskami słynących 
wizerunkach rzadko i w sposób wybiórczy, uwzględniając tylko najbardziej znane 
w danym czasie ośrodki kultowe. Dopiero schematyzmy powojenne (po 1945 r.) 
można traktować na użytek tej pracy jako źródła  wyczerpujące.

W kontekście niniejszej rozprawy warto jeszcze zwrócić uwagę na trzy pozycje 
obcojęzyczne: W. Gumppenberga20 , A. Hoppego21  i S. Beissela22 . Atlas Marianus 
W. Gumppenberga wśród 1200 najbardziej czczonych wizerunków maryjnych na 
świecie zawiera 32 obrazy znajdujące się na ziemiach polskich, w tym 3 w ośrodkach 
karpackich (Bochnia, Myślenice, Tuchów). Ośrodki karpackie znalazły się również w 
pracy A. Hoppego (Kalwaria Zebrzydowska) i S. Beissela (Kalwaria Zebrzydowska, 
Bochnia, Myślenice i Tuchów).

Z prac współczesnych pomocne okazały się zwłaszcza prace A. Jackowskiego23, 
A. Witkowskiej24 oraz monografia poświęcona sanktuariom diecezji tarnowskiej25.  

Poza studium A. Jackowskiego26 do tej pory nie ukazała się żadna praca po-
święcona sanktuariom w całym regionie karpackim. 

Prezentowana monografia podejmująca próbę kompleksowego spojrzenia 
na funkcjonowanie maryjnych ośrodków kultowych w Karpatach Polskich może 
wypełnić istniejącą w tym zakresie lukę i wzbogacić dotychczasowy dorobek w 
tej dziedzinie. Autorka ma nadzieję, że może stać się ona przydatna i inspirująca 
w dalszych poszukiwaniach i pogłębianiu tematu.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomagali mi na 
poszczególnych etapach powstawania tej pracy. Przede wszystkim słowa ogromnej 
wdzięczności kieruję pod adresem prof. dr. hab. Antoniego Jackowskiego, który nie 
tylko zainspirował moje zainteresowania podjętą problematyką, ale i przez cały 
czas życzliwie służył mi swą wiedzą i doświadczeniem. Rady i krytyczne uwagi 
Profesora Jackowskiego z pewnością wzbogaciły tę pracę i pozwoliły nadać jej 
ostateczny kształt w prezentowanej formie. Specjalne podziękowania pragnę zło-

20 W. Gumppenberg, Atlas Marianus quo sanctae Dei Genitricis Mariae imaginum miraculo-
sarum origines, Monachii 1672.

21 A. Hoppe, Des Österreichers Wallfahrtsorte, Wien 1914.
22 S. Beissel, Wallfahrten zu Unseren Lieben Frau in Legende und Geschichte, Freiburg 1913.
23 M.in.: A. Jackowski, Ośrodki kultu religijnego ... op. cit.; Pielgrzymki i turystyka religijna 

w Polsce, Warszawa 1991; Pielgrzymowanie, Wrocław 1998.
24 M.in.: A. Witkowska, Staropolski „Atlas Marianus”, Roczniki Humanistyczne, 1986, t. 34, 

z. 2, s. 517−524; Maryjne loca sacra na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w początkach 
XIX wieku, [w:] A. Jackowski, A. Witkowska, Z. S. Jabłoński, I. Sołjan, E. Bilska, Przestrzeń 
i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. 
na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Kraków 1996, s. 105−121. 

25 Sanktuaria diecezji tarnowskiej, Tarnowskie Studia Teologiczne, 1983, t. 9.
26 A. Jackowski, Ośrodki kultu ..., op. cit.
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żyć recenzentom tej pracy prof. dr. hab. Stanisławowi Liszewskiemu oraz doc. dr. 
hab. Ludwikowi Kaszowskiemu, których opinie i cenne wskazówki pozwoliły na 
dokonanie stosownych korekt i właściwy ogląd przedmiotu. Słowa wdzięczności 
kieruję także do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, szczególnie Pani Prorektor 
prof. dr hab. Marii Nowakowskiej oraz Dyrekcji Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej dzięki którym sfinansowana została publikacja tej książki.

Pragnę również podziękować proboszczom, kustoszom, archiwistom i innym 
osobom świeckim i duchownym, z którymi spotkałam się w trakcie zbierania mate-
riałów i których pomoc okazała się bezcenna. Serdeczne podziękowania składam 
Panu Dyrektorowi Muzem im. S. Fischera w Bochni mgr. Janowi Flaszy za udostęp-
nienie eksponatów znajdujących się w zbiorach Muzeum.  

Słowa wdzięczności kieruję do koleżanek i kolegów z Zakładu Geografii 
Religii, szczególnie dr Elżbiety Bilskiej−Wodeckiej i mgr. Franciszka Mroza, którzy 
przygotowali pracę do druku.

Podziękowania pragnę złożyć również moim Najbliższym, którzy na co dzień 
wspierali mnie swą pomocą i dobrym słowem.
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Panujące w końcu XVIII w. na obszarze Karpat Polskich stosunki narodowościo-
we i religijne były konsekwencją uwarunkowań historyczno−politycznych panujących 
na tych ziemiach, ich odmiennej przynależności religijnej oraz kilkuwiekowych 
procesów osadniczych. 

Ludność wyznania rzymskokatolickiego dominowała zwłaszcza w zachodniej i 
środkowej części regionu, natomiast w jego części wschodniej i południowo−wschod-
niej zaznaczały się zwarte obszary zamieszkałe przez ludność obrządku greckoka-
tolickiego. Przy czym obszary z dominacją ludności greckokatolickiej rozciągały się 
dalej w kierunku wschodnim, aż po ówczesne granice Rzeczypospolitej. Wpływy 
protestanckie można odnieść głównie do Śląska Cieszyńskiego. 

Obszar Karpat znalazł się w zasięgu wpływów chrześcijańskich już w połowie 
X w., według niektórych źródeł początkowo wpływy te należy łączyć z państwem 
wielkomorawskim i związanym z nim obrządkiem słowiańskim (metodiańskim).1 

Wyraźne rozdzielenie obszaru karpackiego na dwie części – wprawdzie 
obydwie chrześcijańskie, jednak o różnej orientacji wyznaniowej – wiązało się ze 
średniowieczną przynależnością państwową tych ziem i wykształceniem się tutaj, 
między X a XII wiekiem, rubieży etnicznej na linii Jasiołki i Wisłoka. Terytorium 
położone na zachód od tej linii zamieszkiwała ludność polska wyznania rzymsko-
katolickiego, zaś na wschodzie dominowała ludność ruska religijnie pozostająca w 
strefie wpływów Kościoła wschodniego (bizantyjskiego). W końcu XII w. książę ruski 
Wołodar ufundował w Przemyślu cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela. Istnieją hipotezy, 
iż była ona katedralną świątynią biskupstwa przemyskiego, które miano założyć tutaj 
jeszcze przed 1110 r.2  Większość badaczy wiąże jednak powstanie prawosławnego 
biskupstwa w Przemyślu z początkiem XIII w. (przed 1220 r.).3  Po przyłączeniu Rusi 

StoSunki narodowościowe i religijne  
na obSzarze karpat polSkich 

1 Z. Budzyński, Ludność pogranicza polsko−ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, Prze-
myśl−Rzeszów 1993, t. 1, s. 47−49.

2 M. Bendza, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596−1681. Studium historyczno−
kanoniczne, Warszawa 1982, s. 36.

rozdział 1
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Czerwonej do Polski (po 1349 r.) na terenie tym wzmogło się osadnictwo polskie, a 
wraz z nim wzrosła liczba katolików łacińskich. W 1375 r. erygowano w Przemyślu 
diecezję rzymskokatolicką. Wpływy Kościoła zachodniego musiały być tutaj jednak 
dużo wcześniejsze, na co wskazują odkryte w Przemyślu relikty dwóch rotund w 
typie zachodnim, datowane na przełom X i XI w. Według historyków i archeologów 
budowle te mogły powstać po czasowym przyłączeniu Rusi Czerwonej do Polski 
przez Bolesława Chrobrego w latach 1018−1031. Badania prowadzone przez M. 
Parczewskiego dowiodły, iż utrzymująca się w XVII−XIX w.  granica najdalszego 
zachodniego zasięgu ludności ruskiej w Karpatach została w stosunku do stanu z 
XII−XIV w. wyraźnie przesunięta o około 20−40 km ku wschodowi.4  Zmiany te można 
łączyć z postępującym w ciągu wieków osadnictwem polskim. Spowodowało ono 
powstanie w Ziemi Sanockiej i Przemyskiej, a więc we wschodniej części Karpat 
Polskich, strefy mieszanej z ludnością polską (głównie katolicką) i ruską (począt-
kowo prawosławną, a po unii brzeskiej grekokatolicką). Jednocześnie na zachód 
od średniowiecznej granicy etnicznej w wyniku kolonizacji wołoskiej w Beskidzie 
Niskim i Sądeckim uformował się klin wschodniosłowiański związany z ludnością 
łemkowską. Jedną z najważniejszych cech Łemkowszczyzny był język, stanowiący 
gwarę ruską, obecnie ukraińską, ukształtowaną dzięki trzem czynnikom: udziałowi 
Rusinów w kolonizacji rusko−wołoskiej, Kościołowi wschodniemu oraz przemiesz-
czaniu się ludności w obrębie samej Łemkowszczyzny.5  Z Łemkami na wschodzie 
sąsiadowali Bojkowie, grupa górali ruskich powstała w wyniku nawarstwiania się 
osadnictwa rusko−wołoskiego na wcześniejsze osadnictwo ruskie.6 

W 1596 r. na mocy unii brzeskiej Kościół prawosławny w Polsce przyjął 
zwierzchnictwo biskupa Rzymu, zachowując własną liturgię i obrzędowość. Tym 
samym doszło do powstania Kościoła unickiego (greckokatolickiego) na ziemiach 
polskich. Początkowo biskupi Przemyśla i Lwowa odrzucili unię, z niechęcią przyj-
mowali ją również wierni. Blisko sto lat trwały spory i konflikty związane z wpro-
wadzaniem w życie unii. Jednak w latach 1692−1702 Kościół prawosławny utracił 
w południowo−wschodniej Polsce na rzecz Kościoła greckokatolickiego trzy biskup-
stwa: w Haliczu, Lwowie i Przemyślu wraz ze wszystkimi parafiami i klasztorami.7  
Obrządek wschodni przetrwał na terenie dawnej Galicji aż do 1945 r. i ponownie 
odrodził się tu w latach 90. XX w. Było to zjawisko na tyle trwałe i silne, że na wieki 
prawie zupełnie wyparło Kościół prawosławny z tych terenów (ryc. 1 i ryc. 2).

Warto w tym miejscu przywołać dane dotyczące struktury narodowościowej 
i wyznaniowej dla Galicji otrzymane w wyniku spisów ludności przeprowadzonych 

3 A. Kunysz, Przemyśl w dziejach i wczesnym średniowieczu, Przemyśl 1981, s.153−167; 
A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi w XI wieku, Warszawa 1968, s.156−157.

4 M. Parczewski, Początki kształtowania się polsko−ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach, 
Kraków 1991, s. 66.

5 J. Czajkowski, Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie 
w grupach etnograficznych, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, pod red. J. Czaj-
kowskiego, cz.1, Sanok 1995, s. 164.

6 Obecnie w granicach Polski znajduje się jedynie niewielki fragment zachodniej  Bojkowsz-
czyzny.

7 Z. Budzyński, op.cit., s. 56−58.
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w latach 1857−1910.8  Dla 1900 r. dodatkowo wykorzystano pracę J. Buzka Rozsie-
dlenie ludności Galicyi według języka i wyznania.9 

W 1910 r. w Galicji, według kategorii spisowej „mowa potoczna”: 58,6% 
(4 703 tys.) ogółu ludności posługiwało się językiem polskim, 40,3% (3 234 tys.) 
ruskim, 1,1% (88 tys.) niemieckim. Struktura wyznaniowa przedstawiała się nastę-
pująco: 46,5% stanowili rzymskokatolicy, 42,1% ludność grekokatolicka, 0,5% 
protestanci i 10,9% wyznawcy judaizmu. Porównanie tych wielkości z danymi 
z wcześniejszych spisów (tab. 1) pozwala zauważyć utrzymującą się w całym ana-
lizowanym okresie niewielką przewagę ludności rzymskokatolickiej w stosunku 
do ludności greckokatolickiej. Trzecią wyróżniającą się grupą wyznaniową była 
społeczność żydowska (wyznawcy judaizmu) stanowiąca powyżej 10% ogółu 
ludności Galicji.

Ze względu na duże dysproporcje pomiędzy Galicją Zachodnią i Galicją 
Wschodnią właściwy obraz stosunków narodowościowo−religijnych wewnątrz ob-
szaru karpackiego można uzyskać dopiero po przeanalizowaniu sytuacji dla każdej 
z nich oddzielnie (tab. 2 i tab. 3). W niniejszej pracy przedmiotem zainteresowania 

8 W spisach tych przyjmowano kryterium językowe („mowy potocznej”) i wyznaniowe. Władze 
austriackie nie uznawały jednak języka hebrajskiego, dlatego też ludność żydowska jako 
język ojczysty podawała głównie język polski, w mniejszym stopniu niemiecki czy ruski. 
Stąd  statystyki nie uwzględniają narodowości żydowskiej, a wielkości odnoszące się do 
ludności polskiej należy uznać za zawyżone w stosunku do stanu rzeczywistego. Dlatego dla 
analizy zjawiska właściwsze wydaje się kryterium wyznaniowe, uważane od dawna przez 
większość badaczy za bardziej poprawne W spisie z 1910 r. jako jednostki administracyjne 
przyjęto obwody sądowe, w pozostałych powiaty.

9 J. Buzek, Rozsiedlenie ludności Galicyi według wyznania i języka, Wiadomości Statystyczne 
o Stosunkach Krajowych, 1909, R. 21, z. 2.

Tab. 1. Ludność Galicji według wyznania i języka w latach 1857−1910
Tab. 1. The population of Galicia by religion and language from 1857−1910

Źródło: Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, GUS, Warszawa 1993, s. 93.
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pozostaje zwłaszcza sytuacja w tej części Galicji, która znajduje się w granicach 
Karpat Polskich. 

Do Galicji Zachodniej administracyjnie należało 30 powiatów, w tym 20 
całkowicie lub częściowo leżało na obszarze Karpat Polskich. Galicja Wschodnia 
podzielona była na 51 powiatów, z tego zaledwie 6 znajdowało się w obrębie Karpat 
Polskich (Sanok, Brzozów, Przemyśl, Jarosław, Lesko, Dobromil).

Tab. 2. Ludność Galicji Zachodniej według wyznania i języka w latach 
1857−1910
Tab. 2. The population of Western Galicia by religion and language from 
1857−1910

Źródło: K. Zamorski, Informator statystyczny do dziejów społeczno−gospodarczych Galicji, 
Kraków−Warszawa 1989, s. 88.

Tab. 3. Ludność Galicji Wschodniej według wyznania i języka w latach 
1857−1910
Tab. 3. The population of Eastern Galicia by religion and language from 
1857−1910

Źródło: K. Zamorski, Informator statystyczny do dziejów społeczno−gospodarczych Galicji, 
Kraków−Warszawa 1989, s. 88.
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Wyraźnie zaznacza się etnicznie polski charakter całej Galicji Zachodniej, 
narodowość polska stanowiła tu ponad 95% ludności, rzymskokatolicy prawie 
90%. Zakładając, iż różnice między wskaźnikiem ludności określanej jako polska, 
a wskaźnikiem ludności rzymskokatolickiej wynikają z zaliczenia do tej pierwszej 
grupy ludności żydowskiej (według kryterium wyznaniowego ludność żydowska 
stanowiła ok. 8% ludności Galicji Zachodniej) można wnioskować, że tereny Ga-
licji Zachodniej w blisko 90% zamieszkane były przez rzymskokatolicką ludność 
polską. Badania J. Buzka wykazały, iż granica językowa między obszarami polskimi 
i ruskimi dla Galicji Zachodniej była prawie identyczna z granicą wyznaniową.10  
Grekokatolicy stanowili w Galicji Zachodniej w całym omawianym okresie (lata 
1857−1910) ok. 4% ogółu ludności, przy czym grupa ta wykazywała niewielką 
tendencję spadkową. Analiza sytuacji w poszczególnych powiatach karpackich 

Ryc. 3. Struktura wyznaniowa Galicji (stan na 1900 r.) 
a – granice zaborów; b – granica pomiędzy Galicją Wschodnią a Zachodnią;  
c – rzeki; d – katolicy; e – grekokatolicy; f – wyznanie mojżeszowe; g – inne
Fig. 3. Distribution of population in Galicia in 1900 (by religion) 
a – borders of the partitioned territories; b – border between Eastern and Western 
Galicia; c – rivers; d – Roman Catholic; e – Greek Catholic; f – Judaism; g – others

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Buzek, Rozsiedlenie ludności Galicyi według 
wyznania i języka, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, 1909, R. 21, z. 2.

10 J. Buzek, op. cit, s. 10−11.
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pozwala wyodrębnić obszary silniejszej koncentracji ludności grekokatolickiej na 
tym terenie. Wyróżniono w ten sposób pięć powiatów (Nowy Sącz, Grybów, Gorlice, 
Jasło, Krosno), w których ludność grekokatolicka stanowiła od 15% do 25% ludno-
ści. Skupiała się ona przede wszystkim na południu, w strefie górskiej, w pobliżu 
ówczesnej granicy z Węgrami.11  Pod względem etnicznym i etnograficznym był to 
więc obszar Łemkowszczyzny, powstały w wyniku wykształcenia się klina ruskiego 
w Karpatach Zachodnich.

Galicja Wschodnia przedstawiała znacznie bardziej skomplikowaną mozaikę 
stosunków narodowościowych i wyznaniowych. Na obszarze tym dominowała 
ludność unicka (ponad 60% ogółu ludności), jednak i tutaj w badanym okresie 
(1857−1910) zaznacza się niewielka tendencja spadkowa tej grupy na korzyść 
ludności rzymskokatolickiej (ta ostatnia w 1857 r. stanowiła 21,4% ogółu ludności, 
w 1910 r. – 25,3%). Ludność wyznania mojżeszowego była liczniejsza aniżeli w 
Galicji Zachodniej i utrzymywała się na poziomie 11%−14%. Już w końcu XIX w. 

11 J. Buzek, op. cit., s. 9.

Ryc. 4. Rozmieszczenie ludności wyznania rzymskokatolickiego na obszarze 
Karpat Polskich w pocz. XX w. 
a – granica państwa; b – granica Karpat
Fig. 4. Distribution of Roman Catholics in the territory of the Polish Carpathians in 
the early 20th century 
a – state border; b – the Polish Carpathians border

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Buzek, Rozsiedlenie ludności Galicyi według 
wyznania i języka, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, 1909, R. 21, z. 2.
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niektórzy badacze opowiadali się za istnieniem w zachodniej części tego obszaru 
silnie zaznaczającej się strefy mieszanej polsko−ruskiej. Fragment Galicji Wschod-
niej leżący w granicach Karpat Polskich należał głównie do tej strefy. W dawnych 
powiatach: jarosławskim, przemyskim i sanockim, zaliczonych przez Buzka do ob-
szarów pogranicza językowego, ludność rzymskokatolicka stanowiła od 30 do 50%. 
Jedynie w powiecie brzozowskim również traktowanym jako obszar pograniczny 
zdecydowanie dominowała ludność katolicka, obejmująca 78% ogółu ludności. Tak 
wysoki odsetek mógł wynikać z charakteru miasta Brzozowa, będącego własnością 
i siedzibą biskupów przemyskich.

Na wschód od strefy mieszanej aż po wschodnie granice Rzeczypospolitej 
rozciągała się strefa ruska, w której ludność grekokatolicka stanowiła co najmniej 
50% ogółu ludności. W granicach dzisiejszych Karpat Polskich znajdują się jedynie 
dwa dawne powiaty należące do tej strefy: Lesko i Dobromil. Na przełomie XIX 
i XX w. ludność unicka wynosiła tu ponad 2/3 ludności (około 70%), katolicy two-
rzyli wyraźne mniejszości liczące poniżej 10% w okolicach Baligrodu czy Ustrzyk 
Dolnych do 25% w okolicach Leska i Birczy.

Obraz sytuacji narodowościowo−wyznaniowej w Galicji Wschodniej dodat-

Ryc. 5. Rozmieszczenie ludności wyznania greckokatolickiego na obszarze Kar-
pat Polskich w pocz. XX w. 
a – granica państwa; b – granica Karpat
Fig. 5. Distribution of Greek Catholics in the territory of the Polish Carpathians in 
the early 20th century 
a – state border; b – the Polish Carpathians border

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Buzek, Rozsiedlenie ludności Galicyi według 
wyznania i języka, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, 1909, R. 21, z. 2.
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kowo komplikował fakt, iż na pograniczu językowym i kulturowym dość znaczna 
część ludności grekokatolickiej posługiwała się językiem polskim, przykładowo w 
1900 r. w 10 gminach z dominującą ludnością grekokatolicką jako język towarzy-
szący podano język polski.12 

Ludność żydowska pojawiła się w galicyjskiej części Karpat już w pierwszej 
połowie XI w. Część historyków uważa, iż najstarsza wzmianka o gminie żydow-
skiej w granicach współczesnej Polski dotyczy Przemyśla.13  Informacje źródłowe 
potwierdzają osiedlanie się Żydów w miastach karpackich począwszy od połowy 
XIV w. (przykładowo: w Sanoku – połowa XIV w., w Krośnie – 1434 r., w Jaśle 
–1463 r., w Rymanowie – 1567 r., w Birczy – 1570 r.). Niektóre z miast posiadały 
przywilej de non tolerandis Judaeis (np.: Biecz od 1569 r., Jasło od 1589 r., Krosno 
od 1549 r., także miasta kościelne i zakonne, m.in.: Brzozów, Domaradz, Jaśliska), 
nie przestrzegany jednak rygorystycznie w praktyce. W 1867 r. na mocy dekretu 
cesarza Franciszka Józefa przywilej ten został zniesiony. Według spisu ludności 
z 1764 r. najwięcej Żydów w Polsce zamieszkiwało województwo ruskie (ponad 
100 tys., co stanowiło powyżej 15% ogółu tej ludności w Koronie i na Litwie). 
W Ziemi Przemyskiej było wówczas 36 gmin żydowskich, w Ziemi Sanockiej – 6 
gmin. Na przełomie XIX i XX w. Żydzi stanowili w Galicji ok. 11% ogółu ludności, 
przy czym udział ten wyraźnie wzrastał w kierunku wschodnim (ryc. 6). Ludność 
ta była rozproszona na terenach wiejskich całego omawianego obszaru (najmniej 
w części południowo−zachodniej) i tworzyła większe skupiska jedynie w miastach.14 

Przynajmniej krótkiej wzmianki wymaga jeszcze grupa ludności ewangelickiej, 
narodowościowo związana z nacją polską lub niemiecką. W analizowanym okresie 
stanowiła ona niewielki odsetek ogółu ludności Galicji, wynoszący ok. 0,5%. W po-
czątkach XX w. istniała tutaj tylko jedna gmina ewangelicka z ludnością rdzennie 
polską. Była to górska gmina Salmopol, położona w pobliżu zwartego obszaru pol-
sko−ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim.15  Pozostałe gminy ewangelickie w 
Galicji zostały założone po rozbiorach Polski jako kolonie niemieckie (np: Gablau, 
Majkowice i Bogucice w obwodzie bocheńskim). Ludność niemiecka z czasem 
uległa procesom polonizacyjnym, w 1900 r. w Galicji (na obszarze dzisiejszych 
Karpat Polskich) rejestrowano większe skupisko tej nacji tylko w powiecie bialskim 
(15,7% ogółu ludności), ponadto mniejsze grupy w powiatach:  kęckim, wielickim 
i sądeckim.

Odmiennie aniżeli w Galicji wyglądało zróżnicowanie narodowościowe i re-
ligijne Śląska Cieszyńskiego (tab. 4). Obok dominującej ludności polskiej znaczny 
był tutaj odsetek ludności niemieckiej, zaś ludność żydowska stanowiła 2−4%. Był 
to zarazem obszar najsilniejszych wpływów protestanckich w Karpatach Polskich, 
przy czym sporą grupę stanowiła ludność protestancka pochodzenia polskiego.

12 J. Buzek, op. cit., s. 10.
13 A. Potocki, Podkarpackie judaica, Brzozów 1993, s. 5.
14 A. Jackowski, M. Soja, Certains aspects de la géographie de la religion dans la Pologne du 

Sud−Est jusqu’en 1939, [w:] Regions Paysannes aux Espaces Fragiles, Univ.Blaise Pascal, 
Clermont−Ferrand, 1992, s. 4.

15 J. Buzek, op. cit., s. 29−31.
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Ryc. 6. Rozmieszczenie ludności wyznania mojżeszowego na obszarze Karpat 
Polskich w pocz. XX w. 
a – granica państwa; b – granica Karpat
Fig. 6. Distribution of Jewish people in the territory of the Polish Carpathians  
in the early 20th century 
a – state border; b – the Polish Carpathians border

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Buzek, Rozsiedlenie ludności Galicyi według 
wyznania i języka, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, 1909, R. 21, z. 2.

Tab. 4. Ludność Śląska Cieszyńskiego według języka i wyznania w 1900 r.
Tab. 4. The population of the Cieszyn Silesia by language and religion in 1900

Źródło: Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, GUS, Warszawa 1989, s. 95.

Do najistotniejszych zmian w strukturze narodowościowej i wyznaniowej 
mających miejsce na obszarze Karpat Polskich w okresie międzywojennym należy 
zaliczyć dalszy wzrost udziału ludności rzymskokatolickiej, wobec spadku udziału 
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ludności grekokatolickiej. Kontynuowany był proces przemieszczania się ludności 
polskiej ku wschodowi, na ziemie rdzennie ruskie, co wiązało się z kolejnym przesu-
nięciem polsko−ruskiej granicy etnicznej i wyznaniowej.16 Pewnym przeobrażeniom 
uległy także stosunki wyznaniowe na Łemkowszczyźnie. W latach 1926−1932 za-
notowano tu masowe przejścia grekokatolickich Łemków na prawosławie. Sytuacja 
ta spowodowana była szeregiem czynników, do najistotniejszych należały: rosnąca 
potrzeba samookreślenia się tej grupy, wzmożona akcja Kościoła prawosławnego, 
szerzenie się orientacji moskofilskiej, konflikty z klerem grekokatolickim. Uważa 
się, że na prawosławie przeszło wówczas około 40 wsi, podawana liczba ludności 
objętej konwersją jest różna, w zależności od źródeł waha się od 15 do 25 tys.17  
Aby zahamować proces przechodzenia na prawosławie, z inicjatywy Kościoła kato-
lickiego i greckokatolickiego w 1934 r. została utworzona Apostolska Administracja 
Łemkowszczyzny (AAŁ), podlegająca bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Przetrwała 
ona do 1947 r., w okresie jej istnienia nie zdarzyły się masowe konwersje na rzecz 
Cerkwi Prawosławnej. Trzeba jednak dodać, że ostatnie parafie przyjęły prawosławie 
w 1932 r., czyli na dwa lata przed powstaniem AAŁ.

Współczesny obraz stosunków narodowościowo−wyznaniowych w Karpatach 
Polskich ukształtował się w wyniku zmian podczas drugiej wojny światowej i bez-
pośrednio po jej zakończeniu. Obiektem eksterminacyjnej polityki hitlerowskich 
Niemiec była zwłaszcza ludność żydowska. Los ten nie ominął i Żydów karpackich. 
Kilkanaście tysięcy z nich wywieziono do obozów zagłady w Bełżcu i Oświęcimiu. 
W Zasławiu k. Zagórza zorganizowano obóz przejściowy, tylko w latach 1941−1942 
zamordowano tu 10 tys. Żydów. Z zagłady uratowało się zaledwie kilka procent 
ludności żydowskiej. Z kolei ludność ukraińską, w następstwie nowego układu 
politycznego, objęły masowe przesiedlenia mające miejsce w latach 1944−1950. 
Pomiędzy 15 października 1944 r. a lipcem 1946 r. blisko 483 tys. osób ewakuowano 
do Ukraińskiej SRR. Wśród nich była też ludność łemkowska (ok. 70 tys. osób) i boj-
kowska. Natomiast w latach 1947−1950 w ramach akcji „Wisła” dokonano w trybie 
przymusu administracyjnego przesiedleń ludności ukraińskojęzycznej na ziemie 
zachodnie i północne Polski.18 W efekcie nakreślonych zmian obszar Karpat Polskich, 
podobnie jak obszar całej Polski, uznano za prawie jednolity narodowościowo.

Powojenne statystyki do początków lat 90. nie zajmowały się strukturą narodo-
wościową i wyznaniową. Jedynie pierwszy powojenny spis ludności przeprowadzony 
w 1946 r. zawierał pytanie o narodowość. Dane spisu w tej kwestii są jednak mało 
wiarygodne. Wobec braku stosownych źródeł niemożliwe jest podanie aktualnej 
struktury narodowościowej i wyznaniowej w Karpatach Polskich. Z pewnością jednak 
odsetek ludności polskiej układa się tutaj podobnie jak w całym kraju i wynosi ok. 

16 A. Jackowski, M. Soja, op. cit., s. 3−5.
17 Schematyzm duchowieństwa Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny z 1936 r. podaje 

około 18 tys.,  źródła prawosławne – 25 tys., GUS w 1938 r. – niecałe 16 tys.; za: A. Kro-
chmal, Stosunki między grekokatolikami i prawosławnymi na Łemkowszczyźnie w latach 
1926−1939, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, op. cit., s. 290.

18 K. Pudło, Dzieje Łemków po drugiej wojnie światowej. (Zarys problematyki), [w:] Łemkowie 
w historii i kulturze Karpat, op. cit., s. 355−365.
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98%. Z mniejszości narodowych liczna jest zwłaszcza grupa ukraińska, oceniana 
w skali kraju na 265 tys. (0,7% ogółu ludności). Uwzględniając zróżnicowanie 
religijne w granicach Karpat, poza dominującą społecznością rzymskokatolików, 
liczną wspólnotą wiernych są grekokatolicy (kilkadziesiąt tysięcy) oraz wyznawcy 
prawosławia. 
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Organizacja  
KOściOła rzymsKOKatOlicKiegO  

w Karpatach pOlsKich (1772−1992)

rozdział 2

1 B. Kumor, Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786−1985, Kraków 1985, s. 25.
2 Diecezja przekraczała granice tych województw na Spiszu oraz w rejonie parafii Parczew 

i Głowaczów.
3 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, Kraków 1998, t. 1, s. 124−152.

W okresie przedrozbiorowym obszar Karpat Polskich zasadniczo znajdował się 
w granicach dwóch diecezji: krakowskiej przynależnej do metropolii gnieźnieńskiej 
oraz przemyskiej leżącej w obrębie metropolii lwowskiej. Jedynie Śląsk Cieszyński 
znajdował się w diecezji wrocławskiej. W 1783 r. władze austriackie z galicyjskiej 
części diecezji krakowskiej utworzyły diecezję tarnowską, której obszar i granice 
do lat 80. XIX w. ulegały częstym zmianom.

Diecezja krakowska utworzona już w 1000 r. należała do najlepiej zorgani-
zowanych i najbardziej zaludnionych diecezji Rzeczypospolitej. W okresie bezpo-
średnio poprzedzającym okres zaborów (ok. 1772 r.) dzieliła się ona na 7 archidia-
konatów, 53 dekanaty i 1072 placówki duszpasterskie, w tym 888 parafii i 184 filie. 
Porównywalne wielkości miały wówczas jedynie diecezje: gnieźnieńska, poznańska 
i płocka.1  Terytorium diecezji krakowskiej w XVIII wieku wynosiło 53 000 km2, 
na jej obszarze leżało 230 miast i ok. 6000 wsi w województwach: krakowskim, 
sandomierskim i lubelskim.2  Pod względem wielkości w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów zajmowała czwarte miejsce po Wilnie, Łucku i Kijowie.3  

W granicach Karpat Polskich znajdowała się południowa część przedrozbio-
rowej diecezji krakowskiej, w wyniku pierwszego rozbioru Polski znalazła się ona 
pod panowaniem Austrii. W regionie tym najsilniej rozwinięta sieć placówek para-
fialnych zaznaczała się na terenach najgęściej zaludnionych, przez które prowadziły 
odwieczne szlaki handlowe (dekanat Szczyrzyc i Sącz).

Diecezja przemyska została erygowana w 1375 r. na mocy bulli papieża 
Grzegorza XI Debitum pastoralis officii. Powołano wówczas metropolię w Haliczu 
z diecezjami: chełmską, przemyską i włodzimierską. Ordynariuszem przemyskim 
wybrano Niemca franciszkanina Eryka z Winsen.4  Wcześniej obszar Rusi Czerwonej 
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(Halickiej) objęty już był działalnością misyjną Kościoła zachodniego, prowadzoną 
głównie przez franciszkanów i dominikanów. Od 1232 r. biskupi lubuscy sprawo-
wali formalną jurysdykcję nad ludnością katolicką mieszkającą na Rusi (uchyloną 
w 1375 r.). W czasach Kazimierza Wielkiego w Przemyślu istniało biskupstwo ty-
tularne, źródła wymieniają jako pierwszych biskupów: Iwana (zm. w 1352 r.) oraz 
Mikołaja, przeora dominikanów z Sandomierza. Faktycznie biskupi ci nigdy nie 
objęli biskupstwa i nie rezydowali na stałe w Przemyślu. W momencie utworzenia 
diecezji w 1375 r. na jej terenie znajdowało się ok. 20 placówek duszpasterskich. 
Granice diecezji ustalone za czasów biskupa Eryka i jego następcy przetrwały w nie-
zmienionym stanie do rozbiorów Polski. Granica południowa biegnąca grzbietem 
Karpat od źródeł Oporu (dopływ Stryja) do źródeł Jasiołki pokrywała się z granicą 
państwową. Od zachodu diecezja przemyska graniczyła z diecezją krakowską, 
od północy z chełmską i od wschodu z lwowską. W wyniku rozwoju sieci para-
fialnej diecezja przemyska w połowie XVI w. liczyła około 150 parafii, wyraźnie 
koncentrujących się w jej części zachodniej. Źródła historyczne z końca XVI w. 
potwierdzają podział ówczesnej diecezji na dekanaty. W całym okresie przedroz-
biorowym diecezja ta należała jednak do słabiej uposażonych diecezji kresowych. 
Wiele strat wyrządziły liczne wojny i przemarsze wojsk w XVII i XVIII w. Przykła-
dowo Tatarzy w 1624 r. ograbili blisko połowę kościołów diecezji, a wiele z nich 
spalili. Podobne w skutkach okazały się najazdy Szwedów czy najazd Rakoczego 
w 1657 r. Istotne zmiany w strukturze organizacyjnej diecezji nastąpiły w okresie 
rządów biskupa Wacława Sierakowskiego, który poza rozbudową sieci dekanalnej 
i parafialnej wprowadził trzy archidiakonaty: przemyski, jarosławski i brzozowski. 
Na XVII i XVIII w. przypadają liczne nowe fundacje zakonne, część z nich wiązała 
się z ośrodkami pielgrzymkowymi. I tak w 1624 r. fundowano klasztor bernardynów 
w Rzeszowie, w 1668 r. franciszkanom powierzono Kalwarię Pacławską, w 1670 
r. w Borku Starym k. Rzeszowa osadzono dominikanów, a w 1728 r. do Starej Wsi 
sprowadzono paulinów. Po pierwszym rozbiorze Polski diecezja przemyska w ca-
łości przeszła pod panowanie Austrii. Liczyła wówczas 185 parafii, 12 dekanatów 
i około 270 tys. wiernych.

Lata 1785−1887 charakteryzują się największymi zmianami organizacji ko-
ścielnej na obszarze Karpat Polskich. Zmiany te związane były przede wszystkim z 
powstaniem i zmiennymi losami utworzonej tu w 1783 r. diecezji tarnowskiej (ryc. 
8 – wkładka). W wyniku pierwszego rozbioru w granicach zaboru austriackiego 
znalazła się m.in. cała południowa, zawiślańska, część diecezji krakowskiej. Obej-
mowała ona tereny od Żywca i Oświęcimia na zachodzie po ujście Sanu do Wisły na 
południowym wschodzie sięgając do Strzyżowa i Żmigrodu. Ulegając presji władz 
austriackich biskup krakowski Kajetan Sołtyk utworzył w 1778 r. osobny wikariat i ofi-
cjałat generalny dla galicyjskiej części diecezji krakowskiej w Zakrzówku pod Kra-
kowem. Na skutek dalszych nacisków w 1781 r. biskup przeniósł siedzibę wikariatu  
do Tarnowa, a na urząd oficjała i wikariusza generalnego powołał ks. Jana 
Duwalla, prepozyta kapituły wojnickiej. Dwa lata później cesarz Józef II w celu  
dostosowania administracji kościelnej do porozbiorowego układu politycznego z ga-

4 B. Kumor, Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej 1772−1850, Nasza Przeszłość, 
1975, t. 43, s.135−170.
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licyjskiej części diecezji krakowskiej utworzył nową diecezję tarnowską i powierzył 
urząd biskupa ks. J. Duwallowi. Był on bowiem niezwykle lojalny wobec władz 
zaborczych, znosił placówki klasztorne i dążył do zerwania wszelkich stosunków 
jurysdykcyjnych z Krakowem. Formalna erekcja diecezji tarnowskiej przez Stolicę 
Apostolską miała miejsce dopiero w 1786 r., bullą papieża Piusa VI In suprema 
beati Petri Cathedra. Po śmierci biskupa J. Duwalla ordynariuszem diecezji został 
dotychczasowy opat tyniecki ks. Florian Janowski (1785 r.). Za jego rządów nastą-
piła pierwsza korekta granic diecezji tarnowskiej. Diecezji przemyskiej przekazano 

Ryc. 7. Kościół Łaciński w Rzeczypospolitej w 1772 r. 
a – granice metropolii; b – granice diecezji; c – stolica metropolii; d – stolica 
diecezji; e – obszar badań
Fig. 7. Roman Catholic Church in Poland in 1772 
a – borders of Church provinces; b – borders of dioceses; c – head of Church pro-
vinces; d – seat of diocese; e – area under study 

Źródło: S. Litak, Struktura terytorialna Kościoła Łacińskiego w Polsce w 1772 roku, Lublin 1979. 
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wówczas 3 dekanaty (Miechocin, Rudnik, Głogów Małopolski) i 28 parafii, zaś do 
tarnowskiej włączono dekanat krośnieński (8 parafii) dotąd związany z diecezją 
przemyską. Dekanat spiski został włączony do utworzonej w 1776 r. diecezji spiskiej. 

Równocześnie w latach 1782−1787 w diecezjach galicyjskich przeprowadzono 
regulację podziału parafialnego. Miała ona na celu utworzenie okręgów o ustalonej 
w Wiedniu strukturze demograficznej i organizacyjnej.5  Nowopowstała diecezja 
tarnowska jako sufragania podlegała metropolii lwowskiej. Po trzecim rozbiorze 
Polski i przyznaniu Krakowa Austrii dla władz zaborczych istnienie diecezji tar-
nowskiej stawało się nieuzasadnione i kosztowne, dlatego też podjęto kroki w celu 
jej likwidacji. Papież Pius VII w 1805 r. bullą Indefes personarum regia dignitate 
fulgentium zniósł diecezję tarnowską. Jej terytorium podzielono między diecezję 
przemyską (część wschodnia z Tarnowem) i krakowską (część zachodnia i dekanat 
spiski). W 1811 r. w związku z przyłączeniem Krakowa w okresie wojen napoleoń-
skich do Księstwa Warszawskiego dla zachodniej części byłej diecezji tarnowskiej 
utworzono wikariat generalny z siedzibą w Starym Sączu. W 1816 r. po Kongresie 
Wiedeńskim, kiedy Kraków ogłoszono Wolnym Miastem, ponownie zrodziła się 
konieczność powołania diecezji na ziemiach Galicji Zachodniej. W 1821 r. erygo-
wano diecezję tyniecką, w skład której weszły cztery obwody polityczne: bocheński, 
myślenicki, sądecki i tarnowski. W 1826 r. zmieniono nazwę diecezji na tarnowską i 
przeniesiono jej siedzibę z Tyńca do Tarnowa. Kolejna reorganizacja granic diecezji 
miała miejsce w 1880 r., kiedy bullą Leona XIII Sanctae Apostolicae Sedis odłączono 
kilka dekanatów zachodnich diecezji tarnowskiej i scalono je z diecezją krakowską. 
Do dekanatów tych należały: bialski, skawiński, wadowicki oraz część dekanatu 
dobczyckiego, myślenickiego i makowskiego. W całości dekanaty te powróciły do 
diecezji krakowskiej kilka lat później (w 1886 r.) wraz z dekanatem nowotarskim. 

Kolejne zmiany administracji kościelnej na omawianym obszarze miały miejsce 
już w niepodległej Polsce w 1925 r. W roku tym Polska zawarła konkordat ze Stolicą 
Apostolską i w ramach umowy konkordatowej dokonano nowego podziału kościel-
nego ziem Rzeczypospolitej. Do godności metropolii została podniesiona diecezja 
krakowska, jej sufraganią stała się diecezja tarnowska. Zmianom tym towarzyszyła 
korekta granic międzydiecezjalnych.6  W ten sposób ukształtowane granice pomiędzy 
diecezją krakowską, tarnowską i przemyską utrzymały się w niezmienionym stanie 
do 1992 r. Z kolei dla ziem przypadłych Polsce po 1918 r. z diecezji wrocławskiej (w 
przypadku Karpat Polskich był to Śląsk Cieszyński) w 1922 r. papież Pius XI erygował 
administrację apostolską w Katowicach. W 1925 r. administrację tę podniesiono 
do rangi diecezji.7  Układ diecezjalny na obszarze Karpat Polskich uległ istotnym 
zmianom w 1992 r. Na mocy bulli papieża Jana Pawła II diecezja przemyska stała 
się metropolią, utworzono też dwie nowe diecezje: rzeszowską (z części dawnej 
diecezji przemyskiej i tarnowskiej) oraz bielsko−żywiecką (z terenów diecezji kra-
5 Z. Budzyński, Ludność pogranicza ..., op. cit., s. 58−59.
6 Do archidiecezji krakowskiej włączono z terenów diecezji tarnowskiej 6 parafii dekanatu 

tymbarskiego, zaś do przemyskiej parafię Pstrągowa. Diecezja tarnowska zyskała natomiast 
z  diecezji przemyskiej dekanaty: ołpiński, rzepiennicki, biecki oraz Jodłową, Przeczycę, 
Sędziszów i Będziemyśl.

7 Historia Kościoła w Polsce, pod. red. B. Kumora i  Z. Obertyńskiego, t. 2, 1764−1945, cz. 
2, Poznań−Warszawa 1979, s. 26−27.
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Ryc. 9. Diecezje w Polsce w 1925 r. 
a – granice metropolii; b – granice diecezji; c – stolica metropolii; d – stolica 
diecezji; e – obszar badań
Fig. 9. Dioceses in Poland in 1925 
a – borders of Church provinces; b – borders of dioceses; c – head of Church pro-
vinces; d – seat of diocese; e – area under study 

Źródło: Kościół katolicki w Polsce 1918−1990. Rocznik statystyczny, Warszawa 1991, s. 108.

kowskiej i katowickiej). Zmiany te wykraczają jednak poza ramy czasowe niniejszej 
pracy zasadniczo obejmującej okres do reformy administracji kościelnej w 1992 r.
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Ryc. 10. Diecezje w Polsce (stan ze stycznia 1992 r.) 
a – granice metropolii; b – granice diecezji; c – stolica metropolii; d – stolica 
diecezji; e – obszar badań
Fig. 10. Dioceses in Poland (as January 1992) 
a – borders of Church provinces; b – borders of dioceses; c – head of Church pro-
vinces; d – seat of diocese; e – area under study 
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Maryjne ośrodki kultowe  
w karpatach polskich przed 1772 rokieM

Karpaty są regionem o bardzo bogatych i długotrwałych  tradycjach pątniczych, 
sięgających nawet XI w. Już w XIII w. wykształcił się tutaj jeden z ważniejszych 
ośrodków pielgrzymkowych średniowiecznej Polski związany z kultem św. Kingi 
w Starym Sączu. Rozwijały się również inne ośrodki, z pewnością o mniejszym 
zasięgu oddziaływania, poświęcone wywodzącym się z tego regionu Świętym 
i Błogosławionym (m.in.: Tropie nad Dunajcem związane z kultem św. Andrzeja 
Świerada, Kęty i kult św. Jana Kantego, Lipnica Murowana i kult bł. Szymona, Dukla 
i kult św. Jana z Dukli). W XVII w. coraz silniej swoją obecność zaznaczały związa-
ne z kultem Męki Pańskiej założenia kalwaryjne. W 1602 r. wojewoda krakowski 
Mikołaj Zebrzydowski założył pierwszą na ziemiach polskich kalwarię w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, w 1668 r. powstała wzorowana na niej Kalwaria Pacławska. Na 
przełomie XVI i XVII w. w Karpatach rejestrowano już kilkadziesiąt ośrodków kul-
towych o różnej sile społecznego oddziaływania.1 

Kult maryjny od zarania chrześcijaństwa w Polsce stanowił istotny składnik 
polskiej religijności i pobożności. Już bazylika gnieźnieńska została poświęcona 
Najświętszej Marii Pannie w tajemnicy Wniebowzięcia. Cześć Bożej Rodzicielki sze-
rzyły pierwsze na ziemiach polskich zgromadzenia zakonne: benedyktyni i cystersi, 
a od połowy XIII w. również prowadzące w Polsce akcję misyjną zakony żebrzące. 
Początkowo kult ten przejawiał się przede wszystkim w wezwaniach maryjnych 
kościołów2  oraz licznych wizerunkach Matki Bożej, którym jednak nie przypisywano 
kategorii cudowności. Zgodnie z naukami II Soboru Nicejskiego (787 r.) na temat 
kultu obrazów miały one spełniać głównie funkcję dydaktyczną i dekoracyjną.3 

rozdział 3

1 A. Jackowski, Ośrodki kultu religijnego, [w:] Karpaty Polskie, op.cit., s.198−199.
2 Przykładowo na ok. 260 znanych Długoszowi kościołów w diecezji krakowskiej z ok. 1470 

r. 71 miało patrocinium maryjne; za: H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska. Historia 
klasztoru Bernardynów i kalwaryjskich dróżek, Kalwaria Zebrzydowska 1987, s. 103.

3 J. Kracik, Święte obrazy wśród grzesznych Sarmatów. Ze studiów nad recepcją kultowego 
dziedzictwa, Nasza Przeszłość, 1992, t. 81, s. 141−157.
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Ważnym wydarzeniem w dziejach narodu była fundacja w 1382 r. klasztoru 
paulinów na Jasnej Górze i przekazanie zakonnikom, przywiezionej z Rusi, cudownej 
ikony Matki Bożej. W początkach XV w. coraz częściej pojawia się rzadki dotąd 
kult cudownych obrazów i figur, przede wszystkim maryjnych. Wpływ na to miały 
z jednej strony ożywione od czasów Władysława Jagiełły kontakty z Rusią (kult 
ikon), a z drugiej wystąpienia husytyzmu czeskiego o charakterze obrazoburczym.4  
W tym też okresie powstają pierwsze sanktuaria maryjne, których popularność staje 
się coraz większa i wypiera stopniowo tak charakterystyczny dla średniowiecza 
kult świętych. Jednak apogeum kultu cudownych wizerunków przypada na wiek 
XVII i XVIII, będąc jednym z ważniejszych przejawów i wyznaczników barokowej 
pobożności i duchowości. Przyczyn tego zjawiska można wymienić co najmniej 
kilka, zarówno natury religijnej jak i społeczno−politycznej. Pod koniec średniowie-
cza zaszły istotne zmiany w teologii i ikonografii maryjnej. Maryja coraz częściej 
postrzegana jest jako Matka ludzi – Ucieczka Grzeszników czy Pocieszycielka 
Strapionych. Funkcja wstawiennicza Matki Boskiej zarówno w sprawach Kościoła, 
narodów, państw jak i miast czy rodzin zaczyna pełnić pierwszorzędną rolę. Kult 
Matki Bożej Pośredniczki – Opiekunki – Orędowniczki znalazł swój szczególny 
wyraz właśnie w narastającym od XVI w. kulcie cudownych obrazów.5  Sprzyjały 
mu również ważne wydarzenia religijne tego okresu: reformacja i podążająca za 
nią schizma w Kościele Zachodnim, a w odpowiedzi próby ratowania i ożywienia 
katolicyzmu – szczególne znaczenie miał tutaj Sobór Trydencki (1543−1563) i sze-
roka działalność kontrreformacyjna. Do pogłębienia kultu maryjnego przyczyniło 
się także zagrożenie Europy i chrześcijaństwa przez Turków. Wstawiennictwu Ma-
ryi przypisywano zwycięstwa katolików m.in. pod Lepanto (1571 r.), Chocimiem 
(1673 r.) czy Wiedniem (1683 r.). Katolickie państwa i narody dokonują aktów po-
święcenia się Matce Boskiej: Francja w 1638 r., Austria w 1647 r., Portugalia w 1648 
r., Polska poprzez słynne śluby Jana Kazimierza w 1656 r.6  Maryja−Królowa staje 
się nie abstrakcyjną lecz konkretną Panią i władczynią danego narodu. Zjawisko 
to jeszcze się pogłębia, kiedy poszczególne miasta czy miejscowości oddają się 
w opiekę Matce Bożej. Atmosfera ta niewątpliwie sprzyjała rozwojowi kultu obrazów, 
którym przypisywano niezwykłe czy wręcz cudowne właściwości. W końcu XVI w. 
wprowadzono, mocno rozwinięty w następnych stuleciach, zwyczaj koronacji na 
prawie papieskim szczególnie czczonych wizerunków maryjnych. Dominacja reli-
gijności maryjnej jest powszechna w całej XVII−wiecznej Europie, jednak największe 
nasilenie tego zjawiska wystąpiło właśnie na ziemiach polskich.7  Przyczyniły się 
do tego z pewnością liczne wojny obronno−religijne, opór przeciwko protestantom 
oraz polski sarmatyzm. Idee polskości i katolicyzmu stały się sobie tak bliskie, że aż 

4 A. Fijałek, Królowa Korony Polskiej. Historia kultu Matki Bożej w Polsce średniowiecznej 
w zarysie, Przegląd Kościelny, 1902, t. 1, z. 1, s. 38−54.

5 A. Datko, Kult maryjny – jego tradycja i znaczenie, Przegląd Powszechny, 1982, nr 730/731, 
s. 49−60.

6 A. Datko, op. cit., s. 53−54.
7 M.in.: S. Litak, Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 

1994, s. 108−113; A. Datko, op. cit.; J. Kracik, op. cit.
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tożsame, kształtując ostatecznie pojęcie Polaka−katolika. Typowa dla baroku przesada 
i teatralizacja wszelkich form życia nie ominęła i zjawisk religijnych. Wydaje się 
więc, iż takie formy kultu jak cześć wizerunków (nie tylko maryjnych) połączona 
z  ich przystrajaniem, barwnymi procesjami i pielgrzymkami musiały sprzyjać i od-
powiadać wymogom ówczesnej religijności. Potrydencki kult obrazów, nie zawsze 
zgodny z naukami Soboru, w konsekwencji doprowadził do silnej regionalizacji 
kultowej. Coraz częściej nie czci się już uniwersalnej Matki Bożej lecz tę konkretną 
z Jasnej Góry, Kalwarii Zebrzydowskiej czy Piasku w Krakowie, przypisując Jej –  
zgodnie z miejscową tradycją – określony rodzaj łask.8  W skrajnych przypadkach 
dochodzi nawet do swoistej rywalizacji pomiędzy poszczególnymi sanktuariami. 
Wydaje się, że XVII i XVIII−wieczny kult cudownych wizerunków miał decydujące 
znaczenie w tworzeniu przeważającej większości maryjnych ośrodków kultowych 
na ziemiach polskich. 

Jak na tym tle wyglądała sytuacja w ośrodkach karpackich? Otóż sporządzo-
ne zestawienie przedrozbiorowych maryjnych loca sacra w tym regionie w pełni 
potwierdza tezę o ich powstawaniu głównie w XVII i XVIII w., a podstawowym 
czynnikiem kreującym te miejsca był z pewnością kult cudownych obrazów i figur 
(tab. 5). Wykaz tych miejsc został opracowany na podstawie szeregu różnorod-
nych materiałów źródłowych oraz dostępnych opracowań. W pierwszym rzędzie 
wykorzystano XVII−wieczne druki zawierające pierwsze na ziemiach polskich 
wykazy miejsc świętych. Najstarsze druki tego typu to przede wszystkim: swego 
rodzaju przewodnik po miejscach świętych autorstwa P.H. Pruszcza pt.: Morze 
łaski Boskiey...9 z 1662 r. oraz poetyckie utwory łacińskie: M. Krasuskiego10 i S.J. Pi-
skorskiego11. Cennym źródłem okazały się również: dla diecezji krakowskiej t.zw. 
Tabele Załuskiego sporządzone na podstawie wizytacji biskupa A. Załuskiego z 
lat 1748−174912, a dla diecezji przemyskiej informacje odnoszące się do wizytacji 
biskupa W.H. Sierakowskiego z 1743 i 1753 r. opublikowane w Kronice Diecezji 
Przemyskiej oraz sprawozdania z wizytacji bpa S. Pelczara i bpa K.J. Fischera za 
lata 1901−1909.13 Z prac późniejszych oparto się przede wszystkim na rękopisach P. 

8 A. Witkowska, Ośrodki kultu maryjnego na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] Niepokalana. 
Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, pod red. B. Pylaka i Cz. Krakowiaka, 
Lublin 1988, s. 93−95.

9 P.H. Pruszcz, Morze łaski Boskiey, które Pan Bóg w Koronie Polskiey po różnych mieyscach 
przy obrazie Chrystusa Pana i Matki Jego wylewa, Kraków 1662.

10 M. Krasuski, Regina Poloniae augustissima Mater Dei Maria in Regno Polonorum benefi-
centia prodigiosarum imaginum, Calisii 1669.

11 S.J. Piskorski, Sacratissima Virginis Dei Matris Reginae Poloniae Majestas in iconibus, 
Cracoviae 1698.

12 Tabele Załuskiego (1748−1749), Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
13 Patrz: X. W. Sarna, X. W. H. Sierakowski, [w:] Dzieje dyecezyi przemyskiej. o. ł., Kronika 

Diecezji Przemyskiej, 1905, z. 1, s. 18−22; z. 2, s. 55−61; z. 3, s. 97−105; z. 4, s. 131−139; 
z. 5, s.159−169 oraz poszczególne roczniki Kroniki Diecezji Przemyskiej za lata 1901−1909.

14 Teki P. Żegoty, Biblioteka Jagiellońska, rkps 5362.
15 E. Nowakowski, (Wacław z Sulgostowa, kapucyn), O cudownych obrazach w Polsce 
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Żegoty14  oraz dziełach E. Nowakowskiego15  i A. Fridricha16. Z współczesnych opra-
cowań wykorzystano pracę A. Witkowskiej Maryjne loca sacra na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej w początkach XIX w.17  Pomocne okazały się także schematyzmy 
poszczególnych diecezji i inne materiały źródłowe udostępnione w archiwach kurii, 
archiwach zakonnych i parafialnych, opisane szczegółowo w bibliografii.

Jako podstawowe kryterium uznania danego miejsca za maryjny ośrodek 
kultowy przyjęto informację o istnieniu w nim cudownego, łaskami słynącego czy 
też szczególnie czczonego wizerunku Matki Bożej. Inna klasyfikacja na podstawie 
istniejących źródeł nie była możliwa, gdyż nie prowadzono wówczas żadnej reje-
stracji ruchu pielgrzymkowego, a informacje o rozwijającym się kulcie często były 
fragmentaryczne i chaotyczne. 

Na podstawie przeprowadzonej kwerendy w granicach dzisiejszych Polskich 
Karpat odnotowano 97 ośrodków maryjnych powstałych tutaj do lat 80. XVIII w. 
Spośród nich: 75 leżało na terenie ówczesnej diecezji krakowskiej, 21 w przemy-
skiej i 1 we wrocławskiej, będącej już poza granicami ówczesnej Rzeczypospolitej 
(Cieszyn na Śląsku Cieszyńskim). Tak duża liczba ośrodków w diecezji krakowskiej 
wiązała się zarówno z większym jej obszarem w granicach dzisiejszych polskich 
Karpat jak i jej silniejszym rozwojem w stosunku do diecezji przemyskiej. Diecezja 
wrocławska jedynie fragmentarycznie wchodziła w obszar Karpat Polskich.

 Jak już zaznaczono większość analizowanych ośrodków legitymuje się XVII 
i XVIII wiecznym rodowodem, najwcześniejsze pochodzą z XV−XVI w. Wprawdzie 
tradycja często wywodzi ich początki z XIII lub XIV w. jednak podania takie zazwy-
czaj nie znajdują żadnego potwierdzenia historycznego.18  

Analizując sposób powstania i początkowy rozwój ośrodków można wyróżnić 
dwa zasadnicze ich typy:
– ośrodki zakładane w związku z szerzącym się kultem cudownego wizerunku, naj-

częściej w miejscu gdzie obraz pojawił się lub też w miejscu jakiegoś niezwykłego 
zdarzenia związanego z przedmiotem kultu. W tego typu ośrodkach byt kultowy 
wizerunku jak gdyby „wymuszał” powstanie świątyni, która od samego początku 
pełniła funkcje sanktuarium. Wśród przedrozbiorowych ośrodków karpackich 
typ ten jest stosunkowo rzadki, można go odnieść zaledwie do kilkunastu miejsc, 
zgodnie z tradycją powstałych na ogół w XV i XVI w. (np.: Borek Stary, Gdów, 
Tuligłowy, Stara Wieś, Rzeszów).

Przenajświętszej Matki Bożej, wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, 
Kraków 1902.

16 A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, Kraków 
1903−1911.

17 A. Witkowska, Maryjne loca sacra na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w początkach 
XIX wieku, [w:] A. Jackowski, A. Witkowska, Z. S. Jabłoński, I. Sołjan, E. Bilska, Przestrzeń 
i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. 
na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Kraków 1996, s. 105−121. 

18 H.E. Wyczawski, op. cit., s. 103.
19 Zwyczaj koronacji wizerunków maryjnych pojawił się w Polsce na pocz. XVIII w., do 1772 
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– ośrodki pełniące już wcześniej funkcje sakralne (kościoły i kaplice), które nabie-
rały wyjątkowego znaczenia charyzmatycznego bądź po umieszczeniu w nich 
wizerunków cieszących się sławą cudowności bądź też po uznaniu za takowe 
wizerunków znajdujących się w świątyni. Typ ten zdecydowanie dominuje wśród 
karpackich miejsc pielgrzymkowych zakładanych w XVII i XVIII w.

Istotnym zagadnieniem rzutującym na rozwój ośrodków pielgrzymkowych 
w następnych wiekach, jest zapewne określenie ich roli i rangi w ówczesnej sieci 
maryjnych loca sacra w skali ogólnopolskiej czy regionalnej. Przeprowadzenie tego 
rodzaju hierarchizacji w oparciu o obecnie przyjęte normy, a więc przede wszystkim 
znaczenie i zasięg oddziaływania danego ośrodka, wobec braku stosownych danych 
nie jest możliwe. Trzeba pamiętać, iż na XVI−XVII w. przypadają dopiero początki 
pątnictwa regionalnego i lokalnego, większość sanktuariów znajdowała się w fazie 
tworzenia, zaś przejawy kultu nie zawsze były dokumentowane. Dlatego też w celu 
pewnego uporządkowania zebranego materiału oraz przynajmniej przybliżonego 
określenia roli poszczególnych ośrodków w omawianym czasie dokonano ich po-
działu na cztery grupy (tab. 5):
1. Grupa pierwsza – sanktuaria opisywane w drukach XVII−wiecznych, zapewne 

cieszące się w owym czasie największą sławą i popularnością. Do grupy tej 
zaliczono również ośrodki koronowane na prawie papieskim do 1772 r.19 oraz 
wizerunki kultowe, które w tym czasie uzyskały urzędową aprobatę kultu. 

2. Grupa druga – sanktuaria znane ze źródeł i prac późniejszych, pochodzących 
z drugiej połowy XIX lub początków XX w. (teki P. Żegoty, prace A. Fridricha 
i E. Nowakowskiego). Ośrodki tej grupy niewątpliwie funkcjonowały już w wie-
ku XVII−XVIII. Umieszczenie ich w wymienionych pracach wskazuje na pewną 
ciągłość kultu i rozwój sanktuarium w kolejnych stuleciach.

3. Grupa trzecia – ośrodki pojawiające się w wykazach maryjnych miejsc świętych 
dopiero w drugiej połowie XX w. (do 1992 r.), a korzeniami tkwiące w XVII 
i XVIII w. 

4. Grupa czwarta – ośrodki odnotowane jedynie w XVII i XVIII−wiecznych aktach 
wizytacyjnych i nie spotykane w późniejszych źródłach czy opracowaniach (do 
1992 r.). W większości były to małe ośrodki kultowe, nie znane szerzej w czasach 
funkcjonowania i dość szybko zapomniane.

W grupie pierwszej sklasyfikowano 17 ośrodków. Musiały one mieć już w okre-
sie przedrozbiorowym dość mocno ugruntowaną pozycję kultową i funkcjonować 
w szerszej świadomości społecznej skoro wymieniane były wśród najbardziej zna-
nych miejsc świętych ówczesnej Polski, a niektóre z nich znalazły się nawet wśród 
najbardziej znanych miejsc chrześcijańskich ówczesnego świata. W wydanym w 
1672 r. w Monachium Atlasie Gumppenberga opisującym 1200 cudownych obra-

r. ukoronowano 27 wizerunków, w tym jeden w Przemyślu i jeden w Rzeszowie. Ponie-
waż ta forma kultu będzie odgrywała w następnych stuleciach coraz większą rolę, dlatego 
zagadnienie to zostanie szerzej potraktowane w kolejnych rozdziałach. Wykaz wszystkich 
wizerunków koronowanych w Karpatach Polskich umieszczony został w aneksie pracy.

20 W. Gumppenberg, Atlas Marianus quo sanctae Dei Genitricis Mariae imaginum miraculo-
sarum origines, Monachii 1672.
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zów maryjnych świata chrześcijańskiego uwzględniono trzy wizerunki karpackie z 
Bochni, Myślenic i Tuchowa.20 Pruszcz w swym wykazie maryjnych loca sacra – obok 
wymienionych – umieścił jeszcze ośrodki w Jaśle, Borku Starym i Zakliczynie.21  Z 
kolei Krasuski opiewał również sławę figury w Przemyślu oraz obrazy Matki Bożej 
w Krośnie i Zagórzu. W poematach zebranych przez Piskorskiego znalazły się nie 
wymienione wcześniej wizerunki z Gaju, Gosprzydowej oraz Kalwarii Zebrzy-
dowskiej.22  Obok tych ośrodków pielgrzymi z pewnością nawiedzali również inne 
miejsca pątnicze, można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że właśnie 
ruch pielgrzymkowy związany z doznawanymi przed wizerunkami łaskami i cudami 
powodował przeprowadzanie określonych działań ze strony władz duchownych, 
zakończonych wydaniem stosownych orzeczeń. Na mocy dekretów biskupich do 
końca XVIII w. stwierdzono cudowność wizerunków: w Bochni, Borku Starym, 
Myślenicach, Rzeszowie, Tuchowie, Przemyślu (zarówno figura M. Bożej Jackowej 
w kościele oo. dominikanów jak i obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w 
kościele oo. franciszkanów) oraz Rychwałdzie. W omawianym okresie dwa z nich 
zostały ukoronowane na prawie papieskim: figura MB Wniebowziętej w kościele 
oo. bernardynów w Rzeszowie (1763 r.) oraz figura MB Jackowej w Przemyślu (1766 
r.). Jako łaskami słynące uznano też obrazy Matki Bożej w Hyżnem i Tuligłowach.

Przyjmując, iż wymienione wyżej ośrodki były miejscami kultowymi o najwięk-
szej w regionie karpackim atrakcyjności i sile oddziaływania w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym lata zaborów należy zwrócić uwagę na patronat tych miejsc (ryc. 
12). Prawie 2/3 z nich znajdowało się pod opieką zakonów, co potwierdzałoby 
tezę o większej aktywności i lepszym w tamtym czasie przygotowaniu do obsługi 
pielgrzymów ośrodków zakonnych, aniżeli diecezjalnych.23  Kończąc omawianie tej 
grupy ośrodków wydaje się wskazane pewne przybliżenie tych miejsc i czczonych 
w nich wizerunków ze względu na rolę jaką pełniły one w czasach przedrozbioro-
wych, co zostanie uczynione w końcowej części rozdziału.

Druga grupa liczy 29 ośrodków. Fakt mniejszej ich popularności w okresie 
przedrozbiorowym mógł wynikać z samego sposobu powstania ośrodka i jego roz-
woju w początkowym okresie. Otóż u podstaw kultu na ogół nie spotyka się tutaj 
– w przeciwieństwie do większości sanktuariów pierwszej grupy – jakiegoś jedne-
go, niezwykłego wydarzenia pozwalającego natychmiast przypisać wizerunkowi 
znamiona cudowności (np.: pojawiające się na obrazach łzy czy też przypisywane 
wizerunkom masowe ocalenia lub zwycięstwa) i powodującego szybki i szeroki 
rozgłos owych miejsc. Rozwój ośrodka zaczynał się raczej mniej dynamicznie, 
a nasilenie kultu wzrastało wraz z pogłębiającą się czcią wizerunku. Niemniej już w 
końcu XVIII w. znaczniejszymi ośrodkami pielgrzymkowymi w regionie karpackim 
były z pewnością: Czarny Potok, Limanowa, Ludźmierz, Rymanów, Jodłówka, Stara 

21 P.H. Pruszcz, op. cit.
22 Szczegółowe informacje o źródłach i opracowaniach, w których umieszczono poszczególne 

ośrodki znajdują się w tab. 5.
23 A. Witkowska, Staropolski...., op. cit., s. 522.
24 Dla diecezji krakowskiej jest to Notificatione ex Consistos Generali Dioecesis Cracoviensis, 

dla diecezji tarnowskiej Currenda i dla diecezji przemyskiej Kronika Diecezji Przemyskiej.
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Wieś. Prawie wszystkie ośrodki tej grupy przetrwały do czasów współczesnych.
W grupie trzeciej, obejmującej 25 ośrodków, znalazły się sanktuaria powstałe 

w XVII i XVIII w., które jednak nie zostały zamieszczone ani w przedrozbiorowych 
pracach dotyczących ówczesnych maryjnych miejsc kultowych, ani też w tego 
typu pracach pochodzących z przełomu XIX i XX w. Szerszą popularnością zaczęły 
cieszyć się dopiero w czasach współczesnych, o czym świadczy umieszczenie ich 
w powojennych oficjalnych wykazach sanktuariów (schematyzmach diecezjalnych). 
Brak ich w okresie przedrozbiorowym można zapewne tłumaczyć, podobnie jak 
w przypadku ośrodków drugiej grupy, mniejszą intensywnością kultu i w związku 
z tym mniejszą sławą w tamtych czasach. Z kolei nieobecność w opracowaniach 
A. Fridricha i E. Nowakowskiego wskazuje na osłabienie i kryzys kultu w okresie 
rozbiorowym, których przyczyny staną się przedmiotem dalszych rozważań niniej-
szej pracy.

W ostatniej, czwartej grupie znalazło się 26 ośrodków, o których wiemy głów-
nie z XVII i XVIII−wiecznych akt wizytacyjnych, przy czym czasami wzmianka o 
łaskami słynącym wizerunku pojawia się tylko podczas jednej wizytacji. Późniejsze 
źródła i opracowania nie wymieniają tych ośrodków, nie są one też zamieszczone 
w schematyzmach czy urzędowych organach poszczególnych diecezji wydanych 
do 1992 r.24  Na tej podstawie na potrzeby niniejszej pracy ośrodki te zostały uznane 
za zapomniane. Przypuszczalnie większość z nich istniała bardzo krótko i wiąza-
ła się z barokowym trendem do zakładania licznych miejsc szczególnego kultu. 
W niektórych ożywienie kultu nastąpiło po 1992 r.

Analizując rozmieszczenie przestrzenne przedrozbiorowych maryjnych ośrod-
ków kultowych na obszarze Karpat Polskich widoczne jest szczególnie duże ich 
zagęszczenie w dolinie Dunajca oraz w okolicach Brzeska i Bochni. Wytłumaczenia 
takiego stanu rzeczy należy szukać w ówczesnym rozwoju sieci parafialnej oraz 
sposobie zakładania większości barokowych ośrodków kultowych. Otóż wyróżniony 
obszar charakteryzował się najwyższym zagęszczeniem placówek parafialnych w 
regionie karpackim, co z kolei uwarunkowane było procesami osadniczymi. Ambicją 
każdej niemal parafii było posiadanie jakiegoś bardziej czczonego wizerunku, wokół 
którego skupiało się życie miejscowej wspólnoty parafialnej. Czasami dla zaistnienia 
ośrodka wystarczała duszpasterska aktywność proboszcza i pobożność wiernych. 
W tym świetle zrozumiały staje się fakt większej koncentracji miejsc szczególnego 
kultu na obszarach o lepiej rozwiniętej sieci parafialnej. Powyższe tezy znajdują 
dodatkowe uzasadnienie po przeanalizowaniu przestrzennej lokalizacji ośrodków 
z uwzględnieniem ich podziału na cztery wcześniej wydzielone grupy. O ile trud-
no byłoby uznać pewne prawidłowości w rozmieszczeniu ośrodków zaliczonych 
do pierwszych trzech grup o tyle ośrodki czwartej grupy wyraźnie zagęszczają się 
właśnie w dolinie Dunajca i na Pogórzu Bocheńskim.

25 Historię ośrodków opracowano na podstawie prac: P.H. Pruszcza, A. Fridricha, E. Nowa-
kowskiego oraz innych pozycji odnoszących się do poszczególnych ośrodków podanych 



40

charakterystyka ośrodków zaliczonych do grupy 
pierwszej25 

diecezja krakowska26

Bochnia 

Obraz Matki Bożej Bocheńskiej jest jedną z najwcześniejszych kopii ikony 
jasnogórskiej, prawdopodobnie z przełomu XV i XVI w. Według tradycji początko-
wo stanowił on własność mieszkańca Wieliczki Krzysztofa Bąkowskiego, który ok. 
1622 r. po cudownym, przypisywanym wizerunkowi, ocaleniu z pożaru przekazał 
go oo. dominikanom w Bochni. Kult obrazu zaczął się szczególnie rozwijać od 1633 
r., kiedy to na twarzy Maryi pojawiły się krwawe łzy (28 lipca 1633 r.). Zjawisko 
to powtórzyło się w obecności przybyłej z Krakowa komisji duchownej (15 maja 
1637 r.). W 1638 r. biskup krakowski ogłosił dekret o cudowności obrazu. Pielgrzy-
mi przybywali tu z coraz dalszych stron, nie tylko z obszaru południowej Polski, 
ale i ze Śląska, Moraw, Słowacji czy Węgier. Wiek XVII i XVIII to najwspanialszy 
okres rozwoju sanktuarium, było ono wówczas wymieniane wśród najważniejszych 
ośrodków kultu maryjnego w Polsce i w świecie. Z tego okresu pochodzą też liczne 
kopie kultowe wizerunku, do dzisiaj zachowały się one w: Gosprzydowej (obraz 
również uznawany za cudowny), Biesiadkach, Wierzchach k. Sieradza, Brzezinach 
k. Łodzi, Sarbiewie.

Gaj

Tradycja wiąże początki kultu maryjnego w Gaju z obrazem Matki Bożej, który 
w 1277 r. benedyktyni mieli umieścić w nowowybudowanym kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP na pamiątkę cudownego objawienia się Maryi na dębie.27  Zachowany 
w XVII w. obraz pochodził najprawdopodobniej z XV wieku, a szczególną cześć 
zaczął odbierać w latach 1655−57, w czasach morowej zarazy oraz wojny szwedz-
kiej. Wówczas to nastąpił największy w dziejach tego ośrodka rozwój kultu. Akta 
wizytacji biskupich z 1663, 1704, 1729 i 1748 r. odnotowują liczne wota złożone 
z wdzięczności za doznane łaski (ok. 120 wotów). Wota te ofiarowano później na 
cel powstań polskich, resztę skonfiskowały władze austriackie.28 

Gosprzydowa

w bibliografii.
26 Stan na drugą poł. XVIII w. 
27 Gaj należał wówczas do opactwa oo. benedyktynów w Tyńcu.
28 Gaj, [w:] Ankiety sanktuaryjne. Sanktuaria maryjne Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 

1963, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
29 Wiersz ten ukazał się w dziele pod red. S.J. Piskorskiego, Sacratissima Virginis  Dei Matris 

Reginae Poloniae Majestas in iconibus, Cracoviae 1698, oda XVIII sygnowana przez Sta-
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Czczony w Gosprzydowej obraz Matki Bożej jest kopią obrazu bocheńskiego, 
powstałą na przełomie XVI i XVII w. Najstarszym zapisem potwierdzającym jego 
wyjątkowy charakter jest wiersz pochwalny akademika krakowskiego Stanisława 
Wolskiego z 1698 r., wspominający o krwawych łzach na obrazie oraz licznych 
dziejących się za jego przyczyną cudach.29  Wizytacja kanoniczna z 1730 r. nazywa 
ten obraz łaskami słynącym i poleca proboszczowi spisywanie łask. W protokole 
powizytacyjnym wyliczono ok. 50 wotów. Kult wizerunku potwierdzają również 
wizytacje biskupie z 1748 r. i 1773 r. Podczas tej ostatniej biskup krakowski K. Soł-
tyk upominał ówczesnego proboszcza, aby kultu Matki Bożej Gosprzydowskiej 
słynącego na całe podgórskie okolice nie zaniedbywał, lecz starał się go rozwijać 
i rozszerzyć.30 

jasło

Ośrodek ten powstał w związku z kultem gotyckiej figury Matki Bożej, zgod-
nie z tradycją przywiezionej z Węgier ok. 1400 r. z przeznaczeniem dla fundacji 
karmelitańskiej w Jaśle. Wkrótce po umieszczeniu figury w kościele klasztornym 
miała ona zasłynąć licznymi łaskami, kronikarze zakonu już w 1437 r. określali ją 
jako cudowną.31  Pielgrzymi przybywali tu z całego Podkarpacia, a także z Węgier i 
Słowacji. Karmelici prowadzili rejestry doznanych łask i składanych wotów, zaginęły 
one jednak podczas kilkakrotnych pożarów klasztoru. Rozwój sanktuarium został 
przerwany w 1785 r., kiedy to po pożarze kościoła i klasztoru z polecenia władz 
austriackich świątynię zamknięto, a ocalałą cudowną figurę przekazano na własność 
funduszu religijnego. Kult wokół figury odżył po kilku latach, jednak już nie w Jaśle, 
ale w pobliskim Tarnowcu gdzie w 1789 r. umieszczono figurę.

kalwaria zebrzydowska

Byt kultowy obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, stanowiącego replikę obrazu 
myślenickiego, rozpoczął się w 1641 r., kiedy to zaobserwowano na nim krwawe 
łzy (3 maja 1641 r.) Wizerunek był wówczas własnością mieszkańca Kopytówki, 
który wkrótce przekazał go oo. bernardynom z pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Zakonnicy umieścili obraz w ołtarzu św. Anny w kościele głównym, co sprzyjało 
jego  szybkiemu rozsławieniu. Zaczęto notować pierwsze doznane za jego przy-
czyną łaski i cuda. W związku z rosnącym kultem władza diecezjalna wszczęła 
postępowanie wyjaśniające charakter wizerunku. Wobec niewystarczających 

nisława Wolskiego.
30 S. Prus, Gosprzydowa. Matka Boża z Dzieciątkiem, Tarnowskie Studia Teologiczne, 1983, 

t. 9, s. 174−175.
31 Vinea Domini seu historia Eliani Ordinis... Fratrum B.V. Mariae de Monte Carmelo, Opera  

R.P. Danielis a V.M. eiusdem ord. ex prov, Antverpiae 1662, cz. 2, R. 35, nr 541, s. 277; 
cyt. za: K.J. Fischer, Historja cudownej statuy Najświętszej Maryi w Tarnowcu, Przemyśl 
1925, s. 25−26.

32 Myślenice, [w:] Ankieta sanktuaryjna. Sanktuaria maryjne Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 
1963, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
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dowodów pozwalających jednoznacznie uznać obraz za cudowny (łzy pojawiły 
się tylko jeden raz) zalecono go opieczętować i tymczasowo zamknąć w skarbcu. 
Jednak na skutek działań podjętych przez oo. bernardynów w 1642 r. biskup sufra-
gan krakowski Tomasz Oborski poświęcił obraz i zezwolił na urządzenie dla niego 
ołtarza w zakrystii. Ostatecznie obraz został umieszczony w kościele w 1658 r. i 
odtąd jego cześć rozwijała się już w tym miejscu nieprzerwanie. W połowie XVIII 
w. odpust Wniebowzięcia znacznie przewyższał już odpust wielkotygodniowy. Dla 
uświetnienia obchodów w tym czasie wprowadzono też asysty świeckie: cieszyńską, 
andrychowską, kętską i krakowską.

W Kalwarii Zebrzydowskiej jeszcze przed umieszczeniem obrazu MB Kalwa-
ryjskiej czczona była figura MB Anielskiej. Kult jej nigdy nie był tak rozwinięty jak 
obrazu, niemniej utrzymywał się jeszcze w początkach XX w.

Myślenice

Obraz Matki Bożej Myślenickiej miał zostać przywieziony do Polski z Włoch 
w 1596 r. przez księcia Jerzego Zbaraskiego i umieszczony w jego rezydencji w Kra-
kowie. Wcześniej wizerunek ten był własnością papieża Sykstusa V, który przekazał 
go swej krewnej – ksieni jednego z klasztorów w Wenecji. Od niej obraz otrzymał 
Zbaraski. W 1624 r. podczas szalejącej w Krakowie epidemii cholery o przeznaczony 
do spalenia wizerunek wystarał się, pochodzący z Myślenic, Marcin Grabysza, oficja-
lista na dworze księcia Zbaraskiego. Początki publicznego kultu obrazu przypadają 
na 1633 r., kiedy to zaobserwowano na nim niezwykłe, nadprzyrodzone zjawiska. 
Obraz zaczął się mienić różnymi barwami, pocić, a z oczu Matki Bożej popłynęły 
łzy. Już 2 lipca 1633 r. ks. Erazm Kretkowski, wikariusz generalny i oficjał krakowski, 
ogłosił urzędowo potwierdzoną cudowność obrazu. Kolejne lata charakteryzowały 
się niezwykle szybkim rozwojem kultu i sanktuarium myślenickiego. W ciągu 9 lat 
(1633−1642) odnotowano tu 1428 łask i cudów oraz 223 znaczniejsze wota. W 1636 
r. dla obsługi duchowej pielgrzymów ustanowiono 4 mansjonarzy. O sławie obrazu 
świadczył bogaty skarbiec, który ok. 1640 r. przedstawiał wartość kilkudziesięciu 
tysięcy ówczesnych złotych polskich. Przybywali pielgrzymi nie tylko z najbliższej 
okolicy ale i z dalszych miejscowości (Kraków, Rabka, Dobczyce, Muszyna, Prze-
myśl, Jarosław). W 1645 r. nadzwyczajna posłanka króla Władysława IV specjalnie 
zboczyła z drogi, aby w Myślenicach złożyć hołd Maryi w jej cudownym obrazie.32  
W latach 1642−1646 książę Stanisław Koniecpolski, z wdzięczności za uzdrowienie 
syna Aleksandra, wzniósł przylegającą do kościoła okazałą barokową kaplicę, w 
której umieszczono czczony wizerunek. Wspaniały rozkwit ośrodka trwał przez cały 
XVII i pierwszą połowę XVIII w., później uległ zacznemu osłabieniu.

rychwałd

Początki sanktuarium przypadają na 1644 r., kiedy to Katarzyna z Komorow−
skich Grudzińska, właścicielka dóbr ślemieńskich, podarowała kościołowi para-

33 S. Piech, Wymowa czasów, [w:] Pani Ziemi Tarnowskiej. Sanktuarium Matki Bożej w Tucho-
wie 1597−1997. Księga Jubileuszowa, pod red S. Piecha, Kraków 1997, s. 59.
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fialnemu w Rychwałdzie obraz Matki Bożej. Wizerunek ten, będący własnością 
rodu Grudzińskich, przywiozła ona ok. 1640 r. z majątku męża w Wielkopolsce. 
Przez kilka lat znajdował się on w kaplicy zamkowej w Ślemieniu, gdzie już praw-
dopodobnie otoczony był kultem. W 1647 r. wizytator kościoła ks. Jan Tarnowski 
sporządził pierwszy rejestr wotów, a ówczesny proboszcz ks. Wojciech Mazurkie-
wicz rozpoczął spisywanie łask doznanych za przyczyną obrazu. Liczba czcicieli 
stale rosła, do 1658 r. kult objął już w zasadzie całą Żywiecczyznę. W 1658 r. w 
podziękowaniu za ocalenie podczas potopu szwedzkiego i panującej zarazy z 
Żywca do Rychwałdu wyruszyła pielgrzymka licząca ok. 2000 osób. Wówczas też 
ogłoszono MB Rychwałdzką Patronką Ziemi Żywieckiej. W grudniu 1658 r. biskup 
krakowski Mikołaj Oborski wydał dekret o cudowności obrazu. W XVII w. napływ 
pielgrzymów podczas świąt miał być tak duży, iż mieszkańcy Żywca przybywali 
dzień wcześniej, chcąc dostać się do cudownego obrazu. Na początku XVIII w. w 
obliczu toczącej się wojny (wojna północna) oraz panującej epidemii pielgrzymki 
do sanktuarium odbyły wszystkie parafie dekanatu żywieckiego. W 1756 r. konse-
krowano nowy, murowany kościół, do którego uroczyście przeniesiono cudowny 
obraz. Na przełomie XVII i XVIII w. przed oblicze Pani Rychwałdzkiej przybywali 
pątnicy także ze Śląska, Orawy, Księstwa Oświęcimskiego, Zatorskiego czy starostwa 
lanckorońskiego. Nawet represje zastosowane przez rząd austriacki po pierwszym 
rozbiorze Polski nie zahamowały kultu.

tuchów

Początki sanktuarium związane są  z benedyktyńskim kościółkiem NMP, 
w którym w poł. XVI w. umieszczono obraz Matki Bożej. Prawdopodobnie powstał 
on w latach 1530−1540 w polskiej szkole malarskiej mistrza z Bodzentyna. W 
1597 r. wizerunek zasłynąć miał nadzwyczajnymi łaskami i cudami. Coraz liczniej 
napływała tu okoliczna ludność, pomimo iż wizytator ze względu na zaniedbanie 
i opuszczenie świątyni zakazał odprawiania w niej nabożeństw. Najstarsze przekazy 
mówią o wielu uzdrowieniach a nawet wskrzeszeniach. Z obrazu miała roztaczać 
się nadzwyczajna jasność, a w kościele słyszano niezwykłe śpiewy. Kult szerzył się 
tak szybko, że podczas wybuchłej w 1622 r. epidemii tyfusu i cholery opiece Matki 
Bożej Tuchowskiej polecali się obok mieszkańców Tuchowa także mieszkańcy 
Tarnowa, Pilzna i Biecza. W podziękowaniu za ocalenie złożyli stosowne wota. 
Na odpust Nawiedzenia w 1637 r. przybyło ok. 15 tys. pątników, nie tylko z tere-
nów południowej Polski, ale i ze Słowacji.33 W 1642 r. biskup krakowski Tomasz 
Oborski dekretem potwierdził cudowność obrazu. W XVII w. utrwalił się zwyczaj 
nawiedzania sanktuarium przez wyruszających na wojnę polskich rycerzy. Zasięg 
oddziaływania ośrodka stale powiększał się, rejestrowano również pątników z 
Węgier, Słowacji czy Litwy. W połowie XVIII w. w odpuście Nawiedzenia uczest-
niczyło już 60 tys. wiernych. Rozwój ośrodka uległ poważnemu zahamowaniu w 
początkach XIX w. w związku z antykościelną, a przede wszystkim antyzakonną 
polityką władz zaborczych.
34 P. H. Pruszcz, op. cit., s. 42.
35 Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, Materiały do Atlasu historycznego chrześcijaństwa 
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zakliczyn

O kulcie obrazu Matki Bożej w Zakliczynie przy kościele oo. karmelitów 
pisze Pruszcz w swym dziele Morze łaski Boskiey...34 Historia obrazu i samego 
ośrodka pozostaje jednak nieznana, nie ma lub też nie zachowały się materiały 
potwierdzające rozwój kultu tak w okresie poprzedzającym pracę P.H. Pruszcza 
jak i późniejszym. O obrazie z Zakliczyna wspomina jedynie E. Nowakowski, 
nie podając jednak żadnych istotnych informacji dotyczących jego wyglądu czy 
przejawów kultu. Z kolei w Roczniku Diecezji Tarnowskiej z 1972 r. znajduje się 
wzmianka, iż w ołtarzu głównym zakliczyńskiego kościoła pw. św. Idziego Opata 
umieszczony jest obraz z drugiej poł. XVI w., otoczony miejscowym kultem. W 
studiach poświęconych sanktuariom diecezji tarnowskiej, zarówno zapomnianym 
jak i obecnie istniejącym, omawiany obraz nie jest w ogóle wymieniony. Fakt 
umieszczenia wizerunku przez P.H. Pruszcza wśród najbardziej czczonych obrazów 
przedrozbiorowej Polski można chyba tłumaczyć uzyskaniem przez autora nie do 
końca sprawdzonych informacji, dostarczonych prawdopodobnie przez lokalnych 
czcicieli wizerunku. Źródła archiwalne nie wymieniają też jakiejkolwiek fundacji 
karmelitańskiej w Zakliczynie.35 

diecezja przemyska36

Borek stary

Czczony w tutejszym sanktuarium wizerunek Matki Bożej zgodnie z przeka-
zywaną od stuleci tradycją, miał się pojawić w tajemniczy sposób na drzewie w 
miejscu dzisiejszego kościoła, a wówczas niedostępnej puszczy. Jako początek kultu 
obrazu często podaje się 1336 r., informacja ta nie znajduje jednak potwierdzenia 
w żadnych źródłach historycznych. Bardziej prawdopodobny wydaje się początek 
XV w., zachowana notatka kronikarza z 1598 r. wspomina o kaplicy Matki Bożej w 
Borku Starym odwiedzanej przez licznych pielgrzymów.37  Do drugiej poł. XVII w. 
kaplica nie miała jednak stałej opieki duszpasterskiej. Dopiero w 1670 r. placówkę 
objęli oo. dominikanie. Biskup przemyski Stanisław Sarnowski w liście fundacyjnym 
z dnia 10 lutego 1670 r. uzasadnił konieczność powstania fundacji m.in. obawą „by 
Matka Boska nie była dłużej w takim opuszczeniu”.38  Wcześniej, bo w 1668 r. władze 
kościelne ogłosiły cudowność obrazu. Dzięki staraniom zakonników kult maryjny 
w Borku znacznie się ożywił i rozwinął. W 1736 r. bp Andrzej Pruski, sufragan 
przemyski, konsekrował nową, barokową świątynię. Z fundacji czcicieli Matki Bożej 
utworzono 6−osobową kapelę, która dla podniesienia kultu zobowiązana była grać 
codziennie podczas dwóch mszy św. oraz przez godzinę rano i wieczorem na wieży 

w Polsce, pod red. L. Bieńkowskiego, J. Kłoczowskiego, Z. Sułowskiego, Lublin 1972.
36 Stan na drugą poł. XVIII w.
37 Materiały dotyczące kultu cudownego obrazu Matki Bożej w Borku Starym (1709−1920), 

Archiwum Klasztorne OO. Dominikanów w Krakowie, sygn. B. 54.
38 Materiały dotyczące kultu ... op. cit, patrz przypis 37. 
39 X. W. Sarna, X. W.H. Sierakowski, op. cit., z. 2, s. 59.
40 Obraz  początkowo  umieszczony  był we wnęce muru przy głównym wejściu do kościoła 
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kościelnej. W 1701 r. przeor o. Rajmund Mojecki wydał publikację pt. Obraz NMP 
w podgórskiej krainie w Borku Starym obok Tyczyna, słynny łaskami i cudami, w 
której opisał 33 cuda z lat 1637−1670. Sześć z nich było wymalowanych na płótnie 
i obrazy wisiały na ścianach prezbiterium (jeszcze w 1919 r.). Według inwentarza 
z 1738 r. przy cudownym obrazie było 321 znaczniejszych wotów. Podobnie jak 
w wielu innych ośrodkach również w Borku rozwój kultu został zahamowany w 
końcu XVIII w. w wyniku restrykcji józefińskich.

hyżne

Historia obrazu znana jest od 1592 r., kiedy to Katarzyna Wapowska, kasztela-
nowa przemyska, przekazała ów wizerunek do fundowanego przez siebie kościółka 
pw Narodzenia NMP. Wyjątkowy kult obrazu rozpoczął się w 1624 r. po odparciu 
w osadzie Tatarów, które to wydarzenie przypisywano opiece Maryi z czczonego 
wizerunku. Zgodnie z zachowaną tradycją Tatarzy nie mogąc podpalić drewnianej 
świątyni, przerażeni w popłochu uciekli. Wkrótce w kościele zaczęto spisywać do-
znawane łaski i uzdrowienia. W 1745 r. bp przemyski Wacław Hieronim Sierakowski 
konsekrował nową świątynię. W tym samym roku biskup powołał komisję duchowną 
dla zbadania cudowności obrazu. W wyniku przeprowadzonych działań w 1747 r. 
zapadł w konsystorzu dekret, iż „cudowność tego obrazu zdaniem teologów nie jest 
zupełnie udowodniona, i czekać wypada, aż wyraźniejsze nadprzyrodzonych łask 
wystąpią znaki, przecież, mając wzgląd na różne nieobojętne w tej mierze o otrzy-
manych tam łaskach zeznania, nie mniej na tyle wotów i powszechne i dawne ludu 
do obrazu tego nabożeństwo, uznaje się tenże tymczasem za łaskawy”.39 

krosno

Kult obrazu Matki Bożej zw. Murkową40  w klasztorze oo. franciszkanów 
w Krośnie datuje się od połowy XVII w. Wizerunek zasłynął szczególnie w czasie 
wojny szwedzkiej i najazdu Rakoczego w latach 1655−1657. Podczas oblężenia 
miasta mieszkańcy zgromadzeni w kościele franciszkańskim złożyli uroczyste 
ślubowanie przed obrazem MB Murkowej i obrali Ją patronką Krosna. W XVIII w. 
wydano książeczkę do nabożeństwa ku czci MB Murkowej. W 1779 r. przeniesiono 
obraz z kaplicy do głównego ołtarza świątyni. Podczas wizytacji dziekańskiej w 
1783 r. odnotowano, iż obraz powszechnie jest uważany za cudowny. O silnym 
kulcie wizerunku świadczą również prośby wikariuszy i Magistratu Miasta Krosna 
w 1788 r. domagające się otwarcia kościoła franciszkańskiego zamkniętego przez 
władze austriackie w ramach represji józefińskich.

przemyśl

W mieście tym znajdowały się dwa znane ośrodki kultu maryjnego: w kościele 
oo. dominikanów figura MB Jackowej oraz w kościele oo. franciszkanów obraz MB 
Niepokalanego Poczęcia.

franciszkanów.
41 Chronologiczne opisanie zjawienia się obrazu Najświętszej Panny Maryi cudowney 

w Rzeszowie, cudów przez ofiarujących się do Niej w różnych utrapieniach y smutkach 
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Kościół oo. dominikanów
Według legendy figurę MB Jackowej miał wywieźć z Kijowa w obawie przed 

Tatarami ok. 1240 r. św. Jacek Odrowąż. Zdaniem dominikanów przemyskich po-
zostawił ją w Przemyślu, dominikanie lwowscy twierdzili, że we Lwowie. Wersja 
„przemyska” nie znajduje jednak potwierdzenia historycznego. Historycy sztuki 
datują bowiem powstanie tutejszej figury najwcześniej na koniec XV w., wywo-
dząc ją ze szkoły krakowskiej lub niderlandzkiej. Do Przemyśla figurę przywiozła 
z Krakowa Magdalena Dobrostańska dla powstającej fundacji dominikanek. Około 
1625 r. umieszczono ją w kościele dominikanów, gdzie zasłynęła licznymi łaskami 
i cudami. Kult rozwinął się zwłaszcza po cudownym ocaleniu miasta podczas na-
padu Kozaków w 1657 r. W tym samym roku ks. kanonik Fryderyk Alembek ogłosił 
cudowny charakter figury, wobec zaś dalszych mnożących się za wstawiennictwem 
MB Jackowej łask, bp przemyski Wacław Hieronim Sierakowski w 1760 r. wydał 
dekret potwierdzający jej cudowność. Biskup podjął również starania o koronację 
statuy, która miała miejsce 15 sierpnia 1766 r. Po pierwszym rozbiorze Polski i ka-
sacie klasztoru dominikanów w 1786 r. cudowną figurę przeniesiono do kościoła 
katedralnego.

Kościół oo franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny
Wizerunek Matki Bożej miał tutaj szczególnie zasłynąć w 1659 r., zgodnie 

z dawnymi przekazami zaczął się on mienić różnymi kolorami, Dzieciątko Jezus 
na widok wchodzących do świątyni wrogów odwróciło głowę od Najświętszej 
Panny a zebrani ludzie doznawali licznych łask. Dla propagowania kultu założono 
bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP, którego członków od 1673 r. wpisywano 
do specjalnej księgi. W połowie XVIII w., kiedy to odnaleziono starą (z połowy XVII 
w.) księgę łask, cześć oddawana wizerunkowi znacznie wzrosła. Komisja duchowna 
30 października 1760 r. ogłosiła cudowność obrazu. Podjęto kroki zmierzające do 
jego koronacji. Już w 1762 r. papież wyraził zgodę na koronację, doszła ona jednak 
do skutku dopiero w 1777 r., po wybudowaniu nowego franciszkańskiego kościoła.

rzeszów

Początki kultu przypadają na 1513 r., kiedy to ubogiemu wieśniakowi Jakubo-
wi Ado miała ukazać się Matka Boża. W miejscu tym wybudowano małą kaplicę 
i umieszczono w niej figurę Maryi. W związku z licznym napływem wiernych 
w 1536 r. kapliczkę przebudowano na mały, drewniany kościółek pw. Zaśnięcia 
i Wniebowzięcia NMP. Pierwszym urzędowym dokumentem potwierdzającym kult 
Matki Bożej Rzeszowskiej był akt fundacyjny nowego kościoła i klasztoru bernardy-
nów wystawiony przez Mikołaja Spytka Ligęzę w 1624 r. Do czasu koronacji figury 
w 1763 r. odnotowano w tutejszym sanktuarium ok. 170 doznanych cudów i łask.41  

doznawanych. Erekcja Kościoła WW. OO. Bernardynów. Koronacya obrazu y ciąg dalszy 
cudów, 1829. Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. XII−e−4; Miraculo-
rum Clarissimae Miraculis Beatissimae Mariae in Ecclesia Forum Min. Reg. Obs. Sub Titulo 
Ejusdem BVM Assumptionis Compactum A.D. 1739. Archiwum Prow. OO Bernardynów, 
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Kongregacja rzymska wydała zgodę na koronację już w 1754 r., na przeszkodzie 
stanęła jednak śmierć Jerzego Lubomirskiego, głównego inicjatora koronacji. Pod 
koniec XVIII w. nastąpił pewien regres w rozwoju kultu, przełamany dopiero w po-
czątkach XX w.

tuligłowy

Przekazy ludowe podają, że obraz Matki Bożej przynieśli do Tuligłów miesz-
kańcy podolskiej wsi Kudrenice, którzy osiedlili się tutaj w XIV w. uciekając ze swej 
rodzinnej miejscowości przed Tatarami. W 1399 r. otaczany kultem wizerunek 
umieszczono w nowym kościele, ufundowanym przez dziedzica wioski M. Mzu-
rowskiego. W 1446 r. opiekę duszpasterską nad ośrodkiem powierzono kanonikom 
regularnym (bożogrobcom). Cześć obrazu znacznie wzrosła po 1624 r., kiedy to z 
wizerunkiem Matki Bożej zaczęto łączyć odparcie ataku Tatarów. Powołana przez 
biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego komisja duchowna nie uznała jednak 
obrazu za cudowny lecz za łaskami słynący.

zagórz

Według tradycji obraz Zwiastowania NMP w kaplicy w Zagórzu to dar króla 
Kazimierza Wielkiego upamiętniający objawienie Matki Bożej, jakiego doznać miał 
król w tym miejscu. Matka Boża ukazała się monarsze przed czekającą go wyprawą 
na Ruś, obiecywała pomoc i jednocześnie domagała się zbudowania tutaj kaplicy. 
Po zwycięskim powrocie król przesłał obraz do powstałej kaplicy i odtąd otoczono 
go szczególnym kultem. W 1750 r. bp Wacław Hieronim Sierakowski ustanowił tu 
osobną parafię i zalecił spisywanie ważniejszych doznawanych cudów. W tym czasie 
obraz zdobiło już ok. 180 wotów. Przez wieki w uroczystościach odpustowych obok 
katolików  brali udział także wierni obrządku greckokatolickiego.

sygn. XII−e−3.



48





49

Ry
c.

 1
2.

 P
at

ro
na

t m
ar

yj
ny

ch
 o

śr
od

kó
w

 k
ul

to
w

yc
h 

w
 K

ar
pa

ta
ch

 P
ol

sk
ic

h 
 

(s
ta

n 
na

 1
77

2 
r.)

 
a 

– 
gr

an
ic

a 
pa

ńs
tw

a 
; b

 –
 g

ra
ni

ca
 K

ar
pa

t; 
M

ia
st

o:
 c

 –
 s

an
kt

ua
ri

a 
po

d 
pa

tr
on

at
em

 z
ak

on
ów

; d
 –

 s
an

kt
ua

ri
a 

po
d 

pa
tr

on
at

em
 

kl
er

u 
di

ec
ez

ja
ln

eg
o;

 W
ie

ś:
 e

 –
 s

an
kt

ua
ri

a 
po

d 
pa

tr
on

at
em

 z
ak

on
ów

; f
 –

 s
an

kt
ua

ri
a 

po
d 

pa
tr

on
at

em
 k

le
ru

 d
ie

ce
zj

al
ne

go
Fi

g.
 1

2.
 P

at
ro

na
ge

 o
f O

ur
 L

ad
y’

s 
w

or
sh

ip
 c

en
tr

es
 in

 th
e 

Po
lis

h 
C

ar
pa

th
ia

ns
  

(a
s 

17
72

) 
a 

– 
st

at
e 

bo
rd

er
; b

 –
 th

e 
Po

lis
h 

C
ar

pa
th

ia
ns

 b
or

de
r;

  
C

ity
: c

 –
 s

an
ct

ua
ri

es
 u

nd
er

 th
e 

pa
tr

on
ag

e 
of

 c
on

ve
nt

s;
 d

 –
 s

an
ct

ua
ri

es
 u

nd
er

 th
e 

pa
tr

on
ag

e 
of

 d
io

ce
se

 p
ri

es
ts

;  
V

ill
ag

e:
 e

 –
 s

an
ct

ua
ri

es
 u

nd
er

 th
e 

pa
tr

on
ag

e 
of

 c
on

ve
nt

s;
 f 

– 
sa

nc
tu

ar
ie

s 
un

de
r 

th
e 

pa
tr

on
ag

e 
of

 d
io

ce
se

 p
ri

es
ts

Ź
ró

dł
o:

 o
pr

ac
ow

an
ie

 w
ła

sn
e 

na
 p

od
st

aw
ie

 ta
b.

 5



50

Ta
b.

 5
. M

ar
yj

ne
 o

śr
od

ki
 k

ul
to

w
e 

w
 K

ar
pa

ta
ch

 P
ol

sk
ic

h 
(1

77
2 

r.)
 

Ta
b.

 5
. O

ur
 L

ad
y’

s 
w

or
sh

ip
 c

en
tr

es
 in

 th
e 

Po
lis

h 
C

ar
pa

th
ia

ns
 (a

s 
of

 1
77

2)



51



52



53



54



55



56



57



58



59

Ź
ró

dł
o:

 o
pr

ac
ow

an
ie

 w
ła

sn
e

1.
 te

ki
 P

. Ż
eg

ot
y 

– 
Te

cz
ka

 O
br

az
y 

Pa
na

 Je
zu

sa
 i 

M
at

ki
 B

os
ki

ej
 w

 P
ol

sc
e,

 B
ib

lio
te

ka
 Ja

gi
el

lo
ńs

ka
, r

kp
s 

53
62

.
2.

 N
ow

ak
ow

sk
i –

 E
. N

ow
ak

ow
sk

i (
W

ac
ła

w
 z

 S
ul

go
st

ow
a,

 k
ap

uc
yn

), 
O

 c
ud

ow
ny

ch
 o

br
az

ac
h 

w
 P

ol
sc

e 
Pr

ze
na

jś
w

ię
ts

ze
j M

at
ki

 B
oż

ej
 w

ia
do

-
m

oś
ci

 h
is

to
ry

cz
ne

, b
ib

lio
gr

af
ic

zn
e 

i i
ko

no
gr

af
ic

zn
e,

  K
ra

kó
w

 1
90

2.
3.

 F
ri

dr
ic

h 
– 

A
. F

ri
dr

ic
h,

 H
is

to
ry

e 
cu

do
w

ny
ch

 o
br

az
ów

 N
aj

św
ię

ts
ze

j M
ar

yi
 P

an
ny

 w
 P

ol
sc

e,
 K

ra
kó

w
 1

90
3−

19
11

.
4.

 T
ab

. Z
ał

us
ki

eg
o 

– 
Ta

be
le

 Z
ał

us
ki

eg
o 

(1
74

8−
17

49
), 

A
rc

hi
w

um
 K

ur
ii 

M
et

ro
po

lit
al

ne
j w

 K
ra

ko
w

ie
.

5.
 P

ru
sz

cz
 –

 P
.H

. 
Pr

us
zc

z,
 M

or
ze

 ł
as

ki
 B

os
ki

ey
, 

kt
ór

e 
Pa

n 
B

óg
 w

 K
or

on
ie

 P
ol

sk
ie

j, 
po

 r
óż

ny
ch

 m
ie

ys
ca

ch
 p

rz
y 

ob
ra

za
ch

 C
hr

ys
tu

sa
 P

an
a 

i 
M

at
ki

 Je
go

 w
yl

ew
a,

 K
ra

kó
w

 1
66

2.
6.

 P
is

ko
rs

ki
 –

 S
.J.

 P
is

ko
rs

ki
, S

ac
ra

tis
si

m
a 

V
irg

in
is

 D
ei

 M
at

ri
s 

R
eg

in
ae

 P
ol

on
ia

e 
M

aj
es

ta
s 

in
 ic

on
ib

us
,  

C
ra

co
vi

ae
 1

69
8.

7.
 K

ra
su

sk
i 

– 
M

. 
K

ra
su

sk
i, 

R
eg

in
a 

Po
lo

ni
ae

 a
ug

us
tis

si
m

a 
V

irg
o 

M
at

er
 D

ei
 M

ar
ia

 i
n 

R
eg

no
 P

ol
on

or
um

 b
en

ef
ic

en
ta

 p
ro

di
gi

os
ar

um
 i

m
ag

iu
m

, 
C

al
is

ii 
16

69
.

8.
 G

um
pp

en
be

rg
 –

 W
. G

um
pp

en
be

rg
, A

tla
s 

M
ar

ia
nu

s 
qu

o 
sa

nc
ta

e 
D

ei
 G

en
itr

ic
is

 M
ar

ia
e 

im
ag

in
um

 m
ir

ac
ul

os
ar

um
 o

ri
gi

ne
s,

 M
on

ac
hi

i 1
67

2.

* 
w

 p
rz

yp
ad

ku
 o

śr
od

kó
w

, w
 k

tó
ry

ch
 re

je
st

ro
w

an
o 

w
ię

ce
j n

iż
 je

de
n 

ob
ie

kt
 k

ul
tu

, p
rz

yp
is

an
o 

gr
up

ę 
ze

 w
zg

lę
du

 n
a 

ob
ie

kt
 o

 w
ię

ks
zy

m
 z

na
cz

en
iu



60



61

Funkcjonowanie  
maryjnych ośrodków kultowych  

w karpatach polskich  
w okresie niewoli narodowej (1772−1918)

rozdział 4

W wyniku pierwszego rozbioru Polski obszar Karpat znalazł się pod panowa-
niem Austrii1  tworząc tzw. Królestwo Galicji i Lodomerii. Funkcjonowanie ośrodków 
pielgrzymkowych w nowych warunkach uzależnione było od szeregu czynników 
polityczno−administracyjnych, społecznych i religijnych. Fakt niewoli narodowej i 
konieczność walki z zaborcą wywarły, niespotykane na tak szeroką skalę w innych 
krajach Europy, sprzężenie nurtu religijnego z narodowym. W omawianym okresie 
funkcja patriotyczna ośrodków kultowych często była jedną z najważniejszych, 
zaś Kościół dla społeczeństwa pozbawionego własnej państwowości jawił się jako 
ostoja narodowej tradycji i kultury. Silny już w poprzednich stuleciach kult Maryi 
jako Królowej Korony Polskiej – utożsamiany przede wszystkim z ikoną jasnogórską 
– uległ dalszej intensyfikacji. W społecznej i religijnej rzeczywistości podzielonej 
Polski wyjątkowa rola przypadła ośrodkom pątniczym, najbardziej dostępnym i 
popularnym w owych czasach nośnikom kultury religijnej i narodowej. Działalność 
sanktuariów w dużej mierze zależała od polityki wyznaniowej prowadzonej przez 
państwa zaborcze. Powszechne jest twierdzenie, iż najlepsze warunki ku temu 
istniały w zaborze austriackim. Jednak i tutaj nie obyło się bez okresu restrykcji i 
prześladowań Kościoła, związanych przede wszystkim z epoką tzw. józefinizmu. 
Ożywienie i rozwój migracji pątniczych nastąpiły dopiero w połowie XIX w., po 
zawarciu przez Austrię konkordatu i przyznaniu Galicji znacznej autonomii. Dlatego 
też wydaje się właściwe, aby działalność karpackich ośrodków pątniczych w latach 
zaborów omówić oddzielnie w epoce józefinizmu i oddzielnie w latach autonomii. 
Celem rozdziału jest przedstawienie funkcjonowania sanktuariów na omawianym 
obszarze w zmienionej sytuacji społeczno−politycznej oraz odpowiedź na pytanie 
jak sytuacja ta wpłynęła na istniejącą w czasach przedrozbiorowych sieć karpackich 
ośrodków pielgrzymkowych i opis modyfikacji tej sieci.

1 Z wyjątkiem należącego już wcześniej do monarchii Habsburgów Śląska Cieszyńskiego.
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lata józefinizmu
Polityka prowadzona wobec Kościoła przez władze austriackie na ziemiach 

zabranych w wyniku rozbiorów Polski stanowiła w pewnym sensie kontynuację 
polityki zapoczątkowanej w monarchii Habsburgów już w latach 60. XVIII w.2  
Nurt antyzakonny pojawił się za panowania cesarzowej Marii Teresy (1740−1780), 
a szczególnie rozwinął się w okresie rządów jej następcy – cesarza Józefa II, stano-
wiąc istotny składnik tzw. józefinizmu.

Józefinizm dążył do utworzenia autonomicznego Kościoła narodowego, po-
łączonego z Rzymem, ale całkowicie uzależnionego i podporządkowanego wła-
dzom państwowym. W momencie zajęcia Galicji przez Austrię znajdował się on 
w stadium rozwojowym. W 1752 r. z polecenia cesarzowej utworzono specjalną 
komisję złożoną z ludzi świeckich, która miała nadzorować wszelkie sprawy poli-
tyczno−kościelne, a zwłaszcza kontrolować stan majątków zakonnych. W 1769 r. 
wydano zakaz zakładania nowych klasztorów w Lombardii, a w dwa lata później 
nastąpiły pierwsze kasaty placówek zakonnych na tym terenie. Projekt reformy 
klasztorów zakładał m.in.:
– likwidację małych klasztorów i zgrupowanie zakonników w większych skupiskach;
– skłonienie zakonników do bardziej użytecznego działania, stąd przede wszystkim 

planowane kasaty zakonów kontemplacyjnych;
– przeprowadzenie reformy głównie przez władze państwowe;
– utworzenie funduszu religijnego pochodzącego m.in. ze sprzedaży majątków 

klasztornych.
W myśl tych zasad i na podstawie opracowanych instrukcji w całej monarchii 

sporządzono wykazy klasztorów, oceniając ich użyteczność, majątek i dochody. 
W ślad za tym nastąpiły pierwsze kasaty.

2 Opracowano na podstawie: P. Gach, Geografia strat zakonów polskich w końcu XVIII i w 
XIX wieku, Rzym 1980.

Tab. 6. Etapy rozwoju józefinizmu
Tab. 6. Stages of development of the restrictions introduced by Maria Teresa and  
Joseph II

Źródło: opracowanie własne
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Władze austriackie zaczęły ingerować w sprawy zakonne Galicji już w paź-
dzierniku 1773 r. Z polecenia władz kurie biskupie sporządziły spisy parafii wraz 
z ich beneficjami oraz szczegółowe wykazy klasztorów z wyliczeniem imiennym 
duchowieństwa zakonnego.3  W następstwie pierwszego rozbioru Polski większość 
prowincji zakonnych została podzielona. Na mocy dekretu cesarza Józefa II z 1781 
r. zakonom zakazano utrzymywania jakichkolwiek związków z klasztorami i pro-
wincjami zagranicznymi. Zabroniono kontaktów z Rzymem i wyjazdów za granicę. 
W 1783 r. podporządkowano placówki zakonne miejscowym biskupom.

W 1782 r. cesarz Józef II zgodnie z głoszoną opinią, iż „zakon który jest nie-
użyteczny dla bliźnich, nie może też być miłym Bogu”4, wydał dekret zarządzający 
kasatę klasztorów kontemplacyjnych (dotyczył on głównie: kamedułów, kartuzów, 
karmelitanek, franciszkanek). Po zakonach kontemplacyjnych kasaty objęły również 
inne zgromadzenia: trynitarzy, paulinów, a nawet pijarów.

Likwidacja placówek zakonnych na terenie Galicji miała miejsce w trzech 
zasadniczych okresach:
– lata 1783−1786: okres bardzo wzmożonej akcji kasacyjnej, w Galicji zniesiono 

wówczas 67 klasztorów;
– lata 1787−1795: program kasat opracowany wspólnie z biskupami galicyjskimi 

przebiegał w ramach tzw. regulacji parafii. Funkcje klasztorów usiłowano sprowa-
dzić jedynie do zadań parafialnych. Ze względu na rosnące niezadowolenie społe-
czeństwa w okresie tym skasowano tylko 26 klasztorów spośród planowanych 67;

– lata 1815−1848: w okresie tym przeprowadzono najmniej kasat, są to już lata 
złagodzenia systemu józefińskiego i jego stopniowego zaniku.

Polityka józefinizmu nie dotyczyła wyłącznie placówek zakonnych, chociaż 
im właśnie przysporzyła najwięcej trudności i strat. Jednym z istotnych elementów 
józefinizmu – dążącego do stworzenia z wielu narodów monarchii Habsburgów 
możliwie doskonałego organizmu państwowego z centralną i absolutną władzą – 
stała się walka z wszelkimi oznakami polskości, walka dążąca do separacji Galicji 
od reszty ziem polskich i uczynienia z niej jednego z krajów austriackich. Aby 
osłabić nastroje narodowe cesarzowa Maria Teresa w grudniu 1773 r. wyznaczyła 
na patrona Galicji – św. Michała Archanioła, był on bowiem czczony jako patron 
rycerstwa niemieckiego. Do Litanii Loretańskiej zamiast formuły „Królowo Polski” 
wprowadzono wezwanie „Królowo Galicji i Lodomerii”. W 1783 r. zniesiono 
wszystkie bractwa kościelne, a w 1787 r. w diecezjach galicyjskich wprowadzono 
nowy porządek nabożeństw, równocześnie likwidując wiele polskich nabożeństw 
paraliturgicznych. Barokowe formy pobożności, w których duży nacisk kładziono 
na zewnętrzne przejawy kultu – procesje, pielgrzymki, odpusty – nie odpowiadały 
zasadom józefinizmu ukształtowanym w myśl idei oświeceniowych. Stąd też te 
formy kultu postanowiono zreformować. Zabroniono urządzania wszelkich procesji, 
z wyjątkiem odbywających się w święta Wielkanocne i Boże Ciało. Aby zahamować 
ruch pielgrzymkowy, przede wszystkim na Jasną Górę, ale i do innych sanktuariów, 

3 B. Kumor, Historia Kościoła w Polsce, pod red. B. Kumora i Z. Obertyńskiego, t. 2, 1764−1945, 
cz. 1, Poznań−Warszawa 1979, s. 236−288.

4 P. Gach, Geografia strat zakonów..., op. cit., s. 29.
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w 1783 r. kościół w Kobylance k. Gorlic ustanowiono jedynym, oficjalnym centrum 
pątniczym dla formującej się diecezji tarnowskiej, do którego pielgrzymki były wręcz 
nakazane. Przytaczając słowa B. Kumora: „...był to wówczas ośrodek kultowy, nawet 
nie o zasięgu regionalnym, położony na uboczu, z dala od głównych centrów diecezji 
i mniej znany ogółowi ludności”.5  Być może o wyborze Kobylanki zadecydowała 
osoba proboszcza, ks. F. Heydeckiego, urodzonego i wychowanego na Śląsku, lojal-
nego wobec władz zaborczych. Biskup przemyski Antoni Wacław Betański w 1783 
r. w instrukcji dla dziekanów zawarł paragraf na temat kultu cudownych obrazów, 
w którym stwierdził, że jeżeli cuda dziejące się przy obrazie nie zostały zbadane, 
to takie wizerunki należy usunąć.  Innym przejawem restrykcyjnej polityki doby 
józefińskiej były powszechne konfiskaty na rzecz skarbu państwa cennych wotów, 
sukienek czy koron z czczonych wizerunków. Fakt ten w powiązaniu ze zniesieniem 
bractw oraz zakazami urządzania procesji i pielgrzymek zadecydował o osłabieniu 
kultu w wielu sanktuariach karpackich. W żadnym z ośrodków, poza wspomnianą 
Kobylanką, nie notowano rozwoju kultu, przeciwnie zazwyczaj następował jego 
zastój lub widoczny upadek.

System józefiński w pierwszym rzędzie wymierzony był przeciwko zakonom, 
dlatego też wiele sanktuariów przyklasztornych znalazło się w bardzo trudnym poło-
żeniu. Kasaty i inne utrudnienia ze strony władz zaborczych powodowały stopniowe 
wymieranie zakonników i opuszczanie ośrodków, popadających w ruinę bądź też 
zamykanych i zamienianych na obiekty o innym przeznaczeniu. Polityka personalna 
władz austriackich, preferowanie placówek diecezjalnych i obsadzanie zakonni-
kami parafii w konsekwencji doprowadziły do zamknięcia konwentu augustianów 
w Pilznie i wymarcia zakonników w Borku Starym. W regionie karpackim spośród 
siedemnastu zakonnych miejsc pielgrzymkowych6 kasaty i restrykcje nie objęły lub 
objęły w niewielkim stopniu sześć ośrodków, w dwóch skutki odczuwano jedynie 
czasowo, zaś w przypadku pozostałych były one znaczące i zaważyły istotnie na 
dalszych losach tych miejsc (tab. 7).

W Bochni, Jaśle i Przemyślu (kościół oo. dominikanów) dotychczasowe sank-
tuaria przestały istnieć, a kult czczonych w nich wizerunków rozwinął się w nowym 
miejscu i pod nowym patronatem. Nowych opiekunów zyskały też sanktuaria w 
Nowym Sączu, Pilznie, Starej Wsi, Tuligłowach i Tuchowie. Wprawdzie w okresie 
późniejszym kult cudownych wizerunków rozwinął się ponownie, jednak sanktuaria 
w Bochni i Borku Starym nigdy nie odzyskały już dawnej świetności, a w Tuchowie 
ożywienie kultu nastąpiło dopiero pod koniec XIX w. O ile w przypadku sanktu-
arium boreckiego można szukać jeszcze innych przyczyn takiego stanu rzeczy, o 
tyle w przypadku Bochni kasata dominikanów i przeniesienie cudownego obrazu 
do kościoła parafialnego były głównym czynnikiem znacznego osłabienia kultu MB 
Bocheńskiej. Kasaty dotknęły najbardziej znane i sławne w okresie przedrozbioro-
wym sanktuaria takie jak: Bochnię, Borek Stary, Jasło czy Tuchów, które zostaną 
opisane szerzej jako egzemplifikacje ówczesnej sytuacji.

5 B. Kumor, Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną 
Górę (1772−1809), Studia Claromontana, 1981, t. 1, s. 82−87.

6 Pominięto ośrodek oo. dominikanów w Cieszynie, ponieważ istnienie w nim obrazu MB 
Cieszyńskiej jest hipotetyczne. Kasata zakonu miała miejsce w 1790 r.
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Tab. 7. Ośrodki maryjne w Karpatach Polskich pod patronatem zakonnym  
w okresie restrykcji józefińskich (1772−1850)
Tab. 7. Our Lady´s worship centres in the Polish Carpathians under convent patro-
nage during the restrictions introduced by Maria Teresa and Joseph II  
(1772−1850)
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Klasztor dominikanów w Bochni został skasowany w 1777 r. jako jeden z pierw-
szych w Galicji. Na mocy dokumentu kasacyjnego zakonnicy zostali przeniesieni 
do pojezuickiego klasztoru w Jarosławiu. Większość historyków badających dzieje 
klasztoru wymienia restrykcje religijne jako główny powód opuszczenia Bochni 
przez dominikanów. Spotyka się jednak i takie stwierdzenie, że zakonnicy z własnej 
woli opuścili klasztor i miasto, nie widząc możliwości ratowania popadających w 
ruinę budynków kościelnych. W 1751 r. pożar zniszczył kościół, a Austriacy po 
pierwszym rozbiorze przejęli zarząd Żup Krakowskich i wstrzymali dominikanom 
deputaty soli i pieniędzy. W Archiwum OO. Dominika−nów w Jarosławiu zachowała 
się następująca notatka o. Barącza dotycząca klasztoru bocheńskiego: „Ale widząc 
Ojciec przeor Prohaska, że klasztor i kościół po trzykrotnym pogorzelisku nie mógł 
się już podźwignąć, udał się do konsyliarza generalnego z prośbą, by jako wpływowy 
urzędnik Najjaśniejszej Pani przeniesienie Ojców do opuszczonego przez jezuitów w 
Jarosławiu klasztoru wyjednać raczył”.7  Jednak i w tym przypadku, polityka Wiednia 
odcinająca klasztor od podstawowych źródeł dochodu i stawiająca go na krawędzi 
nędzy w istotny sposób przyczyniła się do jego upadku. Wraz z opuszczeniem 

7 S. Barącz, Archiwum WW. OO. Dominikanów w Jarosławiu, Kraków 1887, Archiwum 
parafialne kościoła pw. św. Mikołaja w Bochni, s. 35−36.

Źródło: opracowanie własne
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miasta dominikanie przekazali miejscowemu proboszczowi czczony od wieków 
obraz Matki Bożej. Do czasu wybudowania przy kościele parafialnym kaplicy ró-
żańcowej obraz umieszczono w małej kapliczce na przedmieściach Bochni. W 1778 
r. uroczyście wprowadzono wizerunek na nowe miejsce. Kult obrazu był jednak 
coraz słabszy, zabrakło dbających o cześć obrazu zakonników, przestało działać 
Bractwo Różańcowe, zaś władze tłumacząc się obawą przed epidemiami próbowały 
hamować napływ pątników do sanktuarium. Krótkotrwałe ożywienie kultu nastąpiło 
po 1860 r. Podczas restauracji kaplicy różańcowej zwrócono wówczas uwagę na 
zapomniany i zniszczony obraz Matki Bożej Bocheńskiej „widząc, że obraz bardzo 
zapruszony, a kosztowności do niepoznania od prochu sczerniałe przedsięwzięto 
więc tak obraz jak i kosztowności odczyścić i odnowić”.8  Kaplica stała się także 
miejscem nabożeństw o charakterze patriotycznym i narodowo−wyzwoleńczym. 

Ryc. 13. Zakonne ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich w okresie re-
strykcji józefińskich (1772−1850) 
a – granica państwa po 1945 r.; b – granica Karpat; c – kasata klasztoru; d – inne 
silne restrykcje; e – brak odczuwalnych restrykcji
Fig. 13. Our Lady´s convent worship centres in the Polish Carpathians  
in the period of restrictions instituted by Maria Teresa and Josef II (1772−1850)  
a – state border after 1945; b – the Polish Carpathians border; c – convent closure; 
d – other considerable restrictions; e – lack of significant restrictions 

Źródło: opracowanie własne
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Podczas manifestacji w dniu 27 października 1861 r., kiedy zgromadzeni zaczęli 
śpiewać „Boże coś Polskę” doszło do brutalnej interwencji żandarmerii austriackiej. 
Renesans kultu trwał jednak zaledwie kilka lat, żadne źródła nie wspominają bo-
wiem o jego przejawach aż do początku XX w. Rozwojowi kultu MB Bocheńskiej 
nie sprzyjało też powstanie w mieście w poł. XIX w. nowego ośrodka kultowego 
MB Anielskiej w kapliczce na tzw. Murowiance.

W wyniku kasaty karmelitów trzewiczkowych w Jaśle w 1785 r., w mieście 
tym przestał funkcjonować jeden z najstarszych i najbardziej znaczących maryjnych 
loca sacra dawnej Rzeczypospolitej. Kult cudownej figury odżył, a nawet silnie 
rozwinął się w pobliskim Tarnowcu, gdzie została ona umieszczona w 1789 r. Kar-
melici wraz z kasatą i opuszczeniem Jasła utracili ważny ośrodek pielgrzymkowy, 
bowiem czczona figura znalazła się odtąd pod opieką kleru diecezjalnego. Zacho-
wane źródła dowodzą, iż do kasaty zakonników wyraźnie przyczyniła się postawa 
miejscowego i okolicznego kleru diecezjalnego. Otóż w Tekach P. Żegoty można 
znaleźć następującą informację: „Proboszcz jasielski Wołłowicz, któremu Karmelici 
byli solą w oku i owe processyje Węgrów, doniósł cyrkularnemu urzędowi w Dukli, 
iż Karmelici odprawiają nabożeństwa w spalonym kościele (pożar kościoła i klasztoru 
miał miejsce 29 kwietnia 1785 r.), który grozi runięciem i że tam mnóstwo ludzi 
z kościoła parafialnego do ich kościoła klasztornego dla zabobonu zwabiają”.9  W 
maju 1785 r. cyrkuł nakazał kościół zapieczętować i statuę przenieść do kościoła 
parafialnego w Jaśle, kasata zakonników nastąpiła w listopadzie. Proboszcz jasielski, 
do niedawna skarżący się na procesje i odpusty u karmelitów, teraz zaczął je sam 
urządzać, co z kolei wywołało protesty proboszczów z Dukli i Tarnowca. W 1787 
r. gubernium lwowskie poleciło odwieźć statuę do kościoła w Dukli i umieścić ją 
w tamtejszej zakrystii. Ostatecznie jednak na prośbę hrabiny Kuropatnickiej, której 
ojciec budował klasztor karmelitów w Jaśle, gubernium odsprzedało hrabinie cu-
downą figurę i zezwoliło na jej wystawienie w kościele tarnowieckim.

Polityka personalna władz zaborczych szczególnie niekorzystnie odbiła się na 
funkcjonowaniu sanktuarium w Borku Starym. Konwent liczący w 1772 r. 10 ojców 
w latach 20. XIX w. zmniejszył się do 4 osób, w tym dwóch zakonników zostało 
oddelegowanych do pracy w parafiach. W 1788 r. nałożono na zakonników wysokie 
podatki wspomagające fundusz religijny. W 1793 r. spalił się klasztor, a w 1794 r. 
rząd skonfiskował złoto i srebra kościelne oraz inne cenne wota. W 1821 r. pomimo 
braku oficjalnej kasaty władze zmusiły przeora do opuszczenia placówki, a dobra 
i dochody klasztoru przeszły na własność rządu austriackiego. W klasztorze pozostał 
tylko jeden staruszek o. Jacek Kłosiński, utrzymywany do śmierci przez miejscową 
ludność. Sanktuarium było opuszczone do 1836 r., kiedy to z nakazu kurii prze-
myskiej powrócili tu dominikanie. Oto zachowany w archiwum klasztornym opis 
budynków z 1836 r.: „...kościół, klasztor i budynki gospodarcze w największej ruinie. 
Kościół był przez wieśniaków pokryty słomą. Toteż na skutek deszczów, śniegu nie 
tylko części drewniane, lecz także jego mury z powodu wilgoci popadły w ruinę...”.10 

Dekret nakazujący zniesienie opactwa benedyktynów w Tyńcu i jego filii 
8 Liber Memorabilium 1860, Archiwum parafialne kościoła pw. św. Mikołaja w Bochni.
9 Teki P. Żegoty, teczka Cudowne obrazy Pana Jezusa i Matki Bożej, Biblioteka Jagiellońska, 

rkps 5362.
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w Tuchowie wydał cesarz Józef II już w 1787 r. Z wykonaniem nakazu wstrzymy-
wano się jednak, zgodnie z przyjętymi zwyczajami, do śmierci opata. W 1802 r. 
zakonnicy wystarali się o cofnięcie kasaty, a w dwa lata później cesarz Franciszek 
I zezwolił na wybór nowego opata. Przyczyną nagłej i niespodziewanej likwidacji 
placówki w 1816 r. była prośba benedyktynów o zwrot skonfiskowanych w 1809 r. 
przez rząd dóbr kościelnych. Przy kościele tuchowskim tymczasowo pozostali dwaj 
starsi zakonnicy. W latach 1820−1843 posługę duszpasterską pełnili tu jezuici, a na-
stępnie do 1891 r. księża diecezjalni. W poł. XIX w. obserwowano wyraźny spadek 
kultu, liczba pielgrzymów uczestniczących w głównym odpuście Nawiedzenia NMP 
zmniejszyła się do 4 tys. osób. Sytuacja uległa zmianie dopiero po objęciu ośrodka 
przez oo. redemptorystów w 1893 r.11 Przebieg kasat i innych restrykcji józefińskich 
oraz ich skutki w karpackich sanktuariach klasztornych ukazuje tab. 7.

Reasumując, negatywny wpływ systemu józefińskiego zaznaczył się zwłasz-
cza w działalności sanktuariów przyklasztornych. Doszło do zastoju czy upadku 
tak znanych w dawnej Rzeczypospolitej ośrodków jak: sanktuaria dominikańskie 
w Bochni, Borku Starym i Przemyślu, sanktuarium karmelitów w Jaśle oraz sanktu-
arium benedyktynów w Tuchowie. Również w pozostałych ośrodkach klasztornych 
w pierwszej poł. XIX w. nie notowano znaczniejszych przejawów kultu. S. Staszic w 
swym Dzienniku podróży w ten sposób pisał o sytuacji w Kalwarii Zebrzydowskiej 
w początkach XIX w.: „Rzeczywista przyczyna upadku odpustów jest następująca. 
Cesarz Józef II pomyślał, że takie wielkie skupienia się ludzi... są więcej ogółowi 
szkodliwe, jak pożyteczne... Z tych powodów zniósł odpusty... nakazał urzędnikom 
utrudniać wydawanie pozwoleń... Odtąd więc i te odpusty upadły i teraz zamiast stu 
tysięcy kilka razy w roku pielgrzymów, ledwie kilka tysięcy raz w roku przychodzi”.12  
Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż upadek ośrodka nie powodował zaniku 
kultu. Kult ten odradzał się, nawet po przejęciu ośrodka przez nowych opiekunów 
czy w nowym miejscu. Świadczy to niewątpliwie o jego trwałym, nieprzemijającym 
charakterze. W przypadku zdecydowanej większości wizerunków współtworzących 
sanktuaria klasztorne w Polsce przedrozbiorowej, system józefiński nie spowodował 
nieodwracalnych zmian i najpóźniej w początkach XX w. odzyskały one dawną 
świetność. Jedynie obrazy z Bochni i Borku Starego nie cieszyły się już dawną sławą 
i popularnością, jednak i one doczekały się koronacji w okresie międzywojennym.

Ocena skutków józefinizmu w stosunku do ośrodków diecezjalnych jest trud-
niejsza i bardziej złożona. Porównując bowiem liczbę tych ośrodków w okresie 
przedrozbiorowym i w początkach XX w. (tab. 5 i tab. 11) uderza fakt, iż prawie 
1/4 ośrodków rejestrowanych w 1772 r. przestała istnieć, a kolejna 1/4 znajdowała 
się w fazie stagnacji i kryzysu kultu. Z pewnością związane z józefinizmem konfi-
skaty wotów, sukienek, koron i innych cennych ozdób z czczonych wizerunków, a 
przede wszystkim likwidacja bractw kościelnych będących głównymi opiekunami 

10 o. S. Płaszczyca, Historia Cudownego Obrazu Bożej Rodzicielki..., Archiwum OO. Do-
minikanów w Borku Starym.

11 W. Szołdrski., Historia kościoła i cudownego obrazu Najświętszej Panny w Tuchowie, 
Cieszyn 1920, s. 19−26.

12 A. Chadam, Kult Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej w XIX wieku, [w:] Niepokalana. 
Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, op. cit., s. 186.
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owych wizerunków, stanowiły pierwszą przyczynę sprawczą osłabienia i zaniku 
kultu w wielu ośrodkach. Jednak uznanie owych restrykcji za jedyne powody ta-
kiego stanu rzeczy byłoby dużym uproszczeniem. Należy pamiętać, iż niezwykle 
rozbudowany w poprzedniej epoce kult cudownych wizerunków doprowadził do 
powstania szeregu ośrodków, które trudno nazwać sanktuariami w dzisiejszym zna-
czeniu tego słowa. Prawie każda parafia posiadała wówczas jakiś bardziej czczony 
wizerunek, wokół którego ogniskowało się życie religijne. Często do założenia ta-
kiego miejsca kultowego wystarczała pobożność wiernych i aktywność proboszcza. 
Odwracając relacje brak jednego z tych elementów wystarczał do upadku ośrodka. 
Sytuację tę można odnieść przede wszystkim do ośrodków zaliczonych w poprzed-
nim rozdziale pracy do grupy czwartej. Były to na ogół małe ośrodki kultowe, o nie 
ugruntowanej pozycji, które nawet w nie zmienionej sytuacji społeczno−politycznej 
nie miały większych perspektyw rozwoju. Do osłabienia kultu w wielu sanktuariach 
przyczynił się również szereg innych czynników, m.in. brak odpowiedniej opieki 
duszpasterskiej, liczne klęski żywiołowe (pożary, epidemie) czy szybszy rozwój 
sąsiednich sanktuariów. Nie należy też zapominać, że nowe idee oświeceniowe 
nie sprzyjały dalszemu rozwojowi barokowej pobożności.

Najbardziej znanym przykładem ośrodka, w którym wprawdzie nie doszło 
do zupełnego zaniku kultu, jednak jego degradacja w końcu XIX w. w porównaniu 
z okresem przedrozbiorowym była wyraźna, jest sanktuarium w Myślenicach. Upa-
dek dawnej świetności zaczął się tu już w drugiej połowie XVIII w., przede wszystkim 
w związku z rosnącą rolą pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej. Konfiskata cennych 
wotów dokonana przez rząd austriacki oraz utrata w wyniku przyłączenia ośrodka 
do powstałej diecezji tarnowskiej możnych opiekunów, jakimi przed rozbiorami 
byli kasztelanowie krakowscy były tylko jednymi z kilku wymienianych przyczyn 
kryzysu ośrodka. Jako istotniejszy powód podaje się rozkwit Kalwarii Zebrzydowskiej 
zwłaszcza po koronacji obrazu w 1887 r. oraz niedostępność komunikacyjną Myśle-
nic. Linia kolejowa przez Myślenice pozostała jedynie obietnicą cesarza Franciszka, 
zaś połączenie drogowe z Krakowem miasto uzyskało dopiero w 1908 r.13  Innym 
przykładem może być sanktuarium maryjne w Lipinkach. Jako główną przyczynę 
zaniku kultu w drugiej poł. XIX w. wymienia się tutaj wzrost znaczenia i rozwój 
„urzędowego” sanktuarium w pobliskiej Kobylance. Jednak śledząc losy ośrodka 
uderza również brak odpowiedniej opieki i zabiegów o podtrzymanie kultu ze stro-
ny miejscowych duszpasterzy. W 1887 r. w związku z nowym wystrojem kościoła 
próbowano nawet usunąć figurę ze świątyni, czemu jednak sprzeciwili się sami 
parafianie. Postawa wiernych jest tutaj z pewnością potwierdzeniem istniejącego 
kultu, podobnie jak udana próba jego ożywienia podjęta w latach 30. XX w. przez 
nowego proboszcza ks. Jana Patrzyka.14 

Za tezą jedynie pośredniego wpływu polityki józefińskiej na osłabienie kultu 
w sanktuariach diecezjalnych przemawia też fakt, iż w przypadku połowy z nich 
restrykcje były jedynie zjawiskiem przejściowym i krótkotrwałym i w poł. XIX w. 

13 K. Bukowski, Matka Ziemi Myślenickiej. Szkice z dziejów parafii Myślenice, regionu i kultu 
obrazu Matki Boskiej Myślenickiej, Myślenice−Kraków 1993, s. 137−148. 

14 K. Szwarga, Lipinki. Piękna Madonna z Dzieciątkiem, Tarnowskie Studia Teologiczne, 
1983, t. 9, s. 204−211.
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sanktuaria te ponownie weszły w fazę rozwoju. W niektórych ośrodkach ożywienie 
kultu nastąpiło nawet wcześniej, jeszcze w latach 20. XIX w., a więc w stadium schył-
kowym józefinizmu. Przykładowo w kronice parafialnej w Rychwałdzie zachowała 
się informacja, iż pomimo szykan religijnych, zniesienia wszystkich bractw kościel-
nych i zabrania ozdób i wotów z cudownego obrazu pielgrzymi nadal przybywali 
do sanktuarium. W 1817 r. w uroczystość Wniebowzięcia NMP duchowieństwo 
dekanatu żywieckiego, przy licznym współudziale pątników ozdobiło koronami 
obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej.15  Podobnie w kronice parafialnej Hałcnowa pod 
datą 1829 r. figuruje wzmianka: “Pątnicy przybywają do sanktuarium w każde święto 
Matki Boskiej, najliczniej w Nawiedzenia NMP i MB Różańcową”.16 

okres autonomii Galicji
Odnowa życia religijnego w Galicji i związany z nią rozwój licznych ośrodków 

pielgrzymkowych nastąpiły w poł.  XIX w. Dekret cesarza Franciszka Józefa z 18 
kwietnia 1850 r. znosił ostatecznie system józefiński, zezwolił biskupom na swo-
bodny kontakt ze Stolicą Apostolską oraz przywrócił im pełną jurysdykcję kościelną 
w stosunku do wiernych i duchowieństwa. W 1855 r. Austria zawarła konkordat 
z Watykanem. W 1867 r. w Wiedniu ogłoszono konstytucję, przyznającą krajom 
podległym samorządy i równouprawnienie narodowości. Galicja otrzymała sejm kra-
jowy, własny samorząd, niezawisłość sądów oraz wolność druku i słowa. Wyrazem 
odrodzenia życia religijnego były przede wszystkim wznowione po prawie stuletniej 
przerwie koronacje wizerunków maryjnych. W latach 1877−1917 tę najwyższą 
aprobatę kultu na ziemiach przedrozbiorowej Polski otrzymało 13 wizerunków. 
Poza Górą Świętej Anny w zaborze pruskim i Sulisławicami w zaborze rosyjskim 
wszystkie koronacje miały miejsce w Galicji. Ukoronowano wówczas następujące 
wizerunki karpackie: w Starej Wsi (1877 r.), w Kalwarii Pacławskiej (1882 r.), w Kal-
warii Zebrzydowskiej (1887 r.), w Tuchowie (1904 r.) i Tuligłowach (1909 r.) Innym 
przejawem żywej działalności ośrodków pielgrzymkowych były liczne, uroczyście 
obchodzone rocznice i jubileusze, ściągające zawsze rzesze pielgrzymów (tab. 8 ).

Obok korzystnej sytuacji politycznej rozwojowi maryjnych ośrodków kul-
towych w tym czasie sprzyjał też wzrost pobożności maryjnej w całym Kościele 
Powszechnym. W pierwszym rzędzie należy tutaj wymienić ogłoszenie w 1854 r. 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz objawienia maryjne w La Salette (1846 
r.) i Lourdes (1858 r.). W drugiej poł. XIX w. rejestrowano również kilkanaście obja-
wień maryjnych na ziemiach polskich i właśnie one stały się głównym czynnikiem 
kreującym wiele nowopowstałych ośrodków.17  W omawianym okresie w regionie 
karpackim zaczyna wykształcać się pewna, istniejąca do dzisiaj hierarchia ośrodków 
pielgrzymkowych, widoczna przede wszystkim w dominacji Kalwarii Zebrzydow-
skiej będącej już wówczas centralnym sanktuarium karpackim oraz rosnącej roli 

15 Rychwałd [w:] Ankiety sanktuaryjne. Sanktuaria maryjne Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 
1963, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

16 Za: B. Przybyszewski, K. Bukowski, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku−Białej 
Hałcnowie, Kalwaria Zebrzydowska 1992, s. 32.
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Kalwarii Pacławskiej i Tuchowa jako głównych miejsc pielgrzymkowych diecezji 
przemyskiej i tarnowskiej.

koronacje wizerunków maryjnych
Zwyczaj koronowania wizerunków maryjnych znany był w Kościele Po-

wszechnym już w średniowieczu. Nałożenie na skronie Matki Bożej koron lub 
wieńców było nie tylko oznaką szczególnej czci obrazu ale i symbolem władzy 
sprawowanej przez Maryję−Królową (Maria Regina). Z czasem w ośrodkach ma-
ryjnych pojawiła się także praktyka ofiarowywania koron jako daru wotywnego. 
Najstarszym znanym tego typu aktem jest nałożenie przez papieża Grzegorza III 
złotego diademu na obraz Matki Bożej, prawdopodobnie w oratorium św. Piotra 
w Rzymie. Koronacje te nie miały jednak charakteru trwałego, określonego specjal-
nymi wymogami i rytem. Zwyczaj koronacji w dzisiejszej formie pojawił się pod 
koniec XVI w., w ramach potrydenckiej odnowy kultu obrazów. Istotne znaczenie 

Tab. 8. Ważniejsze uroczystości religijne w maryjnych sanktuariach karpackich  
w latach 1850−1918 (bez aktów koronacji)
Tab. 8. Significant religious celebrations in Our Lady´s worship shrines  
in the Carpathians between 1850−1918 (without crowning)

Źródło: opracowanie własne

17 Największy rozgłos zyskały wówczas objawienia w Gietrzwałdzie, uznane przez Kościół 
w 1977 r.
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miała tutaj działalność kapucyna Hieronima Paolucci da Forli, który podczas pro-
wadzonych na początku XVII w. misji ludowych jako ich stały element wprowadził 
obrzęd uroczystego koronowania obrazów maryjnych. Pod jego wpływem hrabia 
Aleksander Sforza Pallaviccino w swym testamencie z 1636 r. przekazał na rzecz 
Kapituły Św. Piotra w Rzymie fundusz przeznaczony na koronacje najsławniejszych 
obrazów Matki Bożej. W XVII w. Kapituła ustaliła zasady i wymogi koronacji.18  
Zaszczytu tego mogły dostąpić wizerunki odznaczające się starodawnością kultu, 
cudownym charakterem, cieszące się nieprzerwaną sławą. Zgodnie z wolą funda-
tora jako pierwsze koronowano obrazy znajdujące się w Rzymie. Poza Rzymem 
najwcześniej ukoronowano wizerunek MB Częstochowskiej (1717 r.). Na ziemiach 
polskich do końca XVIII w. korony papieskie otrzymało 29 wizerunków, wśród nich 
trzy znajdujące się w sanktuariach karpackich. W kolejności chronologicznej były 
to: figura MB Wniebowziętej z kościoła oo. bernardynów w Rzeszowie (1763 r.), 
figura MB Jackowej z kościoła oo. dominikanów w Przemyślu (1766 r.) oraz obraz 
MB Niepokalanego Poczęcia z kościoła oo. franciszkanów również w Przemyślu 
(1777 r.). Wprawdzie ta ostatnia koronacja miała miejsce już po pierwszym roz-
biorze Polski jednak przygotowana była znacznie wcześniej. Pod koniec XVIII w. 
w aktach koronacyjnych nastąpiła bardzo długa przerwa spowodowana sytuacją 
porozbiorową i polityką wyznaniową państw zaborczych. Dotyczyła ona nie tylko 
regionu karpackiego i Galicji, ale i całości ziem polskich.19  Przełom nastąpił dopiero 
w 1877 r., kiedy to korony papieskie otrzymał obraz MB Miłosierdzia w Starej Wsi 
k. Brzozowa. Inicjatorem i organizatorem koronacji był o. Henryk Jackowski, od 1871 
r. rektor kolegium starowiejskiego. Prośbę o koronację podpisały kapituły sześciu 
kościołów katedralnych, w tym obrządków: łacińskiego, greckiego i ormiańskiego 
we Lwowie. W dokumentach przesłanych Kapitule Watykańskiej początki kultu 
maryjnego w Starej Wsi zgodnie z przekazywaną tradycją określono na koniec XIV 
w. Wspomniano też legendarne pochodzenie obrazu z miejscowości Humenne na 
Słowacji (ówczesne Węgry), powołując się na przybywających tutaj „Węgrzynów, 
(...) którzy od niepamiętnych czasów rokrocznie setkami 30 milową pielgrzymkę, 
dla odwiedzenia swojej jak się wyrażają Matyczki ochoczo podejmują”.20  Ośrodek 
rozwinął się zwłaszcza pod patronatem paulinów, sprowadzonych tu z Częstochowy 
w 1728 r. i ponownie po objęciu sanktuarium przez jezuitów w 1821 r. Niezmiernie 
ważnym powodem koronacji miała być też próba zbliżenia Kościoła łacińskiego i 
greckokatolickiego na obszarze Galicji, dzięki obecności legata papieskiego jako 
koronatora, potwierdzona autorytetem Stolicy Apostolskiej.21  Pomysł taki zrodził 
się w związku z kryzysem Kościoła unickiego w zaborze austriackim i zniesieniem 
unii w greckokatolickiej diecezji chełmskiej (w 1875 r.). Do Starej Wsi od wieków 

18 Za: A. Witkowska, Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich w 
latach 1717−1992 [w:] A. Jackowski, A. Witkowska, Z.S. Jabłoński, I. Sołjan, E. Bilska, Prze-
strzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do 
XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Kraków 1996, s. 87−91.

19 Po koronacji w Kaliszu w 1796 r. nastąpiła przerwa do 1877 r.
20 Akta odnoszące się do koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej w Starej Wsi. Spis 

dokumentów sporządzony przez X. J. Mellina SJ 28X1897 r. Nr 2, Archiwum Kolegium SJ 
w Starej Wsi.
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licznie pielgrzymowali grekokatolicy, duchowni obrządku wschodniego brali udział 
w odpustach, podczas których celebrowano wotywy w obrządku wschodnim. Uro-
czystości koronacyjne trwały całą oktawę, sam akt koronacji miał miejsce 8 września 
w obecności 100−tysięcznego tłumu wiernych. W trakcie uroczystości rozdano 40 
tys. komunii w obrządku łacińskim i 6 tys. w obrządku greckokatolikim. Koronacja 
ta osiągnęła więc zamierzony cel, o czym świadczy list kard. Jana Franzelina z 
Rzymu z dnia 31 października 1877 r. do o. H. Jackowskiego, w którym dziękuje 
on za przygotowanie koronacji i jej skutki.22 

Do końca XIX w. w omawianym regionie korony papieskie otrzymały jeszcze 
dwa wizerunki: w Kalwarii Pacławskiej i Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwarie ze swego 
założenia miały być przede wszystkim ośrodkami kultu pasyjnego. Z czasem jednak 
po pozyskaniu łaskami słynących obrazów Matki Bożej rozwinął się tu także silny kult 
maryjny. Obraz, znajdujący się od 1679 r. w kościele oo. franciszkanów w Kalwarii 
Pacławskiej, przywieziono z franciszkańskiego kościoła w Kamieńcu Podolskim, 
gdzie już uważany był za cudowny. Na nowym miejscu cześć wizerunku jeszcze 
bardziej wzrosła, co doprowadziło do jego koronacji w 1882 r. Dokonał jej biskup 
przemyski Łukasz Solecki, w uroczystości wzięło udział 75 księży łacińskich, 29 
księży greckokatolickich i ponad 100 tys. wiernych.23  Jednym z wielkich czcicieli 
i propagatorów kultu obrazu Matki Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej był biskup 
krakowski Albin Dunajewski, który to podsunął bernardynom myśl podjęcia starań 
o koronację wizerunku. W planach biskupa uroczystość ta miała wpłynąć również 
na powtórne scalenie ziem diecezji krakowskiej, po przyłączeniu do niej w 1880 r. 
dekanatów położonych na prawym brzegu Wisły (w tym Kalwarii Zebrzydowskiej). 
Koronacja nastąpiła w 1887 r. podczas sierpniowego odpustu Wniebowzięcia Matki 
Boskiej. Jak odnotowano w kronice klasztornej w uroczystości uczestniczyło 243 
kapłanów, w tym biskup koronator A. Dunajewski oraz ponad 200 tys. wiernych 
z Galicji, Królestwa Polskiego, Węgier, Moraw, Śląska Austriackiego i Pruskiego, 
Księstwa Poznańskiego, a nawet z Litwy. Koronę dla Matki Bożej ufundowali wier-
ni diecezji krakowskiej, dla Dzieciątka Jezus silnie związani z tym sanktuarium 
mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego. W oktawie koronacyjnej do komunii przystąpiło 
91,5 tys. ludzi, wygłoszono 37 kazań. Kazanie koronacyjne wygłosił arcybiskup 
lwowski obrządku ormiańskiego ks. Izak Izakowicz.24  Koronacja ta uważana była 
za największe wydarzenie religijne w Galicji w XIX w.

Obraz Matki Bożej Tuchowskiej doczekał się papieskich koron w 1904 r. 
W związku z przypadającą wówczas 50. rocznicą ogłoszenia dogmatu o Niepoka-
lanym Poczęciu NMP obchodzono w całym Kościele Rok Jubileuszowy, sprzyjający 
takim uroczystościom. Pod opieką oo. redemptorystów sanktuarium w Tuchowie 
przeżywało ponowny rozkwit, sprawę koronacji gorąco popierał także biskup tar-

21 B. Natoński, W setną rocznicę koronacji obrazu Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP w Starej 
Wsi (1877−1977), Nasza Przeszłość, 1979, t. 51, s. 119−141.

22 Źródło jak w przypisie 20, List kardynała Franzelina do o. Jackowskiego, Akta... Nr 74.
23 J.S. Barcik, Kalwaria Pacławska, Warszawa 1985, s. 106.
24 Historia Calvariae seu... descriptio situs, fundationis, privilegiorum... Conventus Zebrzydo-

vicensis... colecta anno Domini 1613, 1600−1904, Archiwum Prowincji OO. Bernardynów 
w Krakowie, sygn. IV−a−1, s. 507−512.
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nowski Leon Wałęga. W liście pasterskim z dnia 18 sierpnia 1904 r. skierował on do 
swych diecezjan następujące słowa: „Oto niedawno nadeszło z Rzymu pozwolenie 
na uroczyste ukoronowanie cudownego obrazu Matki Boskiej w Tuchowie... Wiecie 
dobrze wszyscy, jak rzadko trafiają się podobne uroczystości; wyjątkowo w roku 
bieżącym, poświęconym w szczególniejszy sposób Matce Boskiej, aż dwie takie 
przypadły uroczystości w kraju naszym, t.j. w Dzikowie i w Tuchowie, z których 
druga tak blizko nas obchodzi... Wszak to pierwszy i najsławniejszy obraz cudowny 
w naszej dyecezyi...”.25  W tej pierwszej na terenie diecezji tarnowskiej koronacji 
uczestniczyło ok. 150 księży i 130 tys. pielgrzymów. Po nałożeniu koron bp L. Wa-
łęga zawierzył całą diecezję tarnowską i swe rządy opiece Matki Bożej Tuchowskiej. 
Podczas całej oktawy rozdano ok. 19 tys. komunii.26 Z racji koronacji papież Pius X 
nadał kościołowi odpust zupełny na dzień koronacji i jej oktawę oraz na pierwszą 
niedzielę października każdego roku.

Ryc. 14. Koronacje wizerunków maryjnych w Karpatach Polskich  
w latach 1772−1918 
a – granica państwa po 1945 r.; b – granica Karpat; c – sanktuaria pod patronatem 
zakonów; d – sanktuaria pod patronatem kleru diecezjalnego
Fig. 14. Crowning of images of Our Lady in the Polish Carpathians in the years 
1772−1918  
a – state border; b – the Polish Carpathians border; c – sanctuaries under the pa-
tronage of convents; d – sanctuaries under the patronage of diocese priests

Źródło: A. Witkowska, Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich 
w latach 1717−1992 [w:] A. Jackowski, A. Witkowska, Z. Jabłoński, I. Sołjan, E. Bilska, Prze-
strzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do 
XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Kraków 1995, s. 86−103.
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25 L. Wałęga, List pasterski, Currenda, 1904, nr 48, s. 64.
26 W. Szołdrski, Historia ..., op. cit., s. 139−149; Koronacja cudownego obrazu w Tuchowie, 

Chorągiew Maryi, 1904, nr 1, s. 72−32.
27 Koronacya cudownego obrazu NMP Niepokalanie Poczętej w Tuligłowach, Kronika Diecezji 

Przemyskiej, 1909, R. 9, z. 12, s. 661−663.

Obraz MB Niepokalanego Poczęcia w Tuligłowach, koronowany w 1909 r., był 
pierwszym w regionie karpackim w ten sposób wyróżnionym wizerunkiem będącym 
pod opieką kleru diecezjalnego. Od tego czasu liczba diecezjalnych sanktuariów z 
koronowanymi wizerunkami będzie stale wzrastać. Możliwość koronacji obrazu, 
uznanego w 1747 r. za łaskami słynący, pojawiła się na początku XX w. kiedy to 
bp Sebastian Pelczar podczas wizytacji kościoła w 1907 r. polecił proboszczowi 
zbierać dowody znaczniejszych łask i cudów.27  W uroczystości wzięło udział du-
chowieństwo obu obrządków oraz licznie przybyła ludność.

Główne karpackie centra pątnicze
W poł. XIX w. w fazę niespotykanego dotąd rozwoju weszło sanktuarium 

w Kalwarii Zebrzydowskiej, stając się wkrótce nie tylko centralnym ośrodkiem 
karpackim ale i jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych tak na ziemiach 
przedrozbiorowej Polski jak i monarchii austro−węgierskiej. W regionie karpackim 
coraz silniej zaznaczała też swoją obecność Kalwaria Pacławska, która zwłaszcza 
po koronacji cudownego obrazu w 1882 r. zaczęła przekształcać się w główne miej-
sce pątnicze diecezji przemyskiej. Z kolei dla diecezji tarnowskiej takim miejscem 
stawał się Tuchów, przeżywający pod rządami redemptorystów wyraźne odrodzenie 
i dalszą intensyfikację kultu.

kalwaria Zebrzydowska
Kult maryjny w Kalwarii Zebrzydowskiej zaczął się szczególnie rozwijać po 

sprowadzeniu tutaj w 1641 r. „płaczącego” obrazu Matki Bożej. Należy jednak 
pamiętać, iż już wcześniej kultem otaczano w Kalwarii srebrną figurę Matki Bożej 
Anielskiej, przywiezioną na prośbę Mikołaja Zebrzydowskiego z Loretto. Z czasem 
kult obrazu wyparł zupełnie kult związany z figurką. Poza kilkoma wzmiankami 
w kronikach klasztornych nie istnieją jednak żadne dane statystyczne na temat 
ruchu pielgrzymkowego do Kalwarii w okresie poprzedzającym koronację obra-
zu. Wiadomo jedynie, że kult maryjny musiał być silny skoro w połowie XVIII w. 
odpust Wniebowzięcia znacznie przewyższał już odpust wielkotygodniowy Dla 
uświetnienia obchodów dopuszczono do udziału w obrzędach Pogrzebu i Triumfu 
Maryi świecką asystę. Na wzrost znaczenia Kalwarii w drugiej poł. XIX w. złożyło się 
kilka czynników: autonomia Galicji, utrudniony dostęp do Częstochowy położonej 
w granicach zaboru rosyjskiego, poprowadzenie linii kolejowej w 1887 r. z Krako-
wa do Zakopanego, a przede wszystkim przyciągające pątników atrakcyjne formy 
duszpasterstwa oferowane przez bernardynów. Przybywały tutaj pielgrzymki z całej 
przedrozbiorowej Polski, nawet z Pomorza. Uroczystości religijne były zarazem 
wielkimi uroczystościami narodowymi. Kalwaria przejmując funkcję centralnego 
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sanktuarium maryjnego dla wszystkich trzech zaborów odegrała istotna rolę w rozwo-
ju tzw. pątnictwa narodowego. Podczas koronacji obrazu biskup Albin Dunajewski 
modlił się przed cudownym wizerunkiem tymi słowami: „Dziś opłakujemy rozrą-
bane ciało Ojczyzny naszej... Uproś nam, o Pani abyśmy znowu zrośli się w jedno 
ciało i jednym stali się narodem...Niech ustaną prześladowania katolickiego ludu 
w Polsce ... niech nie pędzą nas na Sybir za to żeśmy Tobie wierni...”.28  Z drugiej 
strony zniesienie granicy między Galicją a resztą monarchii austro−węgierskiej spo-
wodowało większą dostępność ośrodka i wzrost jego atrakcyjności dla pielgrzymów 
ze Słowacji, Moraw i austriackiego Śląska. W odpuście Wniebowzięcia w 1856 r. 
uczestniczyło ponad 120 tys. pątników, w tym 120 księży z różnych krajów.29  O 
zasięgu oddziaływania sanktuarium na przełomie XIX i XX w. świadczy też fakt, iż 
w wielkoczwartkowej ceremonii umywania nóg brało udział 12 przewodników z 
różnych regionów i różnej narodowości: czterech z Galicji (lub dwóch z Galicji i 
dwóch z Królestwa Polskiego), dwóch z Górnego Śląska, dwóch ze Śląska Austriac-
kiego, dwóch z Moraw i dwóch z Orawy. Na jubileusz 300−lecia założenia Kalwarii 
w 1902 r. przybyło 0,5 mln wiernych ze Śląska, Moraw, Węgier i całej dawnej Polski. 
28 A. Chadam, Kult Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, [w:] Niepokalana..., op. cit., s.191.
29 Źródło jak w przypisie 24, s. 446.

Ryc. 15. Ilość rozdanych komunii św. w Kalwarii Zebrzydowskiej  
w latach 1902−1918
a – ogółem; b – odpust Wniebowzięcia
Fig. 15. Number of Communios distributed in Kalwaria Zebrzydowska  
in the years 1902−1918 
a – total; b – the Assumption of the BVM

Źródło: opracowanie własne na podstawie Księgi komunikantów. Wykaz konsekrowanych 
i rozdanych Komunii św. od 1902 r., Archiwum klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii  
Zebrzydowskiej.
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Ryc. 16. Ruch pielgrzymkowy w wybranych ośrodkach kultu religijnego  
w Europie na początku XX w.
Fig. 16. Pilgrimage movement in selected centres of religious cults in Europe  
at the beginning of the 20th century

Źródło: A. Jackowski, Kalwaria Zebrzydowska w sieci ośrodków pielgrzymko-
wych, Peregrinus Cracoviensis, 1995, z. 2, s. 66.

W kronikach klasztoru można znaleźć wiadomości o najważniejszych odpustach, 
na które w pielgrzymkach przychodzili pątnicy na pocz. XX w.30 :
– Wielki Tydzień: pątnicy z Galicji, Śląska Austriackiego i Pruskiego, Moraw, Orawy, 

Królestwa Polskiego;
– Zielone Święta: pielgrzymki z sąsiednich parafii oraz górale;
– Wniebowzięcie Matki Bożej: najliczniejsze pielgrzymki ze wszystkich dzielnic 

Polski a także z Orawy i Moraw;
– Matki Boskiej Anielskiej (2 VIII): dawniej gromadziła się szlachta, obecnie lud 

góralski;
– Narodzenia Matki Bożej: młodzież, służba, a nawet dzieci z okolicznych miej-

scowości;
– odpust na św. Franciszka: górale z Karpat, kilka pielgrzymek z Królestwa Polskiego, 

wiele osób z Częstochowy.
 Rangę międzynarodową sanktuarium kalwaryjskiego w początkach XX w. 

potwierdza umieszczenie go wśród najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych Au-

30 Źródło jak w przypisie 24, s. 472−473.
31 A. Hoppe, Des Österreichers Wallfahrtsorte, Wien 1914, s. 56.
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stro−Węgier. Mianowicie A. Hoppe w pracy poświęconej pielgrzymkom i ośrodkom 
pątniczym w monarchii zalicza Kalwarię do tzw. Grosse Wallfahrtsorte i wymienia 
ją obok takich miejsc jak Altötting czy Mariazell.31  Znalazła się ona także w dziele 
S. Beissela, który z terenów Galicji umieścił ponadto Bochnię, Kraków, Myślenice, 
Podkamień, Sokal i Tuchów.32 

tuchów
W rozwoju Tuchowa jako głównego sanktuarium diecezji tarnowskiej istotne 

znaczenie miało objęcie ośrodka przez oo. redemptorystów w 1893 r. oraz powrót 
Kalwarii Zebrzydowskiej w 1880 r. do diecezji krakowskiej. Działalność rekolek-
cyjna i misyjna redemptorystów – tak w samym Tuchowie jak i okolicy – szybko 
została doceniona przez wiernych i już w 1894 r. na odpuście Nawiedzenia (wielki 
odpust) rejestrowano tutaj ok. 20 tys. pątników, a na odpuście Narodzenia (mały 
odpust) 15 tys. W 1900 r. odrestaurowano cudowny obraz i kościół. Od 1901 r. 
w odpuście Nawiedzenia regularnie uczestniczył ordynariusz tarnowski bp Leon 
Wałęga, urodzony w pobliskiej Moszczenicy i od lat związany z tym ośrodkiem. 
Odnotowywano nowe łaski i cuda zdziałane za przyczyną cudownego obrazu (w tym 
liczne uzdrowienia dzieci z ciężkich chorób). Do prośby o koronację dołączono spis 
20 takich łask.33  Na odpust Nawiedzenia w 1904 r. przybyło 30 tys. pielgrzymów, 
wśród nich liczne sodalicje mariańskie. W liście pasterskim z dnia 18 sierpnia 1904 r. 
bp Leon Wałęga tak pisze o sanktuarium tuchowskim: „Słusznie tedy powiedzieć 
można, że to pierwszorzędny tron Najśw. Maryi Panny w naszej dyecezyi, a stąd 
naszym obowiązkiem jest, byśmy uznali w Niej Królowę naszej dyecezyi i złożyli 
Jej hołd...34  Po koronacji ruch pielgrzymkowy jeszcze bardziej się wzmógł. W 1905 
r. papież przyznał wszystkim nawiedzającym sanktuarium możliwość uzyskania 
raz w roku, poza czasem dorocznych odpustów, odpustu zupełnego pod zwykłymi 
warunkami. Kult szerzył się również wśród Polonii amerykańskiej, w Chicago po-
wstało stowarzyszenie bratniej pomocy pod wezwaniem Matki Bożej Tuchowskiej.

kalwaria pacławska
Kult maryjny w Kalwarii Pacławskiej zaczął rozwijać się po sprowadzeniu tutaj 

w 1679 r. łaskami słynącego obrazu Matki Bożej z Kamieńca Podolskiego. Pierwszy 
cud w nowym miejscu odnotowano w 1685 r. Podczas pożaru zabudowań klasztor-
nych ocalał kościół i uratowany został spadający z dachu kościelnego sługa klasztor-
ny. Do końca XVIII w. zarejestrowano 50 cudów. Zachowany wypis z Księgi cudów 
wspomina o licznych wotach: węgierskich, krośnieńskich, sanockich, przemyskich, 
samborskich, jarosławskich i innych.35  Polityka władz austriackich i konfiskata licz-
nych wotów doprowadziły do osłabienia kultu w pierwszej poł. XIX w. Ożywienie 
nastąpiło w drugiej połowie, zwłaszcza po pożarach kościoła i klasztoru w 1855 i 
1862 r., kiedy to wnętrze kościoła z cudownym obrazem ocalało. Do rozsławienia 
Kalwarii w tym czasie przyczynili się też kwestorzy franciszkańscy, zbierający w całej 

32 S. Beissel, Wallfahrten zu Unseren Lieben Frau in Legende und Geschichte, Freiburg 1913.
33 W. Szołdrski, Historia..., op.cit., s. 148−150.
34 L. Wałęga, List pasterski, Currenda, 1904, nr 48, s. 64.
35 J.S. Barcik, op.cit, s. 108−119.
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Galicji składki na odbudowę ośrodka. Momentem przełomowym była niewątpliwie 
koronacja obrazu w 1882 r. Od tego czasu na główny odpust Wniebowzięcia NMP 
zaczęli przybywać biskupi przemyscy, wzrosła też liczba pątników biorących udział 
w tych uroczystościach. W drugiej poł. XVIII w. i na początku XIX w. wynosiła ona 
na ogół kilka tys. wiernych, po koronacji wzrosła do kilkudziesięciu tys. i stan taki 
utrzymywał się aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Znaczny procent przyby-
wających na odpusty stanowili wierni obrządku greckokatolickiego. W jubileuszu 
25−lecia koronacji obrazu obchodzonego w 1907 r. wzięło udział blisko 90 tys. 
pielgrzymów.

nowe maryjne ośrodki kultowe
Druga poł. XIX i początek XX w. to także okres tworzenia się na obszarze Karpat 

nowych maryjnych ośrodków kultowych, które w większości rozwiną się i zaczną 
pełnić funkcje ośrodków pielgrzymkowych w czasach późniejszych, głównie po 
1945 r. Jedynie historia ośrodków w Cieszynie i Pasierbcu wykracza poza podane 
ramy czasowe, kult obrazu w Cieszynie datuje się bowiem na przełom XVIII i XIX 
w. (okres wojen napoleońskich), zaś początki Pasierbca to 1822 r. U podstaw XIX−
wiecznych sanktuariów na ogół nie spotyka się już kultu cudownych wizerunków 
w formach charakterystycznych dla baroku, przestają one pojawiać się w niezwy-
kłych okolicznościach, nie towarzyszą też im nadprzyrodzone zjawiska takie jak: łzy, 
pocenie się obrazów, zmiana barw. Na pierwszy plan wysuwają się teraz objawienia 
Matki Bożej, na które nie bez wpływu pozostały wcześniej usankcjonowane przez 
Kościół objawienia w La Salette i Lourdes. Typowe dla drugiej poł. XIX w. zjawisko 
nasilenia się prywatnych objawień maryjnych nie było charakterystyczne wyłącznie 
dla ziem polskich, przykładowo we Francji w ciągu kilku lat po ukazaniu się Maryi 
w La Salette i Lourdes podobne objawienia zgłaszano w kilkunastu sąsiednich miej-
scowościach. Odrębną sprawą pozostaje fakt ich aprobaty i uznania przez autorytet 
Kościoła, co w tych przypadkach nigdy nie nastąpiło. Na ziemiach polskich władze 
kościelne potwierdziły jedynie nadprzyrodzony charakter objawień w Gietrzwał-
dzie. Na potrzeby tej pracy interesujący jest sam fenomen zjawiska i jego wpływ 
na kształtowanie się nowych ośrodków kultowych. Spośród piętnastu powstałych w 
omawianym okresie w regionie karpackim ośrodków maryjnych trzy były bezpośred-
nio związane z lokalnymi objawieniami, trzy powstały w związku z szerzącym się 
w Europie kultem MB Saletyńskiej i Lourdskiej, zaś w jednym przypadku (Ślemień) 
motyw objawienia pojawia się przynajmniej w warstwie przekazów i legend. Lokalne 
objawienia były różne w swej formie i sile przesłania. Największym oddźwiękiem 
społecznym w omawianym regionie cieszyły się objawienia na „Górce” w Szczyrku 
w 1894 r., w których silnie zaznaczyły się elementy patriotyczno−narodowe. Główne 
przesłanie Matki Bożej, która na pytanie wizjonerek kim jest, odpowiedziała: „Imię 
moje jest Maryja Częstochowska. Powiedzcie narodowi, niech imię moje wzywa pod 
wezwaniem Maryi Częstochowskiej”36, dotyczyło odrodzenia ducha narodowego 
wśród miejscowej ludności, przez wieki zniewolonej, wykazującej słabą świadomość 

36 T. Wołek, Cud nad cudy. Początki kultu Częstochowskiej Wspomożycielki w Szczyrku na 
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narodową. Sam fakt ukazania się Maryi jako MB Częstochowskiej utożsamianej 
od stuleci z Królową Polski wywołał interwencję władz zaborczych i żandarmów, 
próbujących nie dopuścić do dalszego rozwoju kultu. Miejscowa ludność wystawi-
ła jednak w miejscu objawień małą drewnianą kapliczkę i zawiesiła w niej obraz 
MB Częstochowskiej, wokół którego w tym początkowym okresie ogniskował się 
kult. Objawienia w Przyłękowie i na Wiktorówkach skierowane były głównie do 
wizjonerów i zasadniczo dotyczyły ich spraw osobistych. Jako wota dziękczynne, 
zgodnie z poleceniami objawiającej się Maryi, i w tych miejscach wybudowano 
niewielkie kaplice, w których umieszczono figury Matki Bożej. 

Górce, Szczyrk 1994, s. 18−20.
37 Obrazy Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajdowały się również w innych kościołach, 

Ryc. 17. Maryjne ośrodki kultowe w Karpatach Polskich powstałe w XIX i na 
początku XX w. 
a – granica państwa po 1945 r.; b – granica Karpat; c – ośrodki maryjne
Fig. 17. Our Lady´s worship centres in the Polish Carpathians established  
in the 19th century and in the early 20th century  
a – state border after 1945; b – the Polish Carpathians border; c – Our Lady´s 
worship centres

Źródło: opracowanie własne
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W nowozakładanych ośrodkach pątniczych silnie zaznaczał się kult Matki 
Bożej Królowej Polski zazwyczaj związany z wizerunkiem MB Częstochowskiej 
(Szczyrk, Ślemień), zaś pod wpływem duchowości ks. Jana Bosco i ks. Bronisława 
Markiewicza pojawił się także kult Matki Bożej Królowej Wszechświata i Wspo-
możenia Wiernych (w początkach XX w. głównie w Miejscu Piastowym, później 
także w Przyłękowie i Szczyrku). W Szczyrku obydwa motywy zostały połączone, 
co znalazło odzwierciedlenie w nazwie sanktuarium: Częstochowska Wspomoży-
cielka Wiernych. Na przełom XIX i XX w. przypadają też początki najdawniejszych 
w regionie karpackim ośrodków związanych z kultem Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Lokalnym kultem otaczano wówczas tego typu obrazy w Domaradzu 
i Wadowicach.37 

W grupie nowych ośrodków tylko cztery powstały w oparciu o popularny 
w poprzedniej epoce kult cudownych wizerunków (Cieszyn – obraz Maria Hilf, 
Tarnów−Burek, Tarnów−katedra i Bochnia−Murowianka). Istnieją wprawdzie hipotezy, 
iż na Burku XVII−wieczny obraz był czczony już w wiekach wcześniejszych, jednak 
pierwsza historycznie pewna informacja o kulcie obrazu pochodzi dopiero z 1864 
r. i mówi o założeniu w miejscowym kościele Bractwa Szkaplerza Św.38  

Wcześniejszym kultem miała cieszyć się również figura MB Anielskiej, znajdu-
jąca się początkowo w kościele bernardyńskim w Bochni, według Nowakowskiego 
licząca nawet 800 lat (co jest informacją zupełnie bezpodstawną i nieprawdziwą).39  
Naprawdę silny rozwój kultu nastąpił po umieszczeniu figurki w wybudowanej 
w tym celu kaplicy na przedmieściu Bochni zwanym Murowianką. Ośrodek ten 
w drugiej poł. XIX w. cieszył się nawet większym zainteresowaniem miejscowej 
ludności aniżeli czczony od wieków obraz MB Bocheńskiej. Według przekazów 
obraz Matki Bożej w typie Maria Hilf w kościele cieszyńskim umieścić miał pewien 
żołnierz w okresie wojen napoleońskich w podziękowaniu za ocalenie życia.40  Kult 
wizerunku był żywy jeszcze w początkach XX w., jednak nie wyszedł poza ramy 
lokalne. W okresie powojennym wizerunek przestał odbierać szczególną cześć. Na 
przełom XIX i XX w. datuje się również początki kultu figury MB Bolesnej w katedrze 
tarnowskiej. Dok−ładne określenie czasu powsta−nia i autorstwa figury na obec−nym 
etapie badań nie jest możliwe. Wiadomo, iż figurę umieszczono w końcu XIX w. w 
nowo wybudowanej kruchcie katedry. Zachowana tradycja i współczesne przekazy 
mówią o dawnym przywiązaniu i pow−szechnym kulcie statuy.41 

Spośród nowych ośrod−ków tylko Cieszyn, Bochnia−Murowianka, Tarnów−Bu-
rek oraz Ślemień znalazły się w wydanych na początku XX w. pracach A. Fridricha 
i E. Nowakowskiego, poświęconych cudownym wizerunkom Matki Bożej w Polsce. 
Pozostałe ośrodki dopiero później zaznaczyły swą trwałą obecność w sieci karpac-
kich ośrodków pielgrzymkowych. Szczegółowe dane na temat powstania i rozwoju 

tutaj wymieniono jedynie te miejsca, które w okresie powojennym przekształciły się w znane 
ośrodki sanktuaryjne.

38 Z. Nijak, Łaski uproszone w sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku, 
Tarnów 1994, s. 31−35.

39 E. Nowakowski, op. cit., s. 54.
40 A. Fridrich, op. cit., t. 3, s. 391−392.
41 A. Nowak, Tarnów−Katedra. Matka Boża Bolesna, Tarnowskie Studia Teologiczne, 1983, 
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t. 9, s. 286−289.
42 Fakt ten potwierdziły badania w poszczególnych ośrodkach sanktuaryjnych.
43 Z wyjątkiem uwzględnionego w pracy Pruszcza Zakliczyna nad Dunajcem, wątpliwe 

istnienie tego ośrodka wyjaśniono już w poprzednim rozdziale pracy.
44 Schematismus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Tarnoviensis 

nowych ośrodków do 1918 r. 
zawiera tab. 9.

Podsumowując działal-
ność ośrodków pielgrzymko-
wych w regionie karpackim 
podczas prawie 150−letniej 
niewoli narodowej konieczne 
jest statystyczne ujęcie oma-
wianego zjawiska. W tym celu 
sporządzono wykaz ośrodków 
znajdujących się na omawia-
nym obszarze w początkach 
XX w., opierając się głównie na 
Tekach P. Żegoty oraz pracach 

Nowakowskiego i Fridricha (tab. 11). Ośrodki powstałe w okresie przedrozbiorowym 
i funkcjonujące współcześnie (stan na 1992 r.), a pominięte w wyżej wymienio-
nych źródłach i drukach potraktowano jako znajdujące się w stadium stagnacji i 
osłabienia kultu.42  Z kolei nowe ośrodki (powstałe po 1772 r.) sklasyfikowano jako 
ośrodki będące w stadium wzrostu. Tak opracowane zestawienie zawiera 84 po-
zycje. Porównując ten stan z istniejącym przed 1772 r. można zauważyć niewielki 
spadek ogólnej liczby ośrodków. Bliższa analiza pozwala stwierdzić, iż funkcjono-
wały prawie wszystkie ośrodki zaliczone w poprzednim rozdziale pracy do grupy 
pierwszej i drugiej43, kryzys kultu notowano wśród ośrodków grupy trzeciej. Ośrodki 
czwartej grupy w przeważającej większości przestały istnieć. Zgodnie z wcześniej 
przyjętą tezą te ostatnie to na ogół małe krótkotrwałe ośrodki kultowe, nie odgry-
wające większej roli w regionie karpackim. W ich miejsce pojawiły się nowe, które 
rozwiną się dopiero w okresach późniejszych. 

W stosunku do okresu przedrozbiorowego zaszły istotne zmiany jakościowe. 
W pierwszym rzędzie dotyczy to ośrodków zaliczonych w poprzednim rozdziale 
pracy do pierwszej grupy. Spośród najbardziej znanych wówczas sanktuariów, do 
których należały Bochnia, Myślenice, Borek Stary, Tuchów i Jasło, dotychczasową 
pozycję utrzymał jedynie Tuchów wchodząc w końcu XIX w., pod opieką redemp-
torystów, w okres silnego ożywienia i ponownego rozwoju. Sanktuarium karmelitów 
w Jaśle na skutek kasaty klasztoru przestało istnieć, jednak kult otaczanej od wieków 
figury ponownie rozwinął się w pobliskim Tarnowcu, stawiając ten ośrodek wśród 
najważniejszych miejsc pielgrzymkowych diecezji przemyskiej i całego regionu 
karpackiego. Kult MB Myślenickiej i MB Bocheńskiej uległ poważnemu osłabieniu, 
sprowadzając ośrodki te do oddziaływania na szczeblu parafii i okolic. Podobnie 
zmniejszyła się ranga sanktuarium w Gaju, w początkach XX w. prawie zupełnie 

Tab. 10. Liczba maryjnych ośrodków kulto-
wych w początku XX w.
Tab. 10. Number of Our Lady´s worship cen-
tres at the beginning of 20th century

Źródło: opracowanie własne
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ustały pielgrzymki do tego miejsca. Nie notowano też większych przejawów kultu 
w sanktuariach franciszkańskich w Przemyślu i Krośnie.

Czołowym maryjnym sanktuarium karpackim i jednym z głównych na ziemiach 
polskich stała się w omawianym okresie Kalwaria Zebrzydowska. Przed rozbiorami 
była ona jednym z kilkunastu ważniejszych maryjnych loca sacra w omawianym re-
gionie, w drugiej poł. XIX w. nie dorównuje jej już żaden ośrodek karpacki i niewiele 
w Polsce. Wielkie uroczystości i jubileusze ściągały tutaj setki tysięcy pielgrzymów, 
tak z całej przedrozbiorowej Polski jak i ziem należących do monarchii austro−wę-
gierskiej. W początkach XX w. Kalwaria przyjmowała rocznie do 300 tys. pątników. 
Dane te były porównywalne z największymi sanktuariami ówczesnej Europy takimi 
jak Lourdes, Mariazell czy Altötting (ryc. 16). W drugiej poł. XIX w. zaczynają się 
też wykształcać centra kultowe i pątnicze w pozostałych diecezjach karpackich: 
Tuchów dla diecezji tarnowskiej i Kalwaria Pacławska dla przemyskiej. Z pewnością 
wzrosła również ranga sanktuariów, w których miały miejsce koronacje papieskie. 
Poza wcześniej wymienionymi, uwaga to dotyczy przede wszystkim Starej Wsi. 
Obserwuje się więc już pewien proces hierarchizacji miejsc pielgrzymkowych w 
obrębie Karpat. Brak jednak nawet szacunkowych danych na temat wielkości ruchu 
pielgrzymkowego i zasięgu oddziaływania dla większości sanktuariów, nie pozwala 
jeszcze na dokładne określenie ich rangi i przeprowadzenie analizy pod tym ką-
tem. Można jedynie podać ośrodki uwzględnione w ówczesnych schematyzmach 
diecezjalnych, a więc niejako uznane urzędowo i z pewnością znane co najmniej 
w granicach diecezji. Jednak wykaz ten obejmuje zaledwie kilkanaście ośrodków i 
nawet w przybliżeniu nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji. Informacje o łaskami 
słynących wizerunkach zamieszczone zostały tylko w nielicznych schematyzmach, 
zazwyczaj rozdzielonych kilkudziesięcioletnią przerwą, pomimo iż same sche-
matyzmy ukazywały się częściej. Dlatego dane te zostaną przytoczone jedynie w 
celach informacyjnych. I tak w diecezji tarnowskiej schematyzmy podają tylko trzy 
ośrodki44: Czarny Potok, Domosławice i Gosprzydową; w diecezji przemyskiej45: 
Hyżne, Przemyśl (figura MB Jackowej), Starą Wieś, Tarnowiec, Tuligłowy i Zagórz, 
a w krakowskiej46 : Rychwałd i Myślenice.

1914, 1920, 1921.
45 Catalogus Universi Cleri Dioecesani Premisliensis, 1887, 1906.
46 Elenchus Venerabilis Cleri Tam Saecularis Quam Regularis Dioeceseos Cracoviensis 1911, 

1913, 1914, 1915.
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Maryjne ośrodki kultowe  
w karpatach polskich  

w okresie ii rzeczypospolitej

rozdział 5

Lata II Rzeczypospolitej charakteryzują się ogólnym ożywieniem życia reli-
gijnego, któremu towarzyszył rozwój wielu sanktuariów i typowych dla nich form 
pobożności. Dotyczy to głównie ośrodków maryjnych, bowiem odzyskanie nie-
podległości powszechnie przypisywano wstawiennictwu Matki Bożej, zwłaszcza 
MB Częstochowskiej. Rozwój pobożności maryjnej w tym czasie przejawiał się 
chociażby liczbą koronacji na prawie papieskim, w latach 1919−1939 ukoronowano 
w ten sposób 21 wizerunków, w tym 5 na obszarze Karpat Polskich. Z sanktuariów 
karpackich w kolejności chronologicznej były to: Borek Stary (1919 r.), Przeczyca 
(1925 r.), Tarnowiec (1925 r.), Hyżne (1932 r.) oraz Bochnia (obraz MB Bocheńskiej 
w 1934 r ). Tylko sanktuarium w Borku znajdowało się wówczas pod patronatem 
zakonnym, w pozostałych opiekę duszpasterską pełnili księża diecezjalni. Uderza 
duża liczba koronacji w diecezji przemyskiej, w jej granicach leżał Borek Stary, 
Tarnowiec, Hyżne, a do 1925 r. również Przeczyca. Fakt ten można łączyć z osobą 
biskupa Sebastiana Pelczara, ordynariusza diecezji w latach 1901−1924, znanego 
z głębokiej pobożności maryjnej i popierającego tego typu uroczystości. Korona-
cja w Borku była pierwszą koronacją w odrodzonej Polsce, w zaproszeniu na tę 
uroczystość oo. dominikanie pisali: „Wrócił nam Bóg ojczyznę wolną! Wybłagała 
nam to Najświętsza Panna Marya, którą ojcowie nasi Królową Korony Polskiej 
obrali!...Wywdzięczmy się za to Bogu i  Maryi, koronując uroczyście cudowny 
obraz Maryi z Dzieciątkiem Bożem!”.1  Najwięcej pątników zgromadziła korona-
cja figury w Tarnowcu, przybyło wówczas ponad 200 tys. osób. Korony nałożył 
biskup Karol  Fischer, sufragan przemyski i dawny proboszcz tarnowiecki, mocno 
zaangażowany w sprawę koronacji. Kult czczonej od wieków, początkowo w Jaśle 
a następnie w Tarnowcu, figury nadal był bardzo silny. W aktach wizytacyjnych 
parafii z 1903 r. odnotowano: „Lud z dalekiej okolicy ma wielkie nabożeństwo do 
MB Tarnowieckiej, o czym świadczą trzy odpusty doroczne bardzo licznie przez 

1 W sprawie koronacyi Cudownego Obrazu Matki Boskiej w kościele OO. Dominikanów 
w Borku Starym, Róża Duchowna, 1919, s. 157−164.
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pątników uczęszczane”.2 

Akta wizytacji z początku XX w. potwierdzają również wielką cześć okolicz-
nej ludności dla obrazu MB Łaskawej w Hyżnem i figury Maryi w Przeczycy. Kult 
MB Przeczyckiej sięga końca XVI w. Poza miejscową ludnością przybywali tutaj także 
pielgrzymi z Węgier i Słowacji. Po krótkotrwałym osłabieniu kultu bezpośrednio po 
rozbiorach Polski już w latach 30. XIX w. nastąpił jego ponowny rozwój. W 1831 r. 

2  Tarnowiec, Kronika Diecezji Przemyskiej, 1903, R. 3, z. 7, s. 282.

Ryc. 19. Koronacje wizerunków maryjnych w Karpatach Polskich  
w latach 1918−1939 
a – granica państwa po 1945 r.; b – granica Karpat; figury: c – sanktuaria pod 
patronatem zakonów; d – sanktuaria pod patronatem kleru diecezjalnego; obra-
zy: e – sanktuaria pod patronatem zakonów; f – sanktuaria pod patronatem kleru 
diecezjalnego
Fig. 19. Crowning of images of Our Lady in the Polish Carpathians in the years 
1918−1939 
a – state border; b – the Polish Carpathians border; sculptures: c – sanctuaries 
under the patronage of convents; d – sanctuaries under the patronage of diocese 
priests; pictures: e – sanctuaries under the patronage of convents; f – sanctuaries 
under the patronage of diocese priests

Źródło: A. Witkowska, Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich 
w latach 1717−1992 [w:] A. Jackowski, A. Witkowska, Z. Jabłoński, I. Sołjan, E. Bilska, Prze-
strzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do 
XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Kraków 1995, s. 86−103.



99

wprowadzono odpust na Wniebowzięcie Matki Bożej, pod tym wezwaniem konse-
krowano też w 1908 r. nowy kościół (poprzedni nosił wezwanie św. Michała Archa-
nioła). W latach 20. XX w. na odpust Wniebowzięcia przychodziło tutaj ok. 20 tys. 
pątników. W 1923 r. biskup Sebastian Pelczar ogłosił figurę MB Przeczyckiej za 
łaskami słynącą, a w 1925 r. w obecności 40 tys. wiernych, doszło do jej korona-
cji.3  Obraz Matki Bożej w Hyżnem, uznany za łaskami słynący jeszcze w XVIII 
w., został koronowany w 1932 r. Ośrodek ten z pewnością nie należał do dużych 
ośrodków pielgrzymkowych diecezji przemyskiej, główny odpust w początkach XX 
w. ściągał tu od 3 do 5 tys. pątników. O koronacji zadecydował przede wszystkim 
trwający od kilku stuleci i stale rozbudzany kult wizerunku, potwierdzony licznymi 
doznawanymi za jego pośrednictwem łaskami.4  Ostatnia koronacja w Karpatach  
w latach międzywojennych odbyła się w Bochni. Uroczystość ta miała miejsce po 
prawie 300 latach od uznania bocheńskiego obrazu MB Różańcowej za cudowny. 
Akt ten świadczył o ożywieniu kultu obrazu w omawianym okresie, co z pewnością 
było zasługą miejscowych proboszczów, zwłaszcza ks. W. Kuca. Wprowadził on i 
osobiście odprawiał codzienne nabożeństwa różańcowe, a w 1934 r. wydał dwie 
książki przybliżające wiernym historię cudownego obrazu.5  Sama uroczystość, ze 
względu na dużą liczbę pielgrzymów, odbyła się w pobliskim Kolanowie i zgroma-
dziła ok. 120 tys. wiernych. Do czasów obecnych w każdą rocznicę koronacji, (7 
października) do kaplicy koronacyjnej w Kolanowie wyrusza z kościoła parafialnego 
tradycyjna procesja wiernych. Atrakcyjność sanktuarium po koronacji wzrosła, był 
to bowiem czwarty obok Tuchowa, Zawady i Przeczycy „koronowany” ośrodek w 
diecezji tarnowskiej, a właśnie takie miejsca  przyciągały najwięcej pątników.

W okresie międzywojennym planowano jeszcze przeprowadzeniu kilku ko-
ronacji (m.in. w Rychwałdzie, Domosławicach Ludźmierzu i Rymanowie) jednak 
wybuch drugiej wojny światowej zniweczył te zamierzenia. Poza koronacjami na 
prawie papieskim w omawianym okresie korony biskupie otrzymały wizerunki w 
Hałcnowie (1926 r.) i Szczyrzycu (1939 r.).6

W latach 1918−1939 nie nastąpiły zasadnicze zmiany w sieci karpackich 
ośrodków pielgrzymkowych. Kalwaria Zebrzydowska umocniła swoje znaczenie tak 
w diecezji krakowskiej, jak i całym regionie karpackim. Wprawdzie w wyniku zmian 
politycznych po pierwszej wojnie światowej, w związku z rozpadem monarchii 
austro−węgierskiej i utrudnianiem pielgrzymowania przez władze Czechosłowacji, 
na odpusty kalwaryjskie przybywało coraz mniej Słowaków, jednak nie wpłynęło 
to istotnie na wielkość ruchu pielgrzymkowego do tego ośrodka. W latach 20. 
największy odpust Wniebowzięcia gromadził ok. 70 tys. wiernych. W 1937 r. w 
ośrodku kalwaryjskim obchodzono jubileusz 50−lecia koronacji cudownego obrazu, 
na który przybyło ok. 300 tys. pątników.7 Rozwój sanktuarium obrazuje również 
wzrastająca liczba rozdawanych komunii św. (ryc. 20 i 21) Harmonijnie przebiegał 

3 J. Wal, Nowenna do Matki Bożej Przeczyckiej, Kraków 1998, s. 9−15.
4 Koronacja Cudownego Obrazu w Hyżnem Rzeszowskiem, Kronika Diecezji Przemyskiej, 

1932, R. 32, z. 5−6, s. 158−165.
5 Triumf Marii Królowej Różańca Św. oraz Historia cudownego obrazu MB Bocheńskiej.
6 Zgodę na koronację na prawie biskupim wydaje miejscowy biskup.
7 H.E. Wyczawski, op. cit., s. 116.
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także rozwój Tuchowa i Kalwarii Pacławskiej – głównych sanktuariów diecezji 
tarnowskiej i przemyskiej.8  Wielki odpust w Tuchowie cieszył się coraz większym 
zainteresowaniem pielgrzymów, w latach 20. podczas tego odpustu rozdawano ok. 
20 tys. komunii, w następnym dziesięcioleciu liczba ta wzrosła do 35−40 tys.9  W 
rozwoju sanktuarium nie bez znaczenia był też fakt, iż po rezygnacji ze stanowiska 
biskupa w klasztorze tuchowskim zamieszkał bp Leon Wałęga.

Znanym w regionie miejscem pielgrzymkowym w okresie międzywojennym stał 
się ośrodek MB Saletyńskiej w Dębowcu. Do jego rozwoju przyczyniło się wydawane 
tutaj od 1921 r. czasopismo Posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej10  oraz założony w 
1920 r. Związek Matki Boskiej Saletyńskiej, skupiający czcicieli z całej Polski. W 
1924 r. związek ten liczył już ok. 200 tys. osób. W 1926 r. ufundowano pierwszą 
figurę MB Saletyńskiej, a w 1929 r. na placu sanktuaryjnym wzniesiono kalwarię 
saletyńską.11  W 1934 r. obok odpustu wrześniowego przypadającego w rocznicę 

8 W Kalwarii Pacławskiej nie uzyskano stosownych danych na temat wielkości ruchu piel-
grzymkowego oraz liczby rozdanych komunii św. w omawianym okresie.

9 S. Piech, Z dziejów kultu Matki Bożej Tuchowskiej, Tarnowskie Studia Teologiczne, 1994, 
t. 13, s. 473−475.

10 W 1927 r. nakład wynosił 15 tys. egzemplarzy, w 1933 r. – 25 tys.
11 Kalwaria saletyńska ukazuje 3 fazy objawienia w La Salette: Maryję płaczącą, rozmawiającą 

z dziećmi i unoszącą się do nieba.

Ryc. 20. Ilość rozdanych komunii św. w czasie wielkiego odpustu w Tuchowie  
i w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1921−1939
Fig. 20. Number of Communios distributed during main fairs in Tuchów and Kal-
waria Zebrzydowska in the years 1921−1939

Źródło: opracowanie własne na podstawie Księgi komunikantów. Wykaz konsekrowanych 
i rozdanych Komunii św. od 1902 r., Archiwum klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii  
Zebrzydowskiej; Memorabilia (1921−1939), Archiwum Klasztorne OO. Redemptorystów w 
Tuchowie.
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Ryc. 21. Ilość rozdanych komunii św. w Kalwarii Zebrzydowskiej  
w latach 1921−1939 
a – ogółem; b – odpust wniebowzięcia NMP
Fig. 21. Number of Communios distributed in Kalwaria Zebrzydowska  
in the years 1921−1939 
a – total; b – the Assumption of the BVM

Źródło: opracowanie własne na podstawie Księgi komunikantów. Wykaz konsekrowanych i 
rozdanych Komunii św. od 1902 r., Archiwum klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii  Ze-
brzydowskiej; Akta dotyczące odpustów w Kalwarii Zebrzydowskiej, 1891−1939, Archiwum 
Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. IV−c−3.

objawienia (19 września) wprowadzono drugi odpust obchodzony w trzecią niedzielę 
maja. Do wybuchu drugiej wojny światowej uroczystości odpustowe odprawiano w 
obrządku łacińskim i greckokatolickim. W związku z coraz liczniejszym napływem 
wiernych w 1936 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła, poświęconego w 1941 r.

Wybuch drugiej wojny światowej zahamował rozwój sanktuariów i migracji 
pątniczych. Władze okupacyjne zakazały urządzania i odbywania pielgrzymek. 
Bogata działalność duszpasterska z konieczności została ograniczona do minimum. 
Z pewnością i w tym trudnym czasie Kościół odegrał istotną rolę w podtrzymywaniu 
ducha narodowego, w walce o polskość. Realia okupacji spowodowały, że ten ważny 
z wielu powodów okres w dziejach narodu i Kościoła, charakteryzuje się prawie 
zupełnym zanikiem ruchu pielgrzymkowego i działalności ośrodków pątniczych. 
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Niektóre czczone wizerunki w obawie przed zniszczeniem czy konfiskatą zostały 
wywiezione lub ukryte (np. obraz z Kalwarii Pacławskiej czy figura MB Jaworzyń-
skiej z Wiktorówek). Na omawianym obszarze nie doszło jednak do zniszczenia 
wykształconych wcześniej ośrodków pątniczych i po ustaniu działań wojennych, 
nastąpił ich ponowny rozwój. Z przedwojennych ośrodków spalił się jedynie kościół 
oraz figura w Hałcnowie, jednak kult rozwinął się ponownie po odbudowie świątyni, 
wokół zrekonstruowanej figury.

Ryc. 22. Ruch pielgrzymkowy w wybranych ośrodkach kultu religijnego  
w Polsce w 1938 r.
Fig. 22. Pilgrimage movement in selected centres of religious cults in Poland  
in 1938

Źródło: A. Jackowski, Kalwaria Zebrzydowska w sieci ośrodków pielgrzymko-
wych, Peregrinus Cracoviensis, 1995, z. 2, s. 66.
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Maryjne ośrodki kultowe  
w karpatach polskich  

w latach 1945−1992

rozdział 6

Okres powojenny to ważny okres w dziejach karpackich sanktuariów ma-
ryjnych. Nastąpiła bowiem kolejna zmiana warunków społeczno−politycznych w 
jakich przyszło działać interesującym nas ośrodkom. Ponadto sieć karpackich miejsc 
pątniczych ukształtowana w początkach XIX w. i ugruntowana w kolejnych latach 
zaczyna się wyraźnie hierarchizować.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej państwo polskie weszło w nową rze-
czywistość społeczno−polityczną wyrażającą się przede wszystkim zmianą ustroju 
społecznego oraz daleko posuniętą zmianą granic państwowych. Spośród diecezji 
karpackich szczególnie ucierpiała diecezja przemyska, bowiem na skutek zmiany 
wschodniej granicy państwa część jej terytorium znalazła się poza obszarem Polski. 
Miejsca pielgrzymkowe położone w pobliżu nowej granicy utraciły pielgrzymów 
z dawnych terenów Rzeczypospolitej, ich przygraniczna lokalizacja nie sprzyjała też 
napływowi nowych wiernych. Przykładem może być tutaj sanktuarium w Kalwarii 
Pacławskiej, gdzie po wojnie liczba pątników wyraźnie zmalała. Inną przyczyną 
osłabienia migracji pątniczych w pierwszych latach powojennych, zwłaszcza w die-
cezji przemyskiej, były wysiedlenia z tych obszarów ludności greckokatolickiej. 
Od wieków grekokatolicy – obok swoich sanktuariów – pielgrzymowali także do 
wielu sanktuariów katolickich. Akta wizytacyjne z początku XX w. potwierdzają 
ich liczne uczestnictwo w odpustach w Kalwarii Pacławskiej, Starej Wsi, Zagórzu 
czy Tarnowcu.

W związku z nastaniem z założenia ateistycznej ideologii komunistycznej 
Kościół w Polsce znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Obserwując praktyki Rosji 
Radzieckiej obawiano się zupełnej laicyzacji życia, zamykania kościołów i placówek 
zakonnych. Równocześnie ludność przybywająca do Polski z dawnych terenów 
wschodnich często przywoziła stamtąd wizerunki otaczane szczególną czcią, ra-
tując je w ten sposób od niechybnego zniszczenia. Na ogół w nowych warunkach 
ich kult odradzał się. W wyniku translokacji kultu – głównie z dawnej archidiecezji 
lwowskiej – w regionie karpackim znalazły się m.in. wizerunki z Rudek, Kołomyi, 
Bohorodczan, Zbaraża. 
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Po krótkotrwałym, bezpośrednio po wojnie, ożywieniu życia religijnego prze-
jawiającego się m.in. wzrostem migracji pątniczych, w latach 50. nastąpił wyraźny 
regres. Sytuacja uległa zmianie dopiero pod koniec tej dekady do czego niewątpli-
wie przyczyniły się liczne inicjatywy podejmowane przez prymasa kard. Stefana 
Wyszyńskiego, w tym słynne odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu w 1956 r. 
Z drugiej strony nastąpiła tzw. postalinowska „odwilż”. Nie oznaczała ona jednak 
swobody czy tolerancji religijnej, wręcz przeciwnie, władze nadal ledwie zezwalając 
na pewne praktyki religijne stwarzały wiele trudności i zakazów. Niemniej można 
przyjąć, iż od lat 60. datuje się, trwający do dzisiaj, silny rozwój kultu maryjnego, 
wyrażający się m.in. licznymi koronacjami wizerunków Matki Bożej. W ramach 
przygotowań do obchodów Milenium Chrztu Polski w każdej diecezji dążono do 
koronacji przynajmniej jednego wizerunku. W Karpatach korony papieskie otrzymały 
wówczas wizerunki w Nowym Sączu, Ludźmierzu, Rychwałdzie i Limanowej. Od 
tego czasu zwyczaj koronacji stawał się coraz bardziej powszechny, do końca 1992 
r. wyróżniono w ten sposób 12 wizerunków karpackich. 

Typowy dla okresu powojennego rozwój pobożności maryjnej znalazł odzwier-
ciedlenie również w kształtowaniu sieci karpackich ośrodków pielgrzymkowych. 
Do najważniejszych zjawisk świadczących o jej rozwoju w analizowanym okresie 
należą:
– koronacje wizerunków maryjnych;
– powstawanie nowych ośrodków maryjnych i przekształcenie się ośrodków po-

wstałych na przełomie XIX i XX w. w znane miejsca pielgrzymkowe;
– rozwój dotychczasowych sanktuariów maryjnych, zwłaszcza głównych centrów 

pątniczych poszczególnych diecezji oraz wykształcanie się ośrodków ponadre-
gionalnych i regionalnych;

– ponowny rozwój ośrodków powstałych w XVII i XVIII w., w których kult w na-
stępnych stuleciach uległ zapomnieniu.

Ożywienie kultu maryjnego spowodowane było wieloma czynnikami, wśród 
których istotną rolę z pewnością odegrała postawa dwóch wybitnych orędowników 
i czcicieli Matki Najświętszej – Prymasa Tysiąclecia kardynała S. Wyszyńskiego oraz 
obecnego papieża Jana Pawła II. Decydujące znaczenie miały tutaj pielgrzymki 
Papieża do ojczyzny, podczas których nawiedzał On liczne sanktuaria, koronował 
i rekoronował czczone wizerunki podkreślając ich rangę religijną i historyczną. 
Nieobojętny był także wzrost pobożności maryjnej w całym Kościele Powszech-
nym, wyrażający się m.in. ogłoszeniem dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej 
Marii Panny w 1950 r. oraz rozwojem wielkich sanktuariów maryjnych, przede 
wszystkim Fatimy. Przekazane w tym miejscu orędzie Matki Bożej, szeroko znane 
w świecie chrześcijańskim zainspirowało powstanie licznych sanktuariów w wielu 
krajach świata. Jeszcze w czasie drugiej wojny, w 1942 r. pod wpływem wydarzeń 
fatimskich, papież Pius XII dokonał aktu ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Później akt ten trzykrotnie powtórzył Jan Paweł II, w 1984 i 1987 i 1991 r. 
Papież Paweł VI w 1967 r. udał się z pielgrzymką do Fatimy i z tej okazji wydał 
adhortację o kulcie i naśladowaniu Matki Bożej. Szczególne związki łączą Fatimę 
z obecnym papieżem Janem Pawłem II, który swe ocalenie po zamachu w 1981 r. 
przypisał wstawiennictwu MB Fatimskiej i rok później udał się tam z pielgrzymką 
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dziękczynną. W regionie karpackim kult MB Fatimskiej, połączony z osobą Ojca 
Świętego, zaowocował przede wszystkim silnym rozwojem sanktuarium na Krzep-
tówkach w Zakopanem. 

koronacje wizerunków maryjnych
Zwyczaj koronacji wizerunków maryjnych w regionie karpackim wznowiono 

w 1963 r. po prawie 30−letniej przerwie i od tego czasu do końca 1992 r. korony 
papieskie otrzymało tu 12 wizerunków. Liczba koronacji w latach 1963−1992 
była więc zbliżona do liczby wszystkich wcześniejszych koronacji w tym regionie 
(w latach 1763−1963 ukoronowano łącznie 14 wizerunków). Ponadto w wyniku 
translokacji kultu z dawnych terenów wschodnich Polski w Karpatach znalazła się 
ikona MB Rudeckiej, koronowana w 1921 r. 

Przebieg koronacji z rozbiciem na poszczególne dekady przedstawiał się 
następująco:
– lata 60.     – 5 koronacji,
– lata 70.     – 2 koronacje,
– lata 80.     – 3 koronacje,
– pocz. lat 90. – 2 koronacje.

Stosunkowo dużą liczbę koronacji w latach 60. należy tłumaczyć zarówno ob-
serwowanym wówczas ożywieniem religijnym po okresie stalinowskich represji, jak 
i przygotowaniami do obchodów Milenium Chrztu Polski. Jako pierwszy w regionie 
karpackim ukoronowano w 1963 r. obraz MB Pocieszenia – Pani Ziemi Sądeckiej 
z kościoła oo. jezuitów w Nowym Sączu. Koronacja ta była wypełnieniem ślubu, 
jaki przed wizerunkiem złożył w 1940 r. o. Józef Balcarek, ówczesny przełożony 
nowosądeckiego kolegium. Z wdzięczności za opiekę Matki Bożej nad klasztorem 
i kolegium w latach wojny zobowiązał się on doprowadzić do uroczystej koronacji 
obrazu. Fakt wznowienia koronacji nie oznaczał jeszcze ich aprobaty przez władze 
państwowe. W przypadku obrazu nowosądeckiego uroczystość miała miejsce w 
Zawadzie (6 km od Nowego Sącza), bowiem władze miasta nie zatwierdziły żad-
nego z placów miejskich jako miejsca koronacji. Nie udzieliły także zezwolenia na 
przeniesienie obrazu w uroczystej procesji z Nowego Sącza do Zawady. Pomimo 
tych zakazów w sumie koronacyjnej wzięło udział 17 arcybiskupów i biskupów 
(w tym prymas kard. S. Wyszyński i kard. K. Wojtyła), 700 kapłanów oraz 300 tys. 
wiernych. Podczas uroczystości bp Jerzy Ablewicz, ordynariusz diecezji tarnow-
skiej, dokonał aktu poświęcenia Pani Sądeckiej całej diecezji tarnowskiej.1  Zwyczaj 
poświęcenia macierzystej diecezji Matce Bożej z koronowanego wizerunku stał się 
w okresie powojennym stałą praktyką towarzyszącą obrzędom koronacyjnym. Po-
dobnie okazale wyglądały uroczystości koronacyjne w Ludźmierzu w 1963 r. (ponad 
200 tys. wiernych, obecność 24 arcybiskupów i biskupów, w tym księdza prymasa 
kard. Stefana Wyszyńskiego jako koronatora), w Rychwałdzie w 1965 r. (obecność 
prymasa kard. S. Wyszyńskiego, 14 biskupów, generała zakonu franciszkanów, 

1 Historia koronacji obrazu MB Pocieszenia w Nowym Sączu, oprac. T. Michalik, Nowy Sącz 
1964, Archiwum Klasztorne OO. Jezuitów w Nowym Sączu.

2 S. Barcik, Rychwałd. Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, Rychwałd 1995, s. 33.
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Ryc. 23. Koronacje wizerunków maryjnych w Karpatach Polskich w latach  
1946−1992
a – granica państwa po 1945 r.; b – granica Karpat; figury: c – sanktuaria pod 
patronatem zakonów; d – sanktuaria pod patronatem kleru diecezjalnego; obra-
zy: e – sanktuaria pod patronatem zakonów; f – sanktuaria pod patronatem kleru 
diecezjalnego

Fig. 23. Crowning of images of Our Lady in the Polish Carpathians in the years 
1946−1992 
a – state border after 1945; b – the Polish Carpathians border; sculptures:  
c – sanctuaries under the patronage of convents; d – sanctuaries under  
the patronage of diocese priests; pictures: e – sanctuaries under the patronage  
of convents; f – sanctuaries under the patronage of diocese priests

Źródło: A. Witkowska, Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach pol-
skich w latach 1717−1992 [w:] A. Jackowski, A. Witkowska, Z. Jabłoński, I. Sołjan, 
E. Bilska, Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany  
w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, 
Kraków 1995, s. 86−103.
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kilkudziesięciu tysięcy wiernych2)i w Limanowej w 1966 r. (300 kapłanów, 130 tys. 
wiernych). Nałożenie koron wieńczyło kilkuwiekowy, coraz silniej rozwijający się 
kult maryjny w tych ośrodkach.

W 1969 r. miała miejsce koronacja wizerunku MB Myślenickiej, obrazu 
uznanego za cudowny już w 1633 r., który lata swej największej sławy i świetności 
miał już za sobą. Można przypuszczać, iż celem koronacji, podjętej z inicjatywy 
ówczesnego metropolity krakowskiego kard. K. Wojtyły, było zwrócenie uwagi na 
wyjątkowo czczony przed wiekami obraz i ożywienie coraz słabszego kultu.

W 1975 r. nastąpiła pierwsza po wojnie koronacja w diecezji przemyskiej, 
wyróżniono wówczas XVII−wieczny obraz MB Pocieszenia z Jodłówki k. Pruchnika. 
Z pewnością nigdy nie był to ośrodek o szerokim zasięgu oddziaływania, jednak od 
dawna notowano tu niesłabnący kult wizerunku wśród okolicznej ludności. Już w 
XVIII w. biskup Wacław Hieronim Sierakowski polecił spisywanie łask doznanych 
za wstawiennictwem tego obrazu, a w międzywojniu podjęto oficjalne starania 
o jego koronację.3  

W 1979 r. papież Jan Paweł II osobiście koronował XVII−wieczny obraz 
MB Makowskiej Opiekunki Rodzin. Uroczystość odbyła się na Błoniach w Krakowie 
podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.

Spośród trzech wizerunków koronowanych w latach 80. szczególne znaczenie 
miała koronacja figury MB Fatimskiej z sanktuarium na Krzeptówkach, dokonana 
w Rzymie w 1987 r. przez papieża Jana Pawła II w ramach obchodów Roku Maryj-
nego i 70−lecia objawień fatimskich. Figura z Krzeptówek była pierwszą figurą MB 
Fatimskiej oficjalnie przywiezioną z Portugalii do Polski  (w 1961 r.). Ksiądz prymas 
kard. S. Wyszyński przekazał ją pallotynom do ich kaplicy na Krzeptówkach.

Pozostałe dwie koronacje przeprowadzono w diecezji tarnowskiej: w 1980 r. 
w Lipinkach, gdzie koronowano zrekonstruowaną po pożarze figurę Matki Bożej 
oraz w 1984 r. u ojców cystersów w Szczyrzycu. Obraz MB Szczyrzyckiej od wie-
ków otaczany był czcią głównie przez samych zakonników i miejscową ludność. 
W licznych dokumentach klasztornych wzmiankowany był jako łaskami słynący 
czy nawet cudowny, jednak nie znalazł się w żadnym przedwojennym opracowaniu 
poświęconym cudownym wizerunkom. Także po koronacji nie doszło do wyraźnego 
nasilenia kultu. Można to tłumaczyć postawą cystersów, którzy – jak sami mówią 
– nie zabiegali o rozgłos czy zewnętrzne przejawy kultu.4

Ostatnie w omawianym okresie koronacje miały miejsce już w latach 90. 
w Wadowicach oraz na Wiktorówkach. W 1991 r. papież Jan Paweł II podczas swej 
pielgrzymki do ojczyzny konsekrował w Wadowicach nowe sanktuarium MB Fa-
timskiej i ukoronował, przeznaczoną dla tego ośrodka, przekazaną z Fatimy figurę. 
Koronacja ta była podkreśleniem kultu MB Fatimskiej i jego związku z osobą Jana 
Pawła II. W 1992 r. korony otrzymała czczona od początku XX w. figura MB Jawo-
rzyńskiej – Królowej Tatr. W obecności wielu tysięcy pielgrzymów aktu koronacji 
dokonał metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.

3 F. Pelczar, Sanktuarium maryjne w Jodłówce k. Jarosławia, Kronika Diecezji Przemyskiej, 
1965, R. 51, z. 3, s. 67−70.

4 Na podstawie informacji uzyskanych przez autorkę w sanktuarium w Szczyrzycu w 1994 r., 
podczas rozmowy z opatem o. Hubertem Kostrzańskim.
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Spośród 12 wizerunków koronowanych w Karpatach w okresie powojennym 
(do końca 1992 r.) 6 ośrodków znajdowało się pod opieką księży diecezjalnych i 
6 pod patronatem wspólnot i zgromadzeń zakonnych. Najwięcej koronacji miało 
miejsce w diecezji krakowskiej (7), a następnie tarnowskiej (4). Mała liczbę koro-
nacji w diecezji przemyskiej (tylko jedna) wynikała ze wspomnianych już trudności 
związanych z okrojeniem obszaru diecezji po drugiej wojnie światowej, znacznym 
wyludnieniem tych ziem oraz reorganizacją sieci parafialnej. Natomiast diecezje 
krakowska i tarnowska należały do najlepiej rozwijających się diecezji w Polsce, 
na co istotny wpływ miała działalność duszpasterska metropolitów krakowskich: 
kard. K. Wojtyły i kard. F. Macharskiego oraz biskupów tarnowskich, zwłaszcza 
biskupa J. Ablewicza.

Po 1992 r. w Karpatach koronowano jeszcze 9 wizerunków (do końca 2001 r.). 
Wprawdzie wykraczają one już poza ramy czasowe niniejszej rozprawy, należy 
jednak pamiętać, iż sam akt koronacji zazwyczaj stanowi podsumowanie i podkre-
ślenie znacznie wcześniejszego, intensywnego kultu. Z tego powodu zdecydowano 
się wspomnieć koronacje przypadające na lata 1992−1999.5 

Po 1992 r. w omawianym regionie ukoronowano: figurę MB Bolesnej w Hał-
cnowie (Bielsko−Biała, 1993 r.), obraz MB Pocieszenia w Pasierbcu (1993 r.), obraz 
MB Łaskawej w Wieliczce (1996 r.), figurę MB Saletyńskiej w Dębowcu (1996 r.). 
Koronacja figury w Dębowcu, największym w Polsce ośrodku kultu MB Saletyńskiej, 
poprzedzona została kilkuletnią nowenną i wiązała się z jubileuszem 150−lecia 
objawień maryjnych w La Salette. Przebiegała ona niezwykle uroczyście, z udzia-
łem Episkopatu Polski i władz zakonnych. Podczas pielgrzymki do Polski w 1997 r. 
papież Jan Paweł II koronował trzy wizerunki karpackie: z Czarnego Potoku, Jaślisk 
i Haczowa oraz poświęcił korony dla obrazu MB Cieszyńskiej. W 1999 r. podczas 
kolejnej pielgrzymki do Polski papież koronował obraz MB Nieustającej Pomocy 
w Wadowicach.

Wśród koronowanych po wojnie wizerunków znalazły się zarówno obrazy 
i figury czczone od stuleci jak i nowe, legitymujące się znacznie krótszym rodowo-
dem. Do tych ostatnich należą: Krzeptówki, Wiktorówki, Pasierbiec, Dębowiec i 
Wadowice. Zdecydowana większość wizerunków koronowanych po wojnie otacza-
nych było szczególnym kultem już w XVII i XVIII w., w ramach szeroko wówczas 
rozbudowanej barokowej pobożności maryjnej. W wielu ośrodkach kult ten rozwijał 
się nieprzerwanie do czasów współczesnych (np.: Ludźmierz, Rychwałd, Jodłówka, 
Limanowa, Szczyrzyc), natomiast w kilku ośrodkach jego wznowienie nastąpiło do-
piero w ostatnich latach (np.: Cieszyn, Wieliczka). Warto jeszcze zwrócić uwagę, iż 
w grupie koronowanych ośrodków znalazły się zarówno duże sanktuaria, o szerokim 
zasięgu oddziaływania, takie jak: Ludźmierz, Krzeptówki, Rychwałd, Dębowiec 
czy Limanowa, jak i znacznie mniejsze, często ograniczone do najbliższej okolicy 
np: Jodłówka, Wieliczka, Cieszyn, Haczów. W obydwu przypadkach o koronacji 
decydował przede wszystkim silny kult wizerunku.

5  Na podstawie: Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Ko-
ronowane wizerunki Matki Bożej 1717−1999, Szymanów 1999.
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W okresie powojennym miały miejsce również koronacje na prawie biskupim. 
Do 1992 r. koronowano w ten sposób wizerunki w Domaradzu (1958 r.), Sidzinie 
(1966 r.), Niechobrzu (1987 r.) Kętach (1988) i Dziekanowicach (1992 r.); później 
w Jordanowie (1994 r.), Chmielniku Rzeszowskim (1997 r.), Gdowie (1999 r.), Po-
lańczyku (1999 r.) oraz w dwóch ośrodkach rzeszowskich (MB Fatimska w 1993 r. 
i MB Saletyńska w 2000 r.) 

sanktuaria maryjne powstałe w okresie powojennym
Zjawisko tworzenia nowych sanktuariów maryjnych w regionie karpackim 

w okresie powojennym należy rozpatrywać w następujących kategoriach:
– powstawanie ośrodków związanych z translokacją wizerunków z dawnych terenów 

wschodnich Rzeczypospolitej;
– rozwój ośrodków propagujących popularne w Kościele Powszechnym nurty po-

bożności maryjnej;
– wykształcenie się nowych sanktuariów w oparciu o ośrodki zaistniałe w drugiej 

poł. XIX i początkach XX w.
W kreowaniu nowych ośrodków pielgrzymkowych zaznacza się dominująca 

rola translokacji kultu, przebiegająca dwoma odrębnymi falami:
– bezpośrednio po zakończeniu wojny translokacja kultu i wizerunków z dawnych 

terenów wschodnich Rzeczypospolitej;
– translokacja obecna w całym Kościele katolickim, szczególnie kultu MB Fatimskiej, 

MB Nieustającej Pomocy czy MB Wspomożenia Wiernych.
Translokacja kultu nie jest zjawiskiem nowym, transfer świętości istniał zawsze 

i w wielu religiach, jednak w polskim katolicyzmie okresu powojennego obserwuje 
się jego wyraźne nasilenie. Istnieją różne przyczyny translokacji. W sytuacjach 
zagrożenia często wywożono czczone wizerunki w inne, bardziej bezpieczne 
miejsca, w których kult ponownie ożywał. Niejednokrotnie kopie cudownych 
obrazów same stawały się przedmiotem wyjątkowej czci i wokół nich tworzyły się 
nowe ośrodki kultowe czy miejsca pielgrzymkowe. W XVI w. poprzez kopiowanie 
obrazu MB Śnieżnej (Salus Populi Romani) w wielu krajach Europy szerzył się zna-
ny do dzisiaj kult MB Pocieszenia czy MB Różańcowej. Współcześnie w podobny 
sposób rozwija się kult MB Nieustającej Pomocy. Jednak najsilniejsza w obecnym 
stuleciu translokacja kultu maryjnego nastąpiła w związku z objawieniami Matki 
Bożej w Lourdes, La Salette i przede wszystkim w Fatimie.

sanktuaria utworzone w wyniku translokacji kultu  
z dawnych terenów wschodnich rzeczypospolitej

Wśród wielu przywiezionych po wojnie z dawnych terenów wschodnich 
Rzeczypospolitej wizerunków maryjnych, w regionie karpackim znalazły się obrazy 
czczone w Rudkach, Kołomyi, Bohorodczanach, Śniatyniu, Zbarażu i Bełżu. Dwa 
z nich zostały umieszczone w diecezji krakowskiej: obraz z Kołomyi w Skomielnej 
Czarnej i wizerunek z Bohorodczan w Korbielowie. Pozostałe znalazły się w diecezji 
przemyskiej: ikona rudecka w Jasieniu, obraz z Bełża w Ustrzykach, Matka Boża 
ze Zbaraża w Prałkowcach (Przemyśl), zaś MB Ormiańska ze Śniatynia w kościele 
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w Krzywczy. W okresie przedwojennym największą sławą z wymienionej grupy 
cieszył się niewątpliwie obraz z Rudek (dawna diecezja przemyska, dek. samborski) 
oraz obraz MB Częstochowskiej z Kołomyi (diecezja lwowska). W nowych miejscach 
najsilniej rozwinął się kult w Jasieniu, dając początek sanktuarium MB Królowej 
Bieszczad oraz na mniejszą skalę w Prałkowcach, Krzywczy i Skomielnej Czarnej 
(ryc. 24). Natomiast kult wizerunków Matki Bożej umieszczonych w Korbielowie 
i Ustrzykach nie znalazł kontynuacji.

W 1968 r. decyzją biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka w Jasieniu 
(obecnie w granicach administracyjnych Ustrzyk Dolnych) utworzono Bieszczadzkie 
Sanktuarium Maryjne i umieszczono w nim cudowną ikonę MB Rudeckiej, zwaną 
odtąd MB Bieszczadzką. W 1971 r. sanktuarium to powierzono księżom michalitom. 
Kult ikony w Rudkach sięgał początków XVII w., w 1727 r. bp Aleksander Fredro 
oficjalnie uznał cudowność obrazu. W drugiej poł. XVIII w. bp Wacław Hiero-
nim Sierakowski rozpoczął starania o koronację wizerunku, na przeszkodzie stanęły 
jednak rozbiory Polski. Do Rudek pielgrzymowali polscy królowie: Jan Kazimierz 
(po zwycięstwie pod Beresteczkiem w 1651 r.), Michał Korybut Wiśniowiecki oraz 
dwukrotnie Jan III Sobieski (po bitwie pod Podhajcami i po odsieczy wiedeńskiej). 
Przybywali tutaj wierni różnych obrządków, Polacy, Rusini, Słowacy, a nawet drużyny 
z płn. Węgier. W 1944 r. Rudki znalazły się w granicach Związku Radzieckiego. 
W 1946 r. kościół zamieniono na magazyn (dopiero w 1989 r. został on zwrócony 
katolikom). W 1946 r. ówczesny proboszcz ks. Michał Wojtaś, pomimo zakazu 
władz radzieckich przywiózł rudecką ikonę do Polski. Do 1968 r. znajdowała się 
ona w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Nowoutworzonemu sanktuarium 
w Jasieniu wyznaczono niezwykle ważną rolę w zniszczonym, wysiedlonym i za-
siedlanym na nowo regionie bieszczadzkim. Jasień w 1944 r. został włączony do 
Związku Radzieckiego, zupełnie wyludniona wieś powróciła do Polski w 1951 r. Z 
jednej strony MB Rudecka już jako Królowa Bieszczad miała dopomóc w tworzeniu 
miejscowej wspólnoty religijnej i kulturowej, a z drugiej miała stać się – jak głosi 
napis na frontonie kościoła –„Matką wszystkich wypędzonych i przesiedlonych z 
Ojczyzny”.6  Kult obrazu w nowych warunkach zaczął się szybko rozwijać, obej-
mując swym zasięgiem wkrótce całe Bieszczady i jednocząc wokół czczonego 
wizerunku miejscową mocno zróżnicowaną społeczność. Tragicznym wydarze-
niem w dziejach sanktuarium była kradzież ikony w 1992 r., nie spowodowała ona 
jednak osłabienia kultu. Obecnie w sanktuarium znajduje się sporządzona w 1995 
r. kopia ikony. Główna uroczystość odpustowa w Jasieniu ma miejsce w pierwszą 
niedzielę lipca, na pamiątkę uroczystej intronizacji ikony w miejscowym kościele. 
Jest to odpust dwudniowy, na ogół z udziałem biskupów diecezjalnych z Przemyśla. 
Liczba wiernych uczestniczących w odpuście na początku lat 90. wahała się od 2 
do 4 tys. Od początku istnienia sanktuarium przychodzą tu klerycy z seminarium 
w Przemyślu. Przybywają także rozsiani po świecie byli mieszkańcy Rudek, a w 
ostatnich latach coraz częściej wierni z samych Rudek.

6 A. Potocki, Bieszczadzkie sanktuarium maryjne w Jasieniu, Lesko 1990.
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Obraz Matki Bożej z Kołomyi, będący kopią wizerunku jasnogórskiego, według 
najnowszych badań pochodzi z pierwszej poł. XVII w. (z 1635 r.) i został namalowany 
przez jednego z zakonników paulińskich Stanisława Brezanensisa z przeznaczeniem 
dla klasztoru oo. dominikanów w Kołomyi. A. Fridrich wspomina, iż w 1740 r. obraz 
zdobiło 109 wotów, srebrna sukienka i korony wysadzane drogimi kamieniami.7 
Po zburzeniu klasztoru przez władze austriackie w 1789 r. obraz umieszczono w 
kościele parafialnym. W 1946 r. dzięki dwóm parafiankom Petroneli i Zuzannie Kos-
sowskim wizerunek ten został wyjęty z głównego ołtarza i potajemnie wywieziony 
do Polski. Początkowo przechowywany był w Krakowie u oo. kapucynów, skąd w 
1956 r. przekazano go nowego kościoła kapucynów w Skomielnej Czarnej. Kult w 
nowym miejscu ma przede wszystkim charakter lokalny, ograniczony do macierzy-
stej parafii i okolic. Pielgrzymują tu również, corocznie w dniu 3 września, dawni 
parafianie z Kołomyi, a od 1992 r. także jej obecni mieszkańcy.8 

Kościół parafialny pw. Królowej Polski w Prałkowcach (Przemyśl) zaistniał jako 
kościół sanktuaryjny w 1972 r., po umieszczeniu w nim łaskami słynącego obrazu 
MB Zbaraskiej. Od 1968 r. opiekę duszpasterską sprawują tu księża michalici. Obraz 
MB Zbaraskiej jest XVI−wieczną kopią wizerunku częstochowskiego. Według tradycji 
jego fundatorem był właściciel Zbaraża i wojewoda wołyński książę Janusz Zbaraski. 
Początkowo obraz umieszczono w kościele parafialnym, a po zniszczeniu świątyni 
przez Tatarów (w 1637 r.) w kościele oo. bernardynów. Miał on zapewne służyć 
rozwojowi i pogłębieniu kultu maryjnego, zwłaszcza kultu MB Królowej Polski, 
wśród miejscowej ludności katolickiej, w obawie przed wpływami protestanckimi. 
W kilkuwiekowej historii wizerunek otaczały czcią książęce rody Zbaraskich, Wi-
śniowieckich, Potockich, Zamojskich. Modlili się przed nim królowie polscy: Jan 
Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, a także rycerstwo i lud 
z całego Podola i Wołynia. Po drugiej wojnie światowej, w 1946 r., przywieziony do 
Polski przez bernardynów obraz został zdeponowany w ich klasztorze w Leżajsku, 
gdzie przebywał do 1972 r., kiedy to decyzją biskupa Ignacego Tokarczuka został 
przeznaczony dla parafii w Prałkowcach. W nowym miejscu silnie wyeksponowano 
wątki narodowo−patriotyczne związane zarówno z dziejami sanktuarium zbaraskie-
go jak i współczesnymi dziejami Polski. Obecnie zasięg oddziaływania ośrodka 
ograniczony jest przede wszystkim do samej parafii i okolic Przemyśla. Kult jest 
jednak żywy, o czym świadczy chociażby fakt, iż czczony wizerunek znajduje się 
w każdym niemal domu na terenie parafii. Sporadycznie sanktuarium nawiedzają 
pielgrzymi spoza diecezji przemyskiej, w tym także z zagranicy – głównie z daw-
nych terenów wschodnich.9 

Początki kultu obrazu MB Ormiańskiej ze Śniatynia (archidiecezja lwowska) 
datowane są na XVII−XVIII w. Niestety ani A. Fridrich, ani E. Nowakowski w swych 
pracach nie wymieniają tego wizerunku. W 1961 r. został on umieszczony w ko-
ściele parafialnym w Krzywczy i od tego czasu rozwija się wokół niego kult lokalny. 

7 A. Fridrich, op. cit., t. 2, s. 211.
8 W. Kurpik, Matka Boża Jasnogórska z Kołomyi i inne Jej wizerunki, Jasna Góra, 1993, nr 

9, s. 14−17.
9 Informacje udzielone przez proboszcza parafii w Prałkowcach.
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Wyraża się on m.in. przystrojeniem wizerunku w srebrną sukienkę (w 1966 r.) oraz 
składanymi w dowód wdzięczności wotami.

sanktuaria powstałe w wyniku translokacji kultu maryjnego  
z ośrodków zagranicznych i krajowych lub pod wpływem innych 
czynników

Zostaną tu uwzględnione zarówno ośrodki powstałe w regionie karpackim 
po drugiej wojnie światowej jak i ośrodki, których początki przypadają wprawdzie 
na okres wcześniejszy (XIX/XX w.), które jednak funkcję miejsc pielgrzymkowych 
zasadniczo zaczęły pełnić w okresie powojennym. W grupie tej sklasyfikowano 10 
ośrodków: 6 wywodzących się jeszcze z okresu przed odzyskaniem niepodległości 
(sprzed 1918 r.) w. oraz 4 utworzone współcześnie.  Te ostatnie to przede wszystkim 
sanktuaria powstałe na skutek translokacji kultu MB Fatimskiej (Zakopane−Krzep-
tówki, Tarnów i kościół św. Piotra w Wadowicach) oraz sanktuarium w Niechobrzu 
związane z kultem MB Nieustającej Pomocy (ryc. 24).

Sanktuaria MB Fatimskiej należą do najmłodszych w regionie karpackim, 
ośrodki na Krzeptówkach i w Tarnowie założono w latach 50. XX w., sanktuarium 
w Wadowicach pochodzi z początku lat 90. We wszystkich kult fatimski jest mocno 
połączony z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościoły na Krzeptówkach i w Wa-
dowicach wzniesiono jako wota dziękczynne za ocalenie Papieża po zamachu w 
1981 r. Figury czczone na Krzeptówkach i w Wadowicach pochodzą z Fatimy, figura 
tarnowska została zaprojektowana przez miejscowych artystów Bogdanę i Anatola 
Drwalów. Ośrodki na Krzeptówkach i w Wadowicach już w momencie założenia 
były miejscami szczególnego kultu maryjnego. W parafii św. Józefa w Tarnowie 
kult MB Fatimskiej pojawił się również bardzo szybko, bo w rok po erygowaniu 
placówki. Parafia powstała w 1951 r., a pierwszą figurę MB Fatimskiej poświęcono 
tu w 1952 r. Ze względów politycznych kult MB Fatimskiej początkowo rozwijał się 
przede wszystkim jako kult Niepokalanego Serca Maryi, bardziej otwarcie przesłanie 
fatimskie pojawiło się dopiero po okresie represji stalinowskich.

Największym karpackim sanktuarium fatimskim jest z pewnością sanktuarium 
na Krzeptówkach, stanowiące obecnie centrum tego ruchu w Polsce, a zarazem jeden 
z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich ośrodków pielgrzymkowych. 
Opiekę duszpasterską sprawują tu księża pallotyni. Początki sanktuarium związane 
są z powstałą w 1951 r. kaplicą pw. Niepokalanego Serca NMP. Pierwszym obiektem 
kultu był obraz Niepokalanego Serca Marii, namalowany w 1957 r. W 1961 r. kaplica 
otrzymała figurę MB Fatimskiej, podarowaną pallotynom przez kard. S. Wyszyńskie-
go. Początkowo ruch pielgrzymkowy był niewielki, w ankiecie z 1954 r. odnotowano: 
„Pielgrzymki poza dość licznymi grupami turystów nie przychodzą, gdyż charakter 
nabożeństw maryjnych związany jest ściśle z objawieniami fatimskimi”.10  W latach 
60. w sanktuarium zapoczątkowano odprawianie fatimskich nabożeństw różańco-
wych, zorganizowano też peregrynacje figury po wielu parafiach Polski. Krzeptówki 
stały się znanym ośrodkiem rekolekcyjnym. Największy rozwój ośrodka nastąpił 

10 Krzeptówki, [w:] Sanktuaria maryjne Archidiecezji Krakowskiej. Ankieta sanktuaryjna, 1963, 
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
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po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Postanowiono wówczas wspierać 
Papieża poprzez specjalną inicjatywę modlitewną zwaną „Duchową pomocą dla 
Ojca Świętego”, a następnie „Krucjatą Różańca za Kościół i Ojca Św.”. Utworzono 
również apostolat fatimski dla dzieci t.zw. „Białą Armię”. Po zamachu na Papieża 
rozpoczęto budowę kościoła MB Fatimskiej, konsekrowanego osobiście przez 
Ojca Świętego w 1997 r. podczas jego szóstej pielgrzymki do Polski. W rocznice 
wyboru Papieża oraz w rocznice zamachu w sanktuarium mają miejsce specjalne 
czuwania modlitewne połączone z maryjnymi procesjami ulicami Zakopanego. 
Uroczyście obchodzone są także rocznice koronacji figury fatimskiej (często z 
udziałem księży biskupów i władz stowarzyszenia). Od 1990 r. na Krzeptówkach 
odbywają się kongresy fatimskie. Uczestniczył w nich m.in. rektor sanktuarium w 
Fatimie oraz biskup diecezji Leiria, na terenie której położone jest to sanktuarium. 
Rangę Krzeptówek oddają słowa Roberta J. Foxa, zwierzchnika Fatimskiego Apo-
stolatu Rodzin: „To szczególne miejsce u stóp Tatr spełnia rolę pomostu pomiędzy 
Fatimą a Rosją (...). W zakopiańskim sanktuarium trwa (...) nieustająca modlitwa w 
intencji Stolicy Apostolskiej i Ojca Świętego”.11  Jan Paweł II podczas swego pobytu 
na Krzeptówkach w 1997 r. powiedział: „Wasze sanktuarium od początku głosi 
orędzie fatimskie i nim żyje, (...) obejmujecie modlitwą ważne sprawy Kościoła, 
Papieża, świata, Ojczyzny...”.12 

Bogata działalność duszpasterska realizowana przez ośrodek ks. pallotynów 
sprawiła, iż Krzeptówki stały się sanktuarium o randze krajowej, z wyraźną ten-
dencją do przekształcenia się w ośrodek międzynarodowy. Według relacji kustosza 
ks. Mirosława Drozdka przyjeżdża tutaj – indywidualnie lub w zorganizowanych 
pielgrzymkach – ludność z całej Polski, poza archidiecezją krakowską, szczególnie 
licznie z diecezji przemyskiej i katowickiej. Stale wzrasta też liczba pątników ze Sło-
wacji. Liczba nawiedzających sanktuarium na początku lat 90. wynosiła ok. 600 tys. 
osób rocznie, a pod koniec tej dekady przekroczyła nawet milion osób.13 

Swoistym fenomenem jest sanktuarium w Wadowicach, rodzinnej miejscowości 
papieża Jana Pawła II. Nowy kościół pw. św. Piotra Apostoła wzniesiono w latach 
1984−1991, w podziękowaniu za wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i Jego 
ocalenie w 1981 r. Papież osobiście konsekrował świątynię w 1991 r., koronował 
wówczas figurę MB Fatimskiej przekazaną kościołowi przez biskupa Leirii w 10−tą 
rocznicę zamachu. W ośrodku tym podkreślono związek Papieża zarówno z Rzy-
mem (wskazuje na to wezwanie kościoła oraz jego kompozycja architektoniczna 
nawiązująca do bazyliki watykańskiej) jak i z Fatimą (kult MB Fatimskiej).

Znanymi w regionie karpackim ośrodkami szerzącymi kult ikony MB Nieusta-
jącej Pomocy stały się w okresie powojennym Wadowice (kościół pw. Ofiarowania 
NMP), Domaradz oraz Niechobrz. W świątyniach w Wadowicach i Domaradzu 

11 R.J. Fox, Ponowne odkrycie Fatimy, Zakopane−Krzeptówki 1994, s. 8.
12 Jan Paweł II w Polsce – 31 maja 1997−10 czerwca 1997. Przemówienia i homilie.  Kraków 

1997, s. 147.
13 Przytoczone dane pochodzą z relacji kustosza sanktuarium oraz drukowanych materiałów 

prasowych, władze sanktuarium nie zgodziły się bowiem na udostępnienie ksiąg pielgrzym-
kowych i innych archiwaliów.
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Ryc. 24. Maryjne ośrodki kultowe w Karpatach Polskich powstałe w latach 
1945−1992 
a – granica państwa po 1945 r.; b – granica Karpat; ośrodki powstałe w wyniku:  
c – translokacji kultu z dawnych terenów wschodnich Rzeczypospolitej;  
d – translokacji kultu MB Fatimskiej; obrazy: e – translokacji kultu MB Nieustają-
cej Pomocy
Fig. 24. Our Lady´s worship centres established in the Polish Carpathians in the 
years 1945−1992  
a – state border; b – the Polish Carpathians border; worship centres established 
as: c – a result of translocation of worship from the former eastern territories of 
Poland; d – a result of translocation of worship of Our Lady of Fatima; e – a result 
of translocation of worship of Our Lady of Continuos Assistance

Źródło: opracowanie własne 

wizerunki Matki Bożej odbierały cześć już na początku XX w. Kult w Niechobrzu 
rozwinął się po utworzeniu tutaj parafii w 1948 r., wokół namalowanego wówczas 
przez ks. Władysława Luteckiego obrazu MB Nieustajacej Pomocy.14  Wszystkie 
ośrodki znajdują się pod opieką kleru diecezjalnego. Do nasilenia kultu MB Nie-
ustającej Pomocy niewątpliwie przyczyniło się wprowadzenie w 1953 r. odprawia-
nej w każdą środę nieustającej nowenny. Stale rosnącą popularnością cieszy się 
zwłaszcza Niechobrz, na każdy odpust przychodzi tutaj pieszo od 10 do 15 grup 

14 Niechobrz, Kronika Diecezji Przemyskiej, 1987, R. 72, z. 3−4, s. 111.
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pielgrzymkowych z okolicznych parafii (rocznie kilka tys. pielgrzymów). Ośrodek 
ten określany jest jako „różańcowe sanktuarium” ze względu na istniejące tu kaplice 
różańcowe i odbywające się do nich procesje. Niechobrz pełnił też do 1992 r. rolę 
ośrodka rekolekcyjnego w diecezji przemyskiej (po wprowadzeniu nowego podziału 
diecezjalnego znalazł się w granicach diecezji rzeszowskiej). Rozwój kultu obrazu 
MB Nieustającej Pomocy w Wadowicach związany jest zapewne z faktem, iż obraz 
znajduje się w parafialnej świątyni Karola Wojtyły. Już w czasach młodzieńczych 
Papież otaczał ów wizerunek szczególną czcią. W 1992 r. świątynia została pod-
niesiona do rangi bazyliki mniejszej. 

Ryc. 25. Maryjne ośrodki kultowe w Karpatach Polskich powstałe  
w latach 1772−1992 
a – granica państwa po 1945 r.; b – granica Karpat; c – maryjne ośrodki kultowe
Fig. 25. Our Lady´s worship centres established in the Polish Carpathians  
in the years 1772−1992 
a – state border; b – the Polish Carpathians border; c – Our Lady´s worship centres

Źródło: opracowanie własne
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Powstałe w końcu XIX w. ośrodki maryjne w Szczyrku i Przyłękowie rozwinęły 
się zwłaszcza po przejęciu tych placówek przez księży salezjanów. W Szczyrku 
miało to miejsce w 1938 r., w Przyłękowie w 1953 r. Budowę nowej świątyni pw. 
Matki Boskiej Królowej Polski w Szczyrku ukończono w 1953 r. W 1960 r. dawny 
obraz zastąpiono nowym, przedstawiającym Matkę Bożą w całej postaci i nawią-
zującym ikonograficznie zarówno do kultu Matki Bożej Częstochowskiej jak i kultu 
MB Wspomożenia Wiernych, jako szczególnie propagowanych przez salezjanów. 
Najwięcej pielgrzymów gromadzi się tutaj podczas uroczystości odpustowych: 3 
maja w święto Matki Bożej Królowej Polski oraz 15 sierpnia na Wniebowzięcie 
NMP. Zasięg oddziaływania ośrodka to przede wszystkim Beskid Śląski i Żywiecki, 
a więc głównie tereny obecnej diecezji bielsko−żywieckiej. Znaczącą grupę stano-
wią tu pielgrzymi ze Śląska. W 1983 r. w sanktuarium wprowadzono nocne czu-
wania, odbywają się one w miesiącach letnich, z 24 na 25 dnia każdego miesiąca 
(wspomnienie Maryi pod wezwaniem Wspomożenia Wiernych). Stałym elementem 
tych uroczystości jest fatimska procesja różańcowa rozpoczynająca się Apelem 
Jasnogórskim. O rozwijającym się kulcie świadczą złożone wota oraz liczne łaski i 
podziękowania rejestrowane w specjalnej księdze.15 

Sanktuarium w Przyłękowie swym zasięgiem obejmuje głównie macierzystą 
parafię (erygowaną tutaj w 1985 r.) oraz okoliczne miejscowości (Żywiec, Jeleśnię, 
Pietrzykowice, Łodygowice, Rychwałd). Kult ukierunkowany jest ku czci Maryi 
Wspomożycielki Wiernych, co potwierdza główny odpust przypadający w niedzielę 
po 24 maja (święto Maryi Wspomożycielki Wiernych) oraz wezwanie kościółka 
i czczona tu figura. W 1992 r. zapoczątkowano czuwania modlitewne, które mają 
miejsce 24 dnia każdego miesiąca.

Na okres powojenny przypada rozwój ośrodka na Wiktorówkach, sanktuarium 
położonego wysoko w górach, na wysokości 1150 m n.p.m. W niewielkiej drew-
nianej kaplicy cześć odbiera tu figura MB Jaworzyńskiej – Królowej Tatr. W 1956 r. 
Kuria Metropolitalna w Krakowie utworzyła na Wiktorówkach Duszpasterski Ośrodek 
Turystyczny, początkowo powierzając go marianom, a od 1958 r. dominikanom. 
Nasilenie ruchu pielgrzymkowego nastąpiło po 1980 r., od czasu gdy dominikanie 
przebywają na Wiktorówkach przez cały rok, a nie tylko w miesiącach letnich. Dla 
przykładu w prowadzonej Księdze wpisów pamiątkowych w 1958 r. znalazło się 
530 wpisów, w 1990 r. – ponad 6 tys., a w 1992 blisko 7 tys.16  Zasięg oddziaływania 
sanktuarium stale wzrasta. Obejmuje głównie południową Polskę, coraz liczniejsze 
są jednak grupy z centralnej i północnej części kraju. Poza głównym odpustem 
sierpniowym (15 sierpnia) kilka tysięcy pątników, głównie górali, wędruje tu w noc 
Bożego Narodzenia na Pasterkę oraz w noc sylwestrową. Często kaplicę odwiedza-
ją wędrujący po Tatrach turyści, którzy – wobec potęgi i majestatu gór – szukają 
kontaktu z sacrum właśnie tutaj.

15 Szczyrk,[w:] Sanktuaria maryjne Archidiecezji Krakowskiej, 1963, Archiwum Kurii Metro-
politalnej w Krakowie; T. Wołek, Cud nad cudy. Początki kultu Częstochowskiej Wspomo-
życielki w Szczyrku na Górce, Cieszyn 1994.

16 Księgi wpisów pamiątkowych w kaplicy MBJ – Królowej Tatr na Wiktorówkach, za lata 
1958−1993, Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie oraz Archiwum OO. Dominikanów 
na Wiktorówkach.
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W latach 80. XX w., założony w poprzednim stuleciu ośrodek w Miejscu Pia-
stowym, zaczął przekształcać się w znane miejsce pątnicze diecezji przemyskiej. 
Kult MB Królowej Polski jest tutaj ściśle połączony z kultem św. Michała Archanioła, 
patrona zgromadzenia michalitów. Od 1979 r. kult maryjny został wzbogacony 
o odprawiane tu nabożeństwa fatimskie, które od lat 90. cieszą się największą po-
pularnością wśród pielgrzymów. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 
bierze w nich udział każdorazowo do kilkunastu tys. wiernych.17 Poza nabożeństwa-
mi fatimskimi główne uroczystości związane są z odpustem NMP Królowej Polski 
(3 maja) oraz odpustem św. Michała Archanioła (29 września). Najwięcej pielgrzymek 
przybywa tu z miejscowości położonych w promieniu ok. 50 km od sanktuarium. 

W okresie powojennym nastąpił dynamiczny rozwój sanktuarium MB Po-
cieszenia w Pasierbcu. W 1958 r. założono tutaj parafię, a w latach 1973−1980 
wybudowano okazałą świątynię. Obecnie ośrodek ten jest znanym ośrodkiem reko-
lekcyjnym i jednym z ważniejszych miejsc pielgrzymkowych diecezji tarnowskiej.

współczesna sieć maryjnych ośrodków kultowych  
w karpatach polskich

Na początku lat 90. XX w. w Karpatach Polskich rejestrowano 90 sanktuariów 
maryjnych, położonych w granicach 4 diecezji (krakowskiej, tarnowskiej, przemy-
skiej i jeden ośrodek w diecezji katowickiej). Ponad 70% ośrodków wywodziło 
się z XVII i XVIII w., pozostałe powstały później i w większości stały się znanymi 
miejscami pątniczymi w okresie powojennym.

W celu ustalenia pewnej hierarchii ośrodków pielgrzymkowych zostały one 
sklasyfikowane w pięciu kategoriach: ośrodki o randze międzynarodowej, krajowej, 
ponadregionalnej, regionalnej i lokalnej. Jako podstawowe kryteria podziału przyjęto: 
zasięg oddziaływania danego ośrodka, stopień jego popularności oraz aktywność 
duszpasterską. I tak za ośrodki:
– o randze międzynarodowej uznano sanktuaria o zasięgu ponadkrajowym lub 

największe o zasięgu krajowym wymieniane wśród najważniejszych ośrodków 
kontynentu w europejskiej literaturze przedmiotu,

– o randze krajowej: ośrodki o zasięgu ogólnopolskim, podejmujące inicjatywy 
duszpasterskie co najmniej na szczeblu archidiecezjalnym,

– o randze ponadregionalnej: ośrodki o zasięgu przekraczającym granice macierzy-
stej diecezji, znane również poza regionem karpackim główne centra pątnicze 
tego regionu,

– o randze regionalnej: ośrodki o zasięgu ograniczonym do macierzystej diecezji, 
realizujące diecezjalne programy duszpasterskie, których popularność obejmuje 
region karpacki,

– o randze lokalnej: ośrodki zasadniczo działające w granicach jednego dekanatu, 
ich działalność duszpasterska obejmuje przede wszystkim społeczności lokalne. 

Proponowana hierarchizacja ośrodków pielgrzymkowych w Karpatach Polskich 

17 Informacje uzyskane w sanktuarium oraz na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych, Archiwum 
Ks. Michalitów w Miejscu Piastowym.

18 W ostatnich latach coraz większe znaczenie w archidiecezji krakowskiej ma także nowe 
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(tab. 12) odzwierciedla stan istniejący w 1992 r. przed wprowadzeniem nowego 
podziału administracji kościelnej i utworzeniem na tym terenie diecezji bielsko−ży-
wieckiej i rzeszowskiej. Nowa przynależność ośrodków do poszczególnych diecezji 
podana została w tabeli głównie w celach informacyjnych.

Jedynym sanktuarium o randze międzynarodowej w omawianym regionie 
jest sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rangę krajową posiada sanktuarium 
MB Fatimskiej na Krzeptówkach, pięć ośrodków sklasyfikowano jako sanktuaria 
ponadregionalne (Kalwaria Pacławska, Tuchów, Dębowiec, Ludźmierz i Wikto-
rówki), dwadzieścia cztery jako regionalne zaś pozostałe (59 ośrodków) to ośrodki 
lokalne. Procentowy udział poszczególnych grup w stosunku do ogółu ośrodków 
pielgrzymkowych przedstawia się następująco:
– międzynarodowe –   1,1%,
– krajowe   –   1,1%,
– ponadregionalne  –   5,6%,
– regionalne   – 27,2%,
– lokalne   – 65,0%.

Tak więc ośrodki o zasięgu co najmniej regionalnym stanowią ponad 1/3 
wszystkich maryjnych miejsc kultowych w Karpatach Polskich. Przestrzenne roz-
mieszczenie maryjnych ośrodków kultowych na obszarze Karpat z uwzględnieniem 
ich rangi przedstawia ryc. 26.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej to centralne sanktuarium regionu kar-
packiego, główne sanktuarium archidiecezji krakowskiej18  i jedno z najważniejszych 
miejsc kultowych i pielgrzymkowych w Polsce. Z pewnością o popularności ośrodka 
decyduje jego pasyjno−maryjny charakter, kilkuwiekowa tradycja historyczna, posia-
danie łaskami słynącego, koronowanego jeszcze w XIX w., wizerunku Matki Bożej 
oraz odbywające się tu od stuleci unikatowe ceremonie obrzędowe. Największy na-
pływ pielgrzymów obserwuje się podczas głównych odpustów: wielkotygodniowego 
połączonego z Misterium Męki Pańskiej oraz sierpniowego na Wniebowzięcie Matki 
Boskiej. Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej należy do najstarszych, 
niezwykle rzadkich nie tylko w Polsce ale i w Europie, widowisk religijnych tego 
typu. Jego początki sięgają drugiej poł. XVII w., kiedy to uroczyste dróżki wielko-
piątkowe rozłożono na dwa dni: popołudnie Wielkiego Czwartku i Wielki Piątek do 
południa. Wprowadzono postacie Chrystusa, apostołów i innych osób biblijnych. Po 
pierwszym rozbiorze Polski wskutek zakazów ogłoszonych przez władze austriackie 
nabożeństwo to znacznie zubożało, przed drugą wojną światową przychodziła na 
nie jedynie garstka okolicznej ludności. Dopiero odnowienie i poszerzenie nabo-
żeństwa kalwaryjnego w 1947 r. przez o. Augustyna Chadama przywróciło, a nawet 
znacznie przerosło jego pierwotną formę. Obecnie Misterium rozpoczyna się już w 
Niedzielę Palmową. Przybywają na nie pielgrzymki i indywidualni pątnicy z całej 
Polski. Wzrasta także zainteresowanie ze strony pątników i turystów zagranicznych. 
Liczba osób uczestniczących w tym odpuście dochodzi do 100 tys.

 Jeszcze liczniej pątnicy przybywają na odpust sierpniowy, rejestruje się 

sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie−Łagiewnikach.
19 R. Jusiak, Religijność pątników a udział w pielgrzymce (Studium socjologiczne na przykładzie 
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ruchu pielgrzymkowego do Kalwarii Zebrzydowskiej), praca doktorska, Lublin 1981, s. 57−59.
20 S. Piech, Z dziejów kultu Matki Bożej Tuchowskiej, Tarnowskie Studia Teologiczne, 1994, 

t. 13, s. 47.
21 Dane uzyskane w sanktuarium oraz na podstawie ksiąg pielgrzymkowych.

wówczas do 150 tys. osób. Pierwotnie skromne procesje Pogrzebu i Triumfu Maryi 
liczą obecnie po kilkadziesiąt tys. wiernych każda. W poł. XVIII w. dla uświetnienia 
uroczystości wprowadzono asysty świeckie, początkowo były cztery: cieszyńska, 
andrychowska, kętska i krakowska. Teraz jest ich znacznie więcej, doszły m.in. ko-
lejne asysty: góralskie, śląskie, krakowskie, a nawet łowickie. Odpust Wniebowzięcia 
Matki Bożej jest z pewnością największym i najbardziej uroczyście obchodzonym 
odpustem w sanktuariach karpackich, mającym zasięg ogólnopolski. Obok bisku-
pów krakowskich często biorą w nim udział przedstawiciele Episkopatu Polski oraz 
zagraniczni dostojnicy kościelni.

Liczne pielgrzymki i indywidualni pątnicy nawiedzają sanktuarium kalwaryjskie 
także poza głównymi odpustami. Codziennie, zwłaszcza od marca do paździer-
nika, rejestruje się tutaj co najmniej kilka grup, głównie z archidiecezji krakow-
skiej, diecezji tarnowskiej, katowickiej, lubelskiej, przemyskiej i kieleckiej, ale i z 
pozostałych regionów Polski oraz różnej wielkości grupy z zagranicy. W okresie 
powojennym, po początkowym osłabieniu ruchu pielgrzymkowego, zasadniczo od 
połowy lat 70. nastąpił stały wzrost liczby przybywających do Kalwarii pielgrzymów 
i turystów. Wcześniej jedynie w latach 1956−1958 obserwowano ożywienie ruchu 
pielgrzymkowego związane z przypadającym w 1956 r. Rokiem Maryjnym (z racji 
300−letniej rocznicy ślubów lwowskich) oraz ówczesnymi zmianami politycznymi 
i nieco większą tolerancją religijną. Przykładowo w 1953 r. zarejestrowano tu 217 
pielgrzymek, w 1956 – 455 grup, w 1957 – 620, w 1974 r. – 228, 1975 r. – 320, 
w 1978 – 565, w 1980 – 1521, w 1992 – 1905 grup.19  W rzeczywistości napływ 
pielgrzymów jest znacznie większy, gdyż wiele grup nie jest odnotowanych, nie 
prowadzi się też statystyki pątników indywidualnych. Przyjmuje się, że od końca 
lat 80. ruch pielgrzymkowy w sanktuarium kalwaryjskim kształtuje się na poziomie 
0,8−1 mln osób rocznie. Można natomiast podać dokładne dane dotyczące liczby 
rozdanych komunii św. tak w ciągu całego roku, jak i podczas głównych odpustów 
(ryc.  28). 

Sanktuarium kalwaryjskie pełni niezmiernie ważną rolę na terenie archidiecezji 
krakowskiej. W 1946 r. kardynał książę Adam Sapieha przed obrazem MB Kalwaryj-
skiej dokonał poświęcenia całej archidiecezji Niepokalanemu Sercu Maryi. Począw-
szy od 1948 r. arcybiskup Krakowa lub biskup pomocniczy regularnie uczestniczy 
w głównych odpustach. W latach 1959−1977 posługę tę nieprzerwanie pełnił kard. 
Karol Wojtyła, bardzo mocno związany z tym sanktuarium. Już jako Papież, przybył 
On do Kalwarii w 1979 r., nadał wówczas kościołowi MB Anielskiej tytuł bazyliki 
mniejszej. Wśród dorocznych pielgrzymek przybywających do Kalwarii szczególne 
znaczenie mają pielgrzymki stanowe m.in.: Archidiecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn 
i Młodzieży Męskiej (w czerwcu), Archidiecezjalna Pielgrzymka Kobiet i Młodzieży 
Żeńskiej (wrzesień), Pielgrzymka Kapłanów, Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin 
(wrzesień), Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło−Życie (sierpień). Pod-
czas Pielgrzymki Kapłanów w 1990 r., kard. F. Macharski dokonał aktu zawierzenia 
Kościoła i Polski Matce Bożej Kalwaryjskiej.
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Liczba pielgrzymów zagranicznych przybywających do Kalwarii jest niewielka 
i wynosi kilka tysięcy osób. Należy jednak zaznaczyć, iż podobna sytuacja występuje 
w wielu innych sanktuariach o randze międzynarodowej. Nie wynika to bynajmniej 
z małej popularności tych ośrodków, lecz z samego ich charakteru. Obok funkcji 
religijnej zawsze pełniły one silną funkcję integracyjną, skupiając wokół rozwijanego 
kultu przede wszystkim własny naród, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze 
narodowościowej pielgrzymów. Dla porównania Jasna Góra zaliczana do najwięk-
szych ośrodków pątniczych chrześcijaństwa odwiedzana jest przez ok. 400 tys. 
obcokrajowców rocznie. Wysoki udział pielgrzymów zagranicznych obserwuje 
się przede wszystkim w ośrodkach powstałych w związku z przekazanymi w nich 
uniwersalnymi dla całej ludzkości orędziami Matki Bożej (Lourdes, Fatima, La Sa-
lette). W przypadku Kalwarii Zebrzydowskiej jej międzynarodowa ranga, utrwalona 
już w początku XX w., kiedy to Kalwaria zaliczana była do najważniejszych miejsc 
pątniczych monarchii austro−węgierskiej, utrzymuje się do dzisiaj. Sanktuarium 
kalwaryjskie wymieniane jest wśród głównych miejsc pielgrzymkowych w Europie, 
tak w pracach dotyczących ośrodków maryjnych jak i pasyjnych. Wysoką pozycję 

Ryc. 28. Ilość rozdanych komunii św. w Kalwarii Zebrzydowskiej  
w okresie powojennym 
a – ogółem; b – odpust Wniebowzięcia NMP
Fig. 28. Number of Communios distributed in Kalwaria Zebrzydowska  
in the period after World War II  
a – total; b – the Assumption of the BVM

Źródło: opracowanie własne na podstawie Księgi komunikantów. Wykaz konsekrowanych 
i rozdanych Komunii św. od 1902 r., Archiwum klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii  
Zebrzydowskiej. 
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Kalwarii potwierdza także obecność na uroczystościach odpustowych czy jubile-
uszowych wielu hierarchów kościelnych z kraju i z zagranicy.

Ośrodkiem o randze ogólnopolskiej w końcu lat 80. stało się zakopiańskie 
sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach. Zostało ono scharakteryzowane 
w podrozdziale omawiającym ośrodki powstałe w Karpatach Polskich po 1945 r.

Do ośrodków o znaczeniu ponadregionalnym zaliczono pięć sanktuariów: 
Tuchów, Ludźmierz, Kalwarię Pacławską, Dębowiec i Wiktorówki. Uwzględniając 
czas powstania tych ośrodków trzy z nich funkcjonowały już w Polsce przedroz-
biorowej (Tuchów, Ludźmierz i Kalwaria Pacławska) zaś Wiktorówki i Dębowiec 
zaczęły rozwijać się na początku XX w.

W sanktuarium tuchowskim kult maryjny rozwinięty jest wokół XVI−wiecznego 
obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem – Pani Ziemi Tarnowskiej. W okresie powojen-
nym nastąpił dalszy intensywny rozwój tego ośrodka. Jeszcze podczas drugiej wojny 
światowej dwukrotnie (w 1942 i 1943 r.) pieszą pielgrzymkę z Łękawicy do Tuchowa 
odbył ówczesny administrator apostolski diecezji tarnowskiej bp Edward Komar pro-
sząc MB Tuchowską o opiekę nad diecezją. W 1946 r. na odpust lipcowy przybyło 
ok. 50 zorganizowanych pielgrzymek, rozdano wówczas 40 tys. komunii. W 1951 r. 
przy kościele sanktuaryjnym utworzono parafię Nawiedzenia NMP. Jednak w latach 
50. w związku z ówczesną sytuacją polityczną gwałtownie zmniejszyła się liczba 
tradycyjnych pielgrzymek pieszych, przychodzących dawniej głównie z Sądecczy-
zny. W Kronice klasztornej odnotowano w 1951 r. 35 takich grup, w 1954 r. – 31, 
a w 1958 r. tylko 23 grupy.20  Szczególną opieką otaczał sanktuarium tuchowskie 
bp tarnowski Jerzy Ablewicz (ordynariusz diecezji w latach 1962−1990). W 1968 r. 
w związku z peregrynacją w diecezji tarnowskiej kopii wizerunku jasnogórskiego 
zarządził on odbywanie pielgrzymek parafialnych i dekanalnych do Tuchowa. 
W 1970 r. przed obrazem MB Tuchowskiej bp Jerzy Ablewicz złożył wotum całej 
diecezji za łaskę peregrynacji. Kiedy w 1972 r. po reformie kalendarza liturgicznego 
święto Nawiedzenia NMP (główny odpust w Tuchowie) przeniesiono z 2 lipca na 31 
maja postarał się on o ustanowienie 2 lipca święta MB Tuchowskiej w całej diecezji 
tarnowskiej. Odpust ten zwany Wielkim Odpustem Tuchowskim gromadzi ponad 
100 tys. wiernych i przestrzennie znacznie wykracza poza granice diecezji tarnow-
skiej. W końcu lat 60. ruch pielgrzymkowy zaczął nasilać się również w okresach 
nie związanych z uroczystościami odpustowymi. Na podstawie wpisów w księgach 
pielgrzymkowych i liczby wydanych komunii św. (ryc. 30, 31) ocenia się, iż rocznie 
do sanktuarium przybywa 600−800 tys. osób. W ramach szeroko rozwiniętej akcji 
duszpasterskiej corocznie organizowane są tutaj: pielgrzymka kierowców i właścicieli 
samochodów tzw. Autosacrum (w ostatnią niedzielę kwietnia), diecezjalne dożynki 
(ostatnia niedziela sierpnia), zloty diecezjalnych ruchów oazowych oraz pielgrzymki 
maturzystów i dzieci pierwszokomunijnych. Prowadzone jest także duszpasterstwo 
specjalistyczne chorych, rolników i pszczelarzy. 

Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej w wyniku sygnalizowanych już w tej 
pracy zmian po drugiej wojnie światowej znalazło się w trudnym położeniu, co nie-

22 Grupy przybywające na główny odpust rejestrowane są od 1986 r.
23 A. Ciesielski, Kult Matki Boskiej w Ludźmierzu i jej łaskami słynącej statuy z XV wieku, 
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Ryc. 29. Zorganizowany ruch pielgrzymkowy do Kalwarii Zebrzydowskiej w 
1989 r. 
Fig. 29. Organized pilgrimages to Kalwaria Zebrzydowska in 1989 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Regestrum pielgrzymek, wycieczek i grup tury-
stycznych, Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. IV−c−171.

wątpliwie odbiło się na zmniejszeniu ruchu pielgrzymkowego do tego ośrodka. 
Poza granicami Polski pozostała dawna wschodnia część diecezji przemyskiej, 
z której przed wojną napływali do Kalwarii liczni pielgrzymi. Dlatego w okresie 
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powojennym znacznie zmniejszyła się ranga i zasięg odpustów kalwaryjskich. 
Prawie zupełnie zamarł odpust MB Anielskiej, schodząc do rzędu uroczystości 
parafialnych. Gwałtownie spadła też liczba osób biorących udział w wielkim od-
puście na Wniebowzięcie MB z kilkudziesięciu tys. w okresie przedwojennym do 
10−15 tys. po wojnie i tendencja taka utrzymywała się do końca lat 70. Wyjątek 
stanowił jedynie 1957 r. (75−ta rocznica koronacji obrazu) i 1968 r. (jubileusz 300−
lecia istnienia klasztoru), w których liczba pielgrzymów przekroczyła 30 tys. osób. 
Po wojnie największa kompania pątników przychodziła z Przemyśla i liczyła ok. 
2 tys.wiernych. Dawną pozycję Kalwaria Pacławska zaczęła odzyskiwać dopiero 
w końcu lat 70., w związku z silnym ożywieniem życia religijnego po wyborze 
Karola Wojtyły na papieża. Od 1978 r. ruch pielgrzymkowy w Kalwarii wykazuje 
stałą tendencję wzrostową. Na początku lat 90. sanktuarium to odwiedzało ponad 
200 tys. pielgrzymów rocznie.21  Kalwaria Pacławska, podobnie jak Kalwaria Ze-
brzydowska, jest ośrodkiem o charakterze pasyjno−maryjnym. Wśród uroczystości 
religijnych największe znaczenie ma odpust sierpniowy (wielki) na Wniebowzięcie 
MB. Trzynastego sierpnia ma miejsce ceremonia Pogrzebu Matki Bożej, 15 sierpnia 
uroczysta procesja Triumfu Maryi. Do 1939 r. obrzędy przy Pogrzebie Matki Bożej 
sprawowały cztery asysty: lwowska, przemyska, samborska i drohobycka. Tradycja 
ta powróciła w 1950 r., utworzono wówczas dwie asysty: przemyską i jarosławską. 
W latach 80. liczba pielgrzymów przybywających na główny odpust ukształtowała 
się na poziomie 40−50 tys. osób. Liczba zorganizowanych pielgrzymek biorących 
udział w tej uroczystości w poszczególnych latach wahała się od blisko 40 do 90 
grup (3−10 tys. osób).22 W większości są to pielgrzymki tradycyjnie przychodzące 
od wielu lat, na czele z przewodnikiem, tzw. kompanie. Swym zasięgiem wielki 
odpust obejmuje przede wszystkim diecezję przemyską oraz diecezję tarnowską (po 
1992 r. również diecezję rzeszowską). Od 1990 r. na odpust ten przybywa także 
ludność z Ukrainy – kilka tys. osób. Jedna grupa, z okolic Mościsk i Lwowa, prze-
kracza granicę w Medyce i od Przemyśla pieszo wyrusza na Kalwarię; druga grupa, 
obejmująca ludność z terenów Sambora, Drohobycza i Nowego Miasta, dociera na 
Kalwarię przez specjalnie otwierane przejście graniczne w Malhowicach (ryc. 33).

Pozostałe odpusty na: Zielone Świątki i Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
są znacznie skromniejsze i obejmują przede wszystkim okoliczną ludność (kilkaset 
osób).

Od końca lat 80. w Kalwarii odbywają się Franciszkańskie Spotkania Młodych. 
Są to spotkania o zasięgu ogólnopolskim, skupiające ponad 2 tys. młodzieży. Bio-
rą w nich udział także grupy z Czech, Słowacji i Ukrainy. Corocznie do Kalwarii 
przybywa krajowa pielgrzymka Anonimowych Alkoholików, licząca ponad 150 
osób. Organizowane są również pielgrzymki chorych i niepełnosprawnych, dzieci 
pierwszokomunijnych oraz grup oazowych. Regularnie pielgrzymują tutaj alumni 
Wyższego Seminarium Duchownego z Przemyśla. W 1991 r. dla uczczenia pobytu 
Ojca Świętego w diecezji przemyskiej, z inicjatywy Oddziału PTTK w Przemyślu, 
wytyczono nowy szlak turystyczny im. Jana Pawła II z Przemyśla na Kalwarię (o dłu-

Nasza Przeszłość, 1963, t. 17, s. 87−105; B. Gładka, Ludźmierz – ośrodek kultu religijnego, 
praca magisterska, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993.
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Ryc. 30. Liczba grup pielgrzymkowych w Tuchowie według diecezji  
(średnia za lata 1987−1991) 
Fig. 30. Number of pilgrimage groups in Tuchów according to dioceses  
(average for the years 1987−1991)
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych za lata 1987−1991, Ar-
chiwum Klasztorne OO. Redemptorystów w Tuchowie

gości ok. 23 km). Spełnia on wymogi turystyczno−krajoznawcze i jest najkrótszą 
drogą pieszą prowadzącą z Przemyśla do sanktuarium (ryc. 34).

Sanktuarium MB Ludźmierskiej – Królowej Podhala, położone 6 km na zachód 
od Nowego Targu, na początku lat 90. uznane zostało przez władze kościelne za 
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główne (po Kalwarii Zebrzydowskiej) sanktuarium archidiecezji krakowskiej. Ośro-
dek ten jest najstarszą polską parafią na Podhalu, założoną w 1234 r. z inicjatywy 
wojewody krakowskiego Teodora Gryfity. Do obsługi duszpasterskiej i prowadzenia 
akcji osadniczej wybrano zakon cystersów z Jędrzejowa. Jeszcze w 1234 r. ukończo-
no budowę drewnianej świątyni poświęconej cysterskim zwyczajem Matce Bożej. 
Jednak niewiele później na skutek niekorzystnych warunków (częste powodzie, 
najazdy zbójeckie) zakonnicy opuścili placówkę w Ludźmierzu i przenieśli się 
do Szczyrzyca. W Ludźmierzu do 1824 r. istniała prepozytura zakonna, później 
parafię objęli księża diecezjalni. Od wieków przedmiotem kultu jest tutaj gotycka 
figura Matki Bożej z Dzieciątkiem zwana Gaździną Podhala. Nie zachowały się 
żadne materiały archiwalne pozwalające bliżej określić początki kultu figury. Po-
twierdzają go dopiero XVII−wieczne akta wizytacyjne. Ze względu na duży napływ 
wiernych w 1776 r. czczoną figurę przeniesiono z ołtarza bocznego do nowego 
ołtarza głównego. Odpusty ściągały tu pątników nie tylko z Podhala, ale i z Orawy 
i Spisza. Obok Polaków licznie przybywali Słowacy i Węgrzy. W literaturze pięknej 
kult MB Ludźmierskiej uwiecznili pochodzący z Podhala Kazimierz Przerwa−Tetma-

Ryc. 31. Ilość rozdanych komunii św. w Tuchowie w latach 1946−1991 
a – ogółem; b – wielki odpust
Fig. 31. Number of Communios distributed in Tuchów in the years 1946−1991 
a – total; b – main feast

Źródło: opracowanie własne na podstawie Księgi komunikantów za lata 1946−1991, Archiwum 
Klasztorne OO. Redemptorystów w Tuchowie
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Ryc. 32. Zorganizowany ruch pielgrzymkowy do Kalwarii Pacławskiej w 1991 r. 
Fig. 32. Organized pilgrimages movement to Kalwaria Pacławska in 1991 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych, Archiwum Klasztorne 
OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej 

jer i Władysław Orkan. W 1934 r. uroczyście obchodzono tu 700−lecie założenia 
parafii. Przybył wówczas ordynariusz krakowski, książę kard. Stefan Sapieha. W 
tym czasie podjęto też starania o koronację figury, nie doszła ona jednak do skut-
ku ze względu na wybuch drugiej wojny światowej. Największy rozwój ośrodka 
nastąpił w okresie powojennym, do czego przyczyniła się z pewnością koronacja 
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figury w 1963 r., jej peregrynacja po parafiach Podhala, msza święta odprawiona w 
1979 r. przed wizerunkiem MB Ludźmierskiej w Nowym Targu przez papieża Jana 
Pawła II oraz uroczystości rekoronacyjne w 1983 r. (po kradzieży koron). W 1997 
r. sanktuarium nawiedził papież Jan Paweł II. Pielgrzymi przybywają tu w ciągu 
całego roku, najwięcej podczas uroczystości odpustowych, zwłaszcza na główny 
odpust Wniebowzięcia NMP (ok. 50 tys. osób). Ruch pielgrzymkowy na początku lat 
90. wynosił ponad 150 tys. osób rocznie. Cechą wyróżniającą Ludźmierz są nadal 
licznie przybywające tu tradycyjne góralskie pielgrzymki ludowe. Bogatą kulturę 
i folklor regionu można poznać podczas odbywających się w ośrodku od 1988 r. 
świąt bacowskich. Kult Królowej Podhala znany jest także poza granicami Polski, 
sanktuarium utrzymuje żywe kontakty zwłaszcza z polonijnymi środowiskami na 
terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. W 1979 r. w Chicago założono Koło Ludź-
mierz Związku Podhalan pod patronatem MB Ludźmierskiej, wizerunek Gaździny 
Podhala widnieje też na sztandarze Związku Podhalan w Kanadzie. Innym znanym 
ośrodkiem kultu MB Ludźmierskiej jest miejscowość Munster w stanie Indiana, gdzie 
corocznie odbywają się odpusty ludźmierskie.23 

Powstałe na początku XX w. sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu (8 km 
na południe od Jasła) w okresie powojennym stało się jednym z najbardziej znanych 
karpackich ośrodków pątniczych. Protektorat nad przypadającym w 1947 r. jubi-
leuszem 100−lecia objawień w La Salette objął prymas Polski, kard. August Hlond. 
W wielu diecezjach odprawiono wówczas nabożeństwa ekspiacyjne ku czci Maryi 
z La Salette. W 1960 r. w związku z 50−tą rocznicą pobytu saletynów w Dębowcu 
w sanktuarium umieszczono nową figurę MB Saletyńskiej. Wcześniejsze wizerunki 
zostały przekazane innym ośrodkom, dając początek nowym sanktuariom (Rzeszów, 
Sobieszewo k. Gdańska). W 1972 r., na zakończenie Roku Jubileuszowego (zwią-
zanego z 125−leciem objawień w La Salette, 120−leciem założenia stowarzyszenia 
księży saletynów i 70−leciem ich pobytu w Polsce) w ośrodku miały miejsce wielkie 
uroczystości z udziałem prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego oraz kard. Karola 
Wojtyły. Sanktuarium w Dębowcu wyróżnia się bogatą działalnością duszpasterską 
i rekolekcyjną. Od 1982 r. w każdą środę odbywa się Nieustanna Nowenna do 
MB Saletyńskiej, podczas której odczytywane są składane przez czcicieli prośby i 
podziękowania (w ciągu dziesięciu lat, od 1982 r. do 1992 r. napłynęło ponad 14 
tys. próśb i ponad 4 tys. podziękowań). Od maja do października organizowane 
są całonocne czuwania saletyńskie. Najwięcej pątników gromadzi się podczas od-
pustów w trzecią niedzielę września (rocznica objawień) oraz w trzecią niedzielę 
maja. O wzroście ruchu pielgrzymkowego może świadczyć liczba rejestrowanych 
w sanktuarium grup: w 1945 r. – 16 grup, w 1950 r. – 49 grup, w 1960 r. – 75 grup, 
w 1972 r. – 116, 1982 r. – 101 i w 1990 r. – 133 grupy.24 

Sanktuarium na Wiktorówkach (podobnie jak Krzeptówki) zostało zaprezento-
wane w podrozdziale dotyczącym nowych ośrodków pielgrzymkowych w Karpatach 
w okresie powojennym. 

Do ośrodków o randze regionalnej zaliczono 24 sanktuaria karpackie. Najwię-
cej w diecezji przemyskiej (10 ośrodków), następnie w tarnowskiej (9 ośrodków) 

24 P. Jamioł,Dzieje kultu Matki Bożej Saletyńskiej w dębowieckim sanktuarium, Kraków 1996.
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i w krakowskiej (5 ośrodków). Dysproporcje pomiędzy diecezją krakowską a pozo-
stałymi wynikają z faktu istnienia w jej granicach czterech ośrodków o randze co 
najmniej ponadregionalnej, w tym jedynych w regionie karpackim sanktuariów o 
randze międzynarodowej i krajowej. Prawie wszystkie sanktuaria regionalne (z wy-
jątkiem Szczyrku, Tarnowa i Miejsca Piastowego)  posiadają koronowane wizerunki 
Matki Bożej (stan na 2001 r.). W grupie tej znajduje się 7 wizerunków uznanych za 
najsławniejsze i najbardziej znane wizerunki karpackie w okresie przedrozbiorowym 
(Bochnia, Rychwałd, Borek Stary, Hyżne, Rzeszów, Przemyśl – figura MB Jackowej 
i Tarnowiec – do 1789 r. Jasło). Można w tym miejscu zastanawiać się nad ich 
obecną pozycją, jednoznaczna ocena tego zagadnienia jest jednak bardzo trudna. 
Przede wszystkim należy pamiętać o jakości zachowanych opracowań, na podsta-
wie których sporządzono ów przedrozbiorowy wykaz. Nie miały one charakteru 
naukowego, stanowiły raczej spis najbardziej czczonych czy znanych w tamtych 
czasach wizerunków kultowych. Stąd – jak już zaznaczono w tej pracy – określenie 
na ich podstawie zasięgu oddziaływania poszczególnych ośrodków nie było możli-
we. Można jedynie wskazać ewentualne przyczyny warunkujące lub ograniczające 
rozwój tych miejsc w interesującym nas horyzoncie czasowym. Z pewnością silne 
osłabienie kultu nastąpiło w przypadku wizerunku MB Bocheńskiej, związane 
było ono przede wszystkim z kasatą konwentu oo. dominikanów w Bochni. Czasy 
restrykcji józefińskich niekorzystnie odbiły się też na działalności sanktuarium w 
Borku Starym. W okresie powojennym kryzys nastąpił w sanktuarium rzeszowskim, 
po przejęciu przez władze państwowe majątku klasztornego, głównie ogrodu – tra-
dycyjnego miejsca gromadzenia się pielgrzymów. W historii pozostałych ośrodków 
nie zaznaczyły się wyraźne i długotrwałe okresy osłabienia kultu. Najbardziej rów-
nomiernym rozwojem charakteryzuje się sanktuarium w Rychwałdzie, będące od 
1946 r. pod opieką oo. franciszkanów. Sanktuarium to na początku lat 90. zaczęło 
przekształcać się w ośrodek ponadregionalny. Procesowi temu sprzyja z pewnością 
utworzenie w 1992 r. nowej diecezji bielsko−żywieckiej, w obrębie której znalazł 
się Rychwałd. Zmiana organizacji diecezjalnej może korzystnie wpłynąć także na 
rozwój sanktuarium w Tarnowcu, w związku z zawierzeniem w 1993 r. Matce Bożej 
czczonej w tutejszym wizerunku nowej diecezji rzeszowskiej. 

Uwzględniając czas powstania niemal 75% ośrodków regionalnych wywodzi 
się z okresu przedrozbiorowego. Spośród ośrodków późniejszych rangę regionalną 
przypisano siedmiu sanktuariom (Szczyrk, Wadowice, Jasień, Miejsce Piastowe, 
Niechobrz, Pasierbiec, Tarnów−Burek). Najbardziej dynamicznie rozwijającymi się 
ośrodkami, poza wspomnianym Rychwałdem, są Limanowa i Pasierbiec. Kościół 
w Limanowej wzniesiony został jako wotum w setną rocznicę Konstytucji 3 maja, 
a w 1991 r. Jan Paweł II nadał mu tytuł bazyliki mniejszej. Największą uroczysto-
ścią obchodzoną w tym sanktuarium jest odpust wrześniowy w święto MB Bolesnej 
(15−24 września). Program odpustu przewiduje m.in. specjalne nabożeństwa dla 
poszczególnych grup zawodowych, osób niepełnosprawnych i chorych, młodzieży 
oraz dzieci. Wśród licznych pielgrzymek na uwagę zasługuje organizowana od 
1986 r. pielgrzymka Romów. Jest to pielgrzymka piesza wyruszająca z Łososiny 

25 Cyganie pielgrzymują, Currenda, 1992, nr 142, s. 945−946.
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Górnej (ok. 5 km od Limanowej). Bierze w niej udział kilkaset osób narodowości 
cygańskiej, głównie z terenów południowej Polski i Słowacji.25  Do sanktuarium MB 
Pocieszenia w Pasierbcu najwięcej pątników przybywa podczas głównego odpustu 
MB Pocieszenia (w niedzielę po 28 sierpnia). O rozwijającym się kulcie świadczy 
też wprowadzenie w okresie powojennym dwóch nowych odpustów: w święto Nie-
pokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) oraz w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
i wspomnienie Maryi Matki Kościoła (odpust wprowadzony w 1983 r., w rocznicę 
poświęcenia nowego kościoła). Nabożeństwem nie spotykanym w innych ośrodkach 
jest sobotnia Nowenna do Siedmiu Radości Matki Bożej, podczas której odczytywane 
są prośby i podziękowania składane przez wiernych.26 

Ośrodki o znaczeniu lokalnym stanowią 65% sanktuariów maryjnych w Kar-
patach. Ich rozmieszczenie w poszczególnych diecezjach jest raczej równomierne. 

Ryc. 35. Ruch pielgrzymkowy podczas głównych odpustów w wybranych sanktu-
ariach karpackich na początku lat 90.  
Fig. 35. Pilgrimage movement during main fairs in the selected Carpathian sanctu-
aries in the early 1990´s
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w sanktuariach

26 Pasierbiec, Currenda, 1993, nr 143, s. 48−62.
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Również w tej grupie występują ośrodki zaliczone do najbardziej znanych miejsc 
maryjnych w okresie przedrozbiorowym. Są to: Gaj, Przemyśl (sanktuarium oo. 
franciszkanów), Krosno, Myślenice, Tuligłowy i Zagórz Stary. Poza wcześniejszymi 
uwagami dotyczącymi jakości ówczesnych opracowań, należy jeszcze zwrócić 
uwagę na fakt, iż miejsca te w większości zasłynęły w okresie prowadzonych 
przez Rzeczpospolitą w XVII i XVIII w. wojen obronnych. Przykładowo Matka Boża 
Murkowa z Krosna uratowała mieszkańców miasta podczas najazdu Rakoczego w 
1657 r., podobnie ocalenie Przemyśla przypisywano wstawiennictwu Matki Bożej 
z obrazu MB Niepokalanie Poczętej w miejscowym kościele oo. franciszkanów. 
Nasilenie kultu w Gaju wiązało się ze szczególną opieką Maryi podczas wojen 
szwedzkich. Tak więc sanktuaria te wyrosły na gruncie barokowej rzeczywistości 
i w nowej sytuacji historycznej nastąpiło  w nich wyraźne osłabienie kultu (np. w 
Gaju) bądź też utrzymywał się on głównie wśród okolicznej ludności (Zagórz Stary, 
Tuligłowy, Krosno). Często sąsiedztwo bardziej atrakcyjnych sanktuariów wpływało 
na spadek popularności omawianych miejsc pielgrzymkowych (np. Myślenice „nie 
wytrzymały konkurencji” ze strony Kalwarii Zebrzydowskiej; w samym Przemyślu 

Ryc. 36. Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu  
w latach 1920−1992 
Fig. 36. Pilgrimage movement to Shrine of Our Lady of La Salette in Dębowiec  
in the years 1920−1992 

Źródło: P. Jamioł, Dzieje kultu Matki Bożej Saletyńskiej w dębowieckim sanktuarium, Kraków 
1996



134

więcej pątników przyciąga kościół katedralny z figurą MB Jackowej, a oba ośrodki 
ustępują pobliskiej Kalwarii Pacławskiej). 

Także wśród pozostałych ośrodków lokalnych zaznacza się grupa sanktuariów 
o coraz mniejszej sile oddziaływania, w których funkcja ośrodka pątniczego jest 
coraz słabsza. Można to odnieść do sanktuarium w Babicach, Rymanowie (przed 
wojną podjęto starania o koronację czczonego tutaj obrazu MB Bolesnej, a obec-
nie kult ograniczony jest głównie do miejscowej parafii), Czchowie (kult związany 
z obrazem MB Śnieżnej zanika w związku z rozwojem nowego sanktuarium Pana 
Jezusa Miłosiernego na Strzygańcu), Tłuczaniu czy Zembrzycach.

W niektórych sanktuariach można jednak zaobserwować zjawisko odwrotne 
− reaktywacji kultu w okresie powojennym, zwłaszcza pod koniec lat 80. i w latach 
90. Wydaje się, że  ożywienie kultu przejawiające się ponownym rozwojem wielu 
ośrodków (również tych uważanych przez wieki za zapomniane) jest typowe dla 
polskiej religijności końca XX w. W regionie karpackim szczególnie widoczne jest 
ono w grupie sanktuariów lokalnych – spośród których prawie połowę stanowią 
ośrodki powstałe w okresie przedrozbiorowym – znajdujące się w początkach XX w. 
w fazie stagnacji, a dzisiaj będące aktywnymi miejscami pątniczymi (np.: Cieszyn, 
Binarowa, Jordanów).
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Typologia  
maryjnych ośrodków kulTowych  

w karpaTach polskich 

rozdział 7

Badania dotyczące działalności maryjnych ośrodków kultowych w Karpatach 
Polskich na przestrzeni ponad 200 lat poza przedstawieniem problemów związa-
nych z ich powstaniem i funkcjonowaniem w określonych warunkach społeczno−
politycznych wymagają jeszcze próby wydzielenia i określenia pewnych typów 
omawianych ośrodków kultowych. Za Stanisławem Liszewskim1  przyjęto rozu-
mienie typologii jako  określanie cech przewodnich, istotnych cech jakościowych 
badanych jednostek. Zaproponowany w poprzednim rozdziale podział ośrodków 
na: międzynarodowe, krajowe, ponadregionalne, regionalne i lokalne (w oparciu 
o podane tam kryteria), który uwzględnia aktualną rangę ośrodka, z pewnością nie 
wyczerpuje możliwości w tym zakresie. Należy zaznaczyć, iż w dotychczasowej 
literaturze przedmiotu brak jest opracowań kompleksowo poruszających problem 
typologii ośrodków kultowych. Oprócz kryterium zasięgu oddziaływania ośrodka – 
branego pod uwagę przede wszystkim przez geografów religii –  zajmujący się tym 
zagadnieniem na ogół stosują jedynie ogólnie przyjęty podział ośrodków kultowych 
na ośrodki: maryjne, Pańskie i świętych. Ponadto ze względu na patronat wyróżnia 
się sanktuaria diecezjalne i zakonne. W przypadku ośrodków maryjnych dodatkowo 
są one klasyfikowane jako ośrodki z wizerunkami koronowanymi i nie koronowa-
nymi. Andrzej Datko2  zaproponował podział ośrodków ze względu na stopień ich 
rozwoju: sanktuaria właściwe, sanktuaria w rozwoju oraz sanktuaria w zarodku. 
Ze względu jednak na dużą dynamikę i istotę rozpatrywanych zjawisk nie zawsze 
jest możliwe jednoznacznie określenie wyróżnionych przez autora kategorii. Wo-
bec powyższego, uwzględniając problematykę niniejszej pracy zdecydowano się 

1 Liszewski S.,Klasyfikacja i typologia osadnictwa turystycznego w świetle analizy ruchu tu-
rystycznego. Założenia teoretyczne, Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 
08. 06, Warszawa 1989, s. 99.

2 A. Datko, Powstanie i wartość sanktuariów maryjnych w Polsce, Jasna Góra, 1986, nr 3, 
s.14−17.
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przeprowadzić typologię historyczno−genetyczną maryjnych ośrodków kultowych 
na badanym obszarze (tab. 13).3 

Jako podstawowe kryteria przyjęto:
1. Genezę ośrodka – w przypadku rozpatrywanych miejsc kultowych wyróżniono 

ośrodki powstałe w oparciu o cudowne wizerunki, objawienia Matki Bożej, 
translokacje kultu.

2. Czas powstania ośrodka – przyjęto dwa zasadnicze okresy: ośrodki powstałe 
przed 1772 r. oraz w latach 1772−1992 (okres badań). 

3. Ciągłość kultu – wydzielono ośrodki funkcjonujące i zapomniane. W przypadku 
ośrodków funkcjonujących rozróżniono: ośrodki funkcjonujące nieprzerwanie 
w całym okresie badań oraz funkcjonujące okresowo – te ostatnie w zależności 
od czasu trwania osłabienia kultu i momentu jego przezwyciężenia zostały po-
dzielone na ośrodki, w których odrodzenie kultu nastąpiło w okresie zaborów 
oraz ośrodki, które odrodziły się dopiero po 1918 r.

Tak przeprowadzona typologia pozwoliła wyróżnić w obrębie maryjnych 
ośrodków kultowych w Karpatach Polskich następujące typy (ryc. 37):
I – Ośrodki powstałe przed 1772 r. w oparciu o kult cudownych wizerunków, funk-

cjonujące nieprzerwanie do czasów obecnych (22 ośrodki).
II – Ośrodki powstałe przed 1772 r. w oparciu o kult cudownych wizerunków 

funkcjonujące okresowo do czasów obecnych – w obrębie ośrodków tego typu 
wyróżniono dwa podtypy:

II a – Ośrodki powstałe przed 1772 r. w oparciu o kult cudownych wizerunków, 
w których do odrodzenia kultu doszło jeszcze w latach niewoli narodowej (23 
ośrodki).

II b – Ośrodki powstałe przed 1772 r. w oparciu o kult cudownych wizerunków 
funkcjonujące okresowo, w których odrodzenie kultu nastąpiło po 1918 r. (22 
ośrodki).

III – Ośrodki powstałe po 1772 r. w oparciu o kult cudownych wizerunków funk-
cjonujące nieprzerwanie do czasów obecnych (3 ośrodki).

IV – Ośrodki powstałe po 1772 r. na bazie objawień Matki Bożej lub translokacji 
kultu funkcjonujące nieprzerwanie do czasów obecnych (18 ośrodków).

V – Ośrodki powstałe przed 1772 r na bazie kultu cudownych wizerunków obecnie 
zapomniane (28 ośrodków).

VI – Ośrodki powstałe przed 1772 r. na bazie kultu cudownych wizerunków funkcjo-
nujące nieprzerwanie do czasów obecnych, w których nastąpiła zmiana obiektu 
kultu (2 ośrodki).

Przeprowadzona typologia pozwala stwierdzić, iż dominującym typem 
ośrodków maryjnych w regionie karpackim są ośrodki powstałe w okresie prze-
drozbiorowym mające w swej genezie popularny wówczas kult cudownych wi-
zerunków, okresowo funkcjonujące w całym rozpatrywanym okresie (ośrodki II 
typu). Okresowe funkcjonowanie tych miejsc było skutkiem  silnego osłabienia (czy 

3 W przeprowadzonej typologii pomocna okazała się typologia ośrodków turystycznych 
zaproponowana przez A. Jackowskiego. Zob. A. Jackowski, Typologia funkcjonalna miej-
scowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosadeckiego), UJ Rozprawy 
habilitacyjne nr 53, Kraków 1981. 
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wręcz zaniku) kultu, które w większości ośrodków karpackich nastąpiło pod koniec 
XVIII i w pierwszej poł. XIX w. w efekcie ówczesnej sytuacji społeczno−politycznej 
oraz szeroko pojętych skutków polityki józefińskiej. W przypadku połowy z nich  
najpóźniej na początku XX w. doszło do ponownego rozwoju kultu (podtyp II a, 
np. Tuchów, Nowy Sącz, Zembrzyce), w pozostałych reaktywacja kultu nastąpiła 
dopiero później (podtyp II b). Na podkreślenie zasługuje fakt, że ośrodki typu I i II 
stanowią łącznie ponad 70% wszystkich ośrodków tworzących współczesną sieć 
sanktuariów maryjnych w Karpatach Polskich. 

Wśród ośrodków powstałych po 1772 r. (typ III i  IV) zdecydowanie dominują 
ośrodki, u podstaw których znalazły się objawienia Matki Bożej oraz takie, które 
wykształciły się na skutek translokacji kultu (opisane łącznie jako typ IV). Jedynie 
sanktuaria w Tarnowie (katedra i Tarnów−Burek) i Bochni – Murowiance powstały w 
oparciu o popularny w poprzedniej epoce kult cudownych wizerunków. Wszystkie 
ośrodki III i IV typu wywodzące się z okresu porozbiorowego charakteryzują się 
nieprzerwaną ciągłością kultu do czasów obecnych. 

Typ V to ośrodki zapomniane, które w większości cechowały się  krótkotrwałym 
i lokalnym oddziaływaniem, a ich powstanie związane było ze swoistą modą na 
„cudowne wizerunki”, typową dla religijności polskiego baroku.

W grupie tej znalazły się również dwa ośrodki (Łączki Jagiellońskie, Żywiec), 
w których niemal całkowity zanik kultu nastąpił dopiero w czasach współczesnych, 
po 1945 r. O cudownym obrazach w Łączkach i Żywcu pisze jeszcze w swej pra-
cy E. Nowakowski. Później nie są one wymieniane w żadnych schematyzmach 
diecezjalnych. W przypadku sanktuarium w Łaczkach Jagiellońskich odrodzenie 
kultu nastąpiło po 1992 r., co można łączyć z powstaniem diecezji rzeszowskiej 
w obrębie której znalazły się Łączki. 

Ośrodki wydzielone jako typ VI to miejsca, które powstały w okresie przed-
rozbiorowym i funkcjonują nieprzerwanie do czasów współczesnych, w których 
jednak nastąpiła zmiana głównego obiektu kultu – sytuacja ta odnosi się do Cieszyna 
(przed 1772 r. kult odbierał tu obraz MB Cieszyńskiej, w XIX i początkach XX w. 
szczególnym kultem otaczany był inny obraz – MB Nieustającej Pomocy w typie 
MB Hilf, a w czasach współczesnych ponownie odżył kult pierwotnego obrazu MB 
Cieszyńskiej) oraz Porąbki Uszewskiej (jeszcze w drugiej poł. XIX w. cześć odbierał 
tu obraz MB Pocieszenia, później rozwinął się kult MB Lourdskiej). 
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Tab. 13. Typologia genetyczno−historyczna maryjnych ośrodków kultowych znaj-
dujących się w obrębie Karpat Polskich w latach 1772−1992
Tab. 13. Genetic and historical typology of Our Lady`s worship centres  
in the Polish Carpathians in the years 1772−1992
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Objaśnienia:
1 – ośrodek powstały przed 1772 r., 
2 – ośrodek powstały po 1772 r., 
N – ośrodek funkcjonujący nieprzerwanie. 
B1 – ośrodek funkcjonujący okresowo z odrodzeniem kultu do 1918 r., 
B2 – ośrodek funkcjonujący okresowo z odrodzeniem kultu po 1918 r., 
Z – ośrodek zapomniany.
I – ośrodki powstałe przed 1772 r. w oparciu o kult cudownych wizerunków funkcjonujące 

nieprzerwanie do czasów obecnych;
II a– ośrodki powstałe przed 1772 r. w oparciu o kult cudownych wizerunków, w których do 

odrodzenia kultu doszło jeszcze w latach niewoli narodowej.
II b – ośrodki powstałe przed 1772 r. w oparciu o kult cudownych wizerunków funkcjonujące 

okresowo, w których odrodzenie kultu nastąpiło po 1918 r.
III – ośrodki powstałe po 1772 r. w oparciu o kult cudownych wizerunków funkcjonujące 

nieprzerwanie do czasów obecnych;
IV – ośrodki powstałe po 1772 r. na bazie objawień Matki Bożej lub translokacji kultu funk-

cjonujące nieprzerwanie do czasów obecnych;
V – ośrodki powstałe przed 1772 r na bazie kultu cudownych wizerunków obecnie zapo-

mniane;
VI – ośrodki powstałe przed 1772 r. na bazie kultu cudownych wizerunków funkcjonujące 

nieprzerwanie do czasów obecnych, w których nastąpiła zmiana obiektu kultu.

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie 

Praca niniejsza ukazuje funkcjonowanie sieci maryjnych ośrodków kultowych 
na obszarze Karpat Polskich w latach 1772−1992. Wyznaczona perspektywa histo-
ryczna pozwoliła na dokonanie analizy zjawiska w zmieniających się warunkach 
historycznych, politycznych i społecznych. Przyjęty jako początek badań koniec 
XVIII w. wyznaczał zarówno w polskiej jak i europejskiej religijności pewien schyłek 
potrydenckiej pobożności barokowej, charakteryzującej się silnym rozwojem kultu 
cudownych wizerunków. Nowe, oświeceniowe idee zdecydowanie nie sprzyjały 
dalszemu rozwojowi tego typu pobożności. W warunkach polskich jednym z istot-
nych czynników negatywnie wpływających na funkcjonowanie ośrodków kultowych 
była   utrata niepodległości i represyjna polityka władz zaborczych. W przypadku 
ośrodków karpackich szczególnie dotkliwe okazały się represje związane z t.zw. 
systemem józefińskim, skierowane zwłaszcza przeciwko placówkom zakonnym. 
Jednak już w drugiej połowie XIX w. w wielu ośrodkach maryjnych obserwuje się 
pierwsze symptomy ponownego ożywienia kultu. Wraz z odzyskaniem niepod-
ległości, często przypisywanym właśnie wstawiennictwu Matki Bożej Królowej 
Polski, następuje intensyfikacja kultu maryjnego i związany z nią rozwój maryjnych 
ośrodków pątniczych. Kolejny kryzys w działalności omawianych ośrodków wystąpił 
bezpośrednio po drugiej wojnie światowej, w związku ze zmianą ustroju politycz-
nego. Został on przezwyciężony już w latach 60. i odtąd datuje się silny rozwój 
pobożności maryjnej, przejawiający się m.in.: licznymi koronacjami wizerunków 
maryjnych, powstawaniem nowych sanktuariów oraz odrodzeniem kultu w wielu 
dawnych ośrodkach. 

W wyniku przeprowadzonych badań nad funkcjonowaniem maryjnych ośrod-
ków pątniczych w Karpatach Polskich w latach 1772−1992 można sformułować 
następujące wnioski:
1. Przedrozbiorową sieć maryjnych ośrodków kultowych w omawianym regionie 

w zdecydowanej większości tworzyły ośrodki powstałe w XVII i XVIII w. w 
związku z szerzącym się wówczas w całej Europie kultem cudownych obrazów 
i figur. Sporządzony dla tego okresu wykaz maryjnych loca sacra uwzględnia 97 
ośrodków, wśród których znajdowały się zarówno miejsca o mocno już wówczas 
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ugruntowanej pozycji kultowej (Tuchów, Bochnia, Myślenice), jak i małe lokalne 
ośrodki, które trudno byłoby nazwać sanktuariami w dzisiejszym znaczeniu tego 
słowa. Były one raczej wyrazem dążeń prawie każdej parafii do posiadania wła-
snego szczególnie czczonego wizerunku. Restrykcje epoki józefińskiej, a wraz 
z nimi postępujące konfiskaty dóbr kościelnych, w połączeniu z brakiem odpo-
wiedniej opieki duszpasterskiej, wystarczyły do zaniku większości tych ośrodków. 

2. W XIX w. nastąpił proces stabilizacji i ugruntowania  wykształconej w okresie 
przedrozbiorowym sieci maryjnych ośrodków kultowych. Małe, nietrwałe ośrodki,  
powstałe w związku z barokowym zapotrzebowaniem na tego typu miejsca, zani-
kły najpóźniej w połowie XIX w. Równocześnie zaczęły wykształcać się przyszłe 
centra pątnicze regionu. W okresie autonomii Galicji nastąpił niezwykle szybki 
rozwój Kalwarii Zebrzydowskiej. Na przełomie XIX i XX w. była ona nie tylko 
czołowym sanktuarium karpackim i głównym sanktuarium diecezji krakowskiej,  
ale również jednym z najważniejszych miejsc pątniczych monarchii austro−wę-
gierskiej. W tym okresie podobną rolę dla diecezji tarnowskiej zaczyna pełnić 
sanktuarium w Tuchowie, a dla diecezji przemyskiej Kalwaria Pacławska. 

3. O stabilności sieci maryjnych ośrodków kultowych w całym omawianym okresie 
świadczy fakt, iż poza grupą małych ośrodków scharakteryzowaną powyżej, wła-
ściwie wszystkie pozostałe przedrozbiorowe maryjne ośrodki kultowe przetrwały 
w zdecydowanej większości do czasów współczesnych. Nawet ośrodki będące 
na początku XX w. w stadium stagnacji, współcześnie przeżywają wyraźny re-
nesans kultu.

4. Stabilizacja sieci maryjnych ośrodków kultowych i jej rozwój doprowadziły do 
wykształcenia się w jej obrębie pewnej hierarchii, do wyraźnie zaznaczającego 
się zróżnicowania rangi i funkcji poszczególnych ośrodków – przy czym głównym 
sanktuarium karpackim od drugiej poł. XIX w. nieprzerwanie pozostaje Kalwaria 
Zebrzydowska.

5. Równocześnie następował proces rozwoju sieci maryjnych loca sacra poprzez 
tworzenie nowych ośrodków kultowych. Głównym czynnikiem kreującym te 
ośrodki nie był już kult cudownych wizerunków, lecz przede wszystkim obja-
wienia Matki Bożej i translokacja kultu. Nowopowstałe sanktuaria nawiązują 
zazwyczaj do popularnych w całym Kościele Powszechnym nurtów pobożności 
maryjnej (kult Matki Bożej Fatimskiej, Lourdskiej, Saletyńskiej, czy kult ikony MB 
Nieustającej Pomocy). 

6. W całym omawianym okresie w regionie karpackim utrzymuje się podobna 
liczba maryjnych ośrodków kultowych (1772 r. – 97ośrodków, pocz. XX w. – 84 
ośrodki, pocz. 1990 r. – 90 ośrodków). Podobnie kształtują się również proporcje 
pomiędzy liczbą ośrodków zapomnianych, a liczbą ośrodków nowopowstałych 
(za zapomniane uznano 28 ośrodków, powstały 23 nowe) z tym jednak, że za-
nik  kultu w wielu ośrodkach miał miejsce głównie w końcu XVIII w., a proces 
kreowania nowych nasila się szczególnie od poł. XIX w. 

7. W wyniku przeprowadzonej typologii genetyczno−historycznej wyróżniono sześć 
typów maryjnych ośrodków kultowych na obszarze Karpat Polskich, przy czym 
najliczniejszy okazał się typ maryjnych ośrodków kultowych powstałych w okresie 
przedrozbiorowym w oparciu o kult cudownych wizerunków, funkcjonujących  
okresowo. 
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Informacja  
o sanktuarIach powstałych  

I reaktywowanych   
w regIonIe karpackIm po 1992 r.

W wyniku zmian w administracji kościelnej w marcu 1992 r. w regionie karpac-
kim utworzono dwie nowe diecezje: bielsko−żywiecką oraz rzeszowską, zaś diecezja 
przemyska została podniesiona do rangi archidiecezji. Z perspektywy minionych 
dziesięciu lat można stwierdzić, iż zmiany te w znacznym stopniu wpłynęły na życie 
religijne poszczególnych diecezji i funkcjonowanie znajdujących się w ich obrębie 
sanktuariów. Widoczne jest to m.in. w procesie kreowania nowych ośrodków kul-
towych oraz reaktywowania kultu w ośrodkach dotąd uznawanych za zapomniane. 
Dynamika tego procesu szczególnie widoczna jest w nowej diecezji rzeszowskiej 
(utworzonej z terenów dawnej diecezji tarnowskiej i przemyskiej) na obszarze której 
w porównaniu ze stanem z 1992 r. utworzono aż 7 nowych sanktuariów. Ponieważ 
opis tych zmian wykracza poza przyjęte ramy czasowe niniejszej pracy zostaną tu 
podane jedynie najważniejsze informacje o odrodzonych i nowopowstałych po 
1992 r. miejscach szczególnego kultu maryjnego.

Diecezja bielsko−żywiecka
ustroń−hermanice 
W 1983 r. na mocy dekretu biskupa katowickiego Herberta Bednorza w Herma-

nicach została erygowana nowa parafia pw. NMP Królowej Polski. Już wcześniej, bo 
w 1976 r. ks. Leopold Zielasko utworzył tutaj punkt katechetyczny, zaś na przełomie 
lat 70. i 80. rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę kościoła. Zgodę uzyskano 
w kwietniu 1982 r. W 1987 r. placówkę powierzono oo. dominikanom, z którymi 
należy wiązać rozwój szczególnego kultu maryjnego w tym miejscu. Kult skupiony 
jest wokół wizerunku MB Śnieżnej, czczonej tutaj jako Matka Dobrego Słowa. Obraz 
dla nowej dominikańskiej placówki w Hermanicach przekazali współbracia – domi-
nikanie z sanktuarium w Gidlach k. Częstochowy. Uroczysta intronizacja obrazu do 
wzniesionej w tym celu kaplicy Matki Bożej miała miejsce 25 września 1993 r. W 
procesji z kościoła pw. św. Klemensa w Ustroniu do Hermanowic uczestniczył bp 
ordynariusz diecezji bielsko−żywieckiej oraz przedstawiciele wielu dominikańskich 
klasztorów w Polsce z ojcem prowincjałem na czele. W listopadzie 2001 r. poświę-
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cono nowy kościół. Sanktuarium znane jest przede wszystkim ze swej działalności 
rekolekcyjnej i ekumenicznej. Wraz z duchownymi ewangelickimi organizowane są 
wspólne katechezy dla dzieci i młodzieży. Ewangelicy materialnie wspierali budowę 
świątyni. W końcu lat 80. w Hermanicach zaczęły odbywać się dominikańskie re-
kolekcje akademickie. W miesiącach letnich przybywa tutaj coraz więcej młodych 
ludzi uczestniczących w spotkaniach młodzieży oraz wielkim festiwalu piosenki 
religijnej „Gaude−Fest”. Od maja do października wierni gromadzą się w sanktuarium 
na nabożeństwa fatimskie. Rozwijający się kult Matki Bożego Słowa potwierdzają 
świadectwa licznych doznanych tutaj łask oraz składane w podziękowaniu wota.

Diecezja przemyska
polańczyk (diecezja przemyska)
W kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Polańczyku od 1949 r. 

znajduje się cudowna ikona MB Łopieńskiej. Przez wieki wizerunek ten odbierał 
wyjątkową cześć w greckokatolickiej cerkwi św. Paraskiewy w Łopience. Jest on 
XVIII−wieczną kopią ikony MB Werchrackiej z monasteru w Krechowie k. Żółkwi. 
Do drugiej wojny światowej na odpusty w Łopience przybywało kilkanaście tys. 
wiernych, głównie obrządku wschodniego. Rozwój kultu został zahamowany po 
przeniesieniu ikony do Polańczyka, próbę jego wznowienia podjęto dopiero w ostat-
nich kilku latach. O łaskami słynącym obrazie w Polańczyku wspomina schematyzm 
diecezji przemyskiej dopiero z 1997 r. Odradzanie kultu znajduje potwierdzenie w 
koronacji obrazu na prawie biskupim, która miała miejsce w 1999 r.

Diecezja rzeszowska
rzeszów – sanktuarium mB fatimskiej1 

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie została utworzo-
na w 1975 r., w latach 1978−1982 wzniesiono tutaj kościół. Konsekrował go w 
1991 r. papież Jan Paweł II podczas swej czwartej pielgrzymki do Polski. W 1992 r. 
w nowej diecezji rzeszowskiej świątynia zyskała rangę kościoła katedralnego. Od 
1982 r. w parafii rozwija się kult MB Fatimskiej, obecnie ośrodek ten wpisany jest 
na listę diecezjalnych sanktuariów maryjnych jako sanktuarium MB Fatimskiej. Już 
w maju 1982 r., po uroczystym wprowadzeniu do kościoła figury MB Fatimskiej, 
zapoczątkowano odprawianie nabożeństw fatimskich. Początkowo uczestniczyli 
w nich głównie parafianie oraz okoliczna ludność. Rozwijający się kult doprowadził 
do koronacji figury, która miała miejsce 13 czerwca 1993 r. Była to koronacja na 
prawie biskupim (diecezjalnym), dokonał jej ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp 
Kazimierz Górny. Przez cały rok, 13 dnia każdego miesiąca, w sanktuarium odbywają 
się nabożeństwa fatimskie, w okresie letnim połączone z procesją. 

rzeszów – sanktuarium mB saletyńskiej
Saletyni przybyli do Rzeszowa w 1936 r. i początkowo prowadzili tutaj zakład 

wychowawczy dla chłopców. W 1949 r. powierzono im nową parafię pw. MB Sale-
tyńskiej. W tym pierwszym okresie kult MB Saletyńskiej rozwijał się wokół obrazu 
umieszczonego w kaplicy klasztornej. W 1977 r. saletyni z Dębowca przekazali 
1 W opracowaniu sanktuariów diecezji rzeszowskiej wykorzystano przede wszystkim: Sank-

tuaria diecezji rzeczowskiej, pod. red. A. Motyki, Rzeszów 2001. 
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do Rzeszowa czczoną tam dotąd drewnianą figurę MB Saletyńskiej. W 1983 r. uro-
czyście wprowadzono ją do nowowybudowanej świątyni. Od tego momentu kult 
wyraźnie ożywił się. W każdą środę odprawiana jest nieustająca nowenna do MB 
Saletyńskiej, wierni licznie przybywają również na comiesięczne czuwania saletyń-
skie. Podobnie jak w innych ośrodkach MB Saletyńskiej główny odpust obchodzony 
jest 19 września, w rocznicę objawienia w La Salette. Prawne uznanie ośrodka jako 
sanktuarium nastąpiło w 2000 r. Wówczas to, 27 sierpnia, ks. bp Kazimierz Górny 
koronował figurę MB Saletyńskiej i ogłosił kościół „Sanktuarium MB Saletyńskiej – 
Patronki Ludzi Pracy”.

rzeszów−Zalesie
Zalesie zostało włączone w granice administracyjne Rzeszowa w 1977 r., 

wcześniej stanowiło odrębną wieś. Parafia rzymskokatolicka powstała tu w 1946 
r., na jej potrzeby przejęto cerkiew unicką po zlikwidowanej wówczas parafii 
greckokatolickiej. Przedmiotem kultu jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, w 
typie Hodegetrii. Obecny stan badań nie pozwala jednoznacznie ustalić zarówno 
pochodzenia wizerunku jak i początków kultu. Prawdopodobnie obraz pochodzi 
z XVII lub początku XVIII w., uprzednio odbierał cześć w unickiej cerkwi. Według 
relacji miejscowej ludności przed druga wojną światową miały przybywać tu liczne 
pielgrzymki, głównie wiernych obrządku wschodniego. Obecnie kult ma charakter 
lokalny, ograniczony do macierzystej i sąsiednich parafii. 

czudec
Obraz MB Łaskawej znajdujący się w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w 

Czudcu został odnotowany jako łaskami słynący już w XVIII w. Informację taką moż-
na znaleźć w Tabelach Załuskiego z 1748−1749 r. Obok wspomnianego wizerunku 
za imago gratiosa w kościele tym uznano także obraz MB Bolesnej oraz wizerunek 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Niestety późniejsze źródła i opracowania nie wspominają 
o wyjątkowej czci któregoś z tych wizerunków. Nie ma o nich wzmianki także w 
schematyzmach diecezji przemyskiej do 1992 r. Czudec został ponownie uznany 
za miejsce szczególnego kultu maryjnego po utworzeniu diecezji rzeszowskiej, w 
oficjalnym wykazie sanktuariów tej diecezji widnieje sanktuarium MB Łaskawej w 
Czudcu. Reaktywowanie kultu nastąpiło już w latach 70., kiedy to wizerunek MB 
Łaskawej przeniesiono do głównego ołtarza. Nadal ma on zasięg przede wszystkim 
lokalny, jednak o jego żywym charakterze świadczy rozpoczęcie w 1993 r. starań 
o koronację obrazu. Miała ona miejsce we wrześniu 2002 r.

skalnik
Kult obrazu MB Bolesnej w Skalniku wywodzi się jeszcze z czasów przedroz-

biorowych. Pielgrzymki miały tutaj przybywać nawet z Węgier, Słowacji czy Rusi. 
Jednak w późniejszym czasie doszło do osłabienia i zupełnego zaniku kultu. Obok 
trudnej sytuacji porozbiorowej wpływ na to miał także brak stałej opieki duszpaster-
skiej, bowiem kościół w Skalniku w XVI w. utracił prawa parafialne − początkowo 
należał do parafii w Samoklęskach, a od 1791 r. w Żmigrodzie Nowym. Odzyskał 
je dopiero w 1939 r. Fakt ten zapewne przyczynił się do ożywienie kultu wśród 
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miejscowej ludności. Prawne uznanie sanktuarium nastąpiło po 1992 r., już w 
diecezji rzeszowskiej. Współcześnie przejawami kultu są m.in. sobotnie nowenny 
do MB Skalnickiej oraz odpust ku Jej czci uroczyście obchodzony każdego roku w 
drugą niedzielę września. 

łączki jagiellońskie
O cudownym obrazie Matki Bożej w Łączkach pod Frysztakiem wspomina 

jeszcze na pocz. XX w. E. Nowakowski. Początki kultu prawdopodobnie sięgają XVIII 
w. Zgodnie z tradycją obraz będący wcześniej w kościele w Łękach Strzyżowskich, 
miał się pojawić w Łączkach w niezwykły sposób. Otóż po zabójstwie tamtejszego 
kapłana wizerunek sam przyszedł do Łączek. Intensywny rozwój kultu w XVIII w. 
został zahamowany po rozbiorach, a okresem, w którym nastąpił niemal całkowity 
zanik kultu były czasy powojenne (po 1945 r.). Dopiero w ostatnich latach obserwuje 
się jego ponowne ożywienie, ośrodek ten został uznany za oficjalne sanktuarium 
diecezji rzeszowskiej.

strzyżów 
Strzyżów jest kolejnym przykładem ośrodka, w którym po wieloletnim okresie 

zapomnienia doszło do odrodzenia kultu. Obraz MB Niepokalanie Poczętej ota-
czany był szczególną czcią przez miejscową ludność już w XVII w., bezpośrednio 
po umieszczeniu go w kościele farnym. W XVIII− wiecznych aktach kościelnych 
określany był jako łaskami słynący czy wręcz cudowny. Kryzys kultu rozpoczął się w 
końcu XVIII w., kiedy to z polecenia władz austriackich skonfiskowano wota, a sam 
obraz został uszkodzony. W 1861 r. odnowiony wizerunek wrócił do świątyni i od-
tąd rozwija się wokół niego kult. Jednak obrazu tego nie wspomina ani A. Fridrich, 
ani E. Nowakowski w pracach z pocz. XX w. Nie ma też Strzyżowa w wykazach 
sanktuariów diecezji przemyskiej do 1992 r. Prawne uznanie sanktuarium miało 
miejsce po 1992 r., już w diecezji rzeszowskiej.
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Our Lady’s Worship Centres 
in the Polish Carpathians in the years 1772−1992

(Summary)

The monograph aims at presenting the network of Our Lady’s worship centres 
on the territory of the Polish Carpathians in the years 1772−1992. The adopted histo-
rical perspective has allowed for an analysis of the phenomenon within the changing 
political, historical and social conditions. The end of the 18th century marked, both 
in Poland and in Europe, a certain end of the post−Trent Baroque religiousness, 
characterised by the considerable development in the worship of miraculous ima-
ges. The new ideas of the Enlightenment definitely did not encourage any further 
development of this type of worship. In the Polish experience, other factors with a 
negative impact on the operation of worship centres were also, and perhaps primarily, 
the loss of independence and the repressive policy of the occupiers. In the case of 
the Carpathian centres, the repressions which proved most harassing were the ones 
related to the system introduced by Austrian Emperors: Maria Teresa and Joseph II, 
directed especially against the monasteries. Already in the second half of the 19th 
century, however, the first symptoms of the revival of worship could be observed in 
many Our Lady’s sanctuaries. Together with the regaining of independence – often 
ascribed to the support of Our Lady, the Queen of Poland – the worship of Our Lady 
intensified, and the centres devoted to this worship developed. Another crisis in the 
operation of these centres occurred directly after World War II, in relation to the 
growth of an essentially atheist communist ideology. The crisis was overcome already 
in the mid−1960s, and since then a strong development of the worship of Our Lady 
has been recorded, which on the territory analysed has been manifested by inter alia: 
many coronations of images of Our Lady, the establishment of new sanctuaries and the 
revival of worship in many previous centres. Due to the clear impact of the political 
situation on the operation of worship centres, especially including sanctuaries, the 
analysis of the phenomena studied has been divided into three main periods: loss 
of sovereignty (1772−1918), the years of the Second Republic of Poland and World 
War II (1918−1945) and in modern times (1945−1992).

A proper analysis of the subject also required learning about the status directly 
preceding the actual study period. On the basis of a survey conducted within the 
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area of the present Polish Carpathians, 97 Our Lady worship centres were recorded, 
established before the 1770’s. These largely included centres founded in the 17th and 
18th century, in relation to the then popular worship of miraculous images across 
Europe. Considering the rank of particular centres, they have been divided into four 
groups (Tab. 5, Fig. 11):

The first group (17 centres) included sanctuaries of then considerable standing, 
enlisted as the most known worship centres in Poland of that period, and even one 
of the most famous in the Christian world. Examples are: Bochnia, Tuchów, Myśle-
nice, and Borek Stary. 

The second group (29 centres) and the third group (25 centres) cover the centres 
where significant development was later recorded, nevertheless the centres must 
already have operated in the period before the partition of Poland. 

The fourth group (26 centres) mainly involved small, local centres, which could 
hardly be called sanctuaries as understood today. Probably most of them existed for 
a very short period of time, and were related to the Baroque tendency to establish 
numerous sites devoted to a particular form of worship.

As a result of the First Partition of Poland in 1772, the area of the Carpathia-
ns was incorporated into Austria, forming the so−called Kingdom of Galicia and 
Lodomeria. The lack of sovereignty and the necessity to fight against the occupier, 
caused an outstanding linkage of national and religious trends, which had never 
been observed on such a scale in Europe. Pilgrimage centres played a special role 
here, as they were at the time the most accessible and popular medium of religious 
and national culture. An especially difficult period for the Carpathian sanctuaries 
was the period of the so−called Joseph’s restrictions late 18th century and early 19th 
century. Joseph’s system was addressed mainly against the monasteries, therefore 
many monastical centres found themselves in a difficult position. Cassations and 
other restrictions introduced by Austrian authorities caused gradual extinction and 
abandonment of monasteries, which were ruined or closed and transformed into 
facilities performing other functions. Among seventeen monastical pilgrimage sites, 
only six centres avoided cassations and restrictions or were touched to a small extent; 
in two the effects of such restrictions were only experienced temporarily while in the 
remaining centres the effects were significant and impacted on the subsequent fate 
of those sites (Tab. 7, Fig. 13). Previously recognised Polish sanctuaries which fell 
into ruin included: the Dominican sanctuaries in Bochnia, Borek Stary and Przemyśl, 
the Carmelite site in Jasło, and the Benedictine in Tuchów.

Although all centres later recorded the revival of worship, the sanctuaries in 
Bochnia and Borek Stary never regained their previous splendour, and the site in 
Tuchów started developing again only in the late 19th century. 

The revival of religious life in Galicia and the related growth of many pilgrima-
ge sites occurred in the second half of the 19th century, in relation to the autonomy 
granted to Galicia and the conclusion of the concordat agreement by Austria in 1855. 
The activity of pilgrimage sites was manifested by many celebrations of anniversaries 
and jubilees, which always gathered crowds of pilgrims. After a break of almost a 
hundred years, further coronations of Our Lady’s images took place, according to the 
so−called papal law. In the years 1877−1917, on the territory of Poland from before 
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the partitions, the highest such approval of worship was granted to 13 images, inc-
luding as many as 11 in Galicia. The following Carpathian images were crowned at 
the time: in Stara Wieś (1877), Kalwaria Pacławska (1882), Kalwaria Zebrzydowska 
(1877), Tuchów (1904) and Tuligłowy (1909).

Apart from a more favourable political climate than before the concordat, the 
development of Our Lady’s worship centres was also enhanced by the growth of 
this worship throughout the entire Church. The most important manifestations of this 
trend included the announcement in 1854 of the dogma on Immaculate Conception 
of BVM and Our Lady’s revelations in La Salette (1846) and Lourdes (1858). In the 
second half of the 19th century, several Our Lady’s revelations were also registered 
on Polish lands, and these events triggered the establishment of many centres. Among 
fifteen Our Lady’s centres created in the Carpathians in the 19th century and in the 
early 20th century, three were directly related to local appearances, three were insti-
tuted as a result of the translocation of Our Lady of La Salette and of Lourdes, while 
in one case (Ślemień) the motif of revelation occurs in the myths and legends. In the 
newly established centres, the worship that was especially strong was the worship 
of Our Lady, the Queen of Poland, usually identified with the image of Our Lady 
of Częstochowa. The turn of the 20th century was also marked with the beginnings 
of the first Carpathian pilgrimage sites related to the worship of Our Lady of Conti-
nuous Assistance. Local worship was then cultivated for such images in Wadowice 
and Domaradz.

While concluding the operation of pilgrimage sites in the Carpathian region 
over the period of almost 150 years without independence, statistics of the pheno-
menon was also collected (Tab. 10, Tab. 11). The list includes 84 centres operating 
in the region in the early 20th century, including 69 from before the Partitions and 15 
new ones (in the phase of growth). Among the centres from before the Partitions, 47 
were in the growth phase, and 22 in the stagnation phase or experiencing a signifi-
cant weakening of worship. When comparing the status with the status from before 
1772, a slight change in the total number of centres can be observed. In the early 
20th century, all centres previously classified into the first and the second group were 
in operation, while the crisis of worship was recorded only among the sites in the 
third group, whereas the most of centres from the fourth group ceased to exist. They 
were replaced by new ones, which largely developed only after 1945. Therefore, 
by the early 20th century, the network of Our Lady’s worship centres shaped in the 
17th and 18th centuries was 75%. There also occurred significant qualitative changes 
as compared to the period before the Partitions. At the turn of the 20th century, a 
hierarchy of pilgrimage sites began to take shape in the Carpatian region, which has 
existed through to modern times, visible mainly through the domination of Kalwaria 
Zebrzydowska, which was then already the central Carpathian sanctuary, and the 
growing significance of Kalwaria Pacławska and Tuchów, as the main pilgrimage sites 
of the Przemyśl and Tarnów dioceses. Kalwaria Zebrzydowska was one of the most 
important pilgrimage sites for Polish society divided into three countries. It was also 
included into the so−called Grosse Wallfahrtsorte on the territory of the Habsburg 
Empire and enlisted among the largest sanctuaries in Europe at the time. Certainly 
the rank of other sanctuaries improved where the coronations according to papal law 
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took place, which mainly refers to Stara Wieś. However, among the most recognised 
Polish worship centres from before the Partitions, only Tuchów regained its former 
position, and in the late 19th century, under the care of the Redemptorists, experien-
ced a period of significant revival of worship and development of the sanctuary.

The years of the Second Republic of Poland (1918−1939) were characterised 
by a further revival in religious life, which was accompanied by the development of 
many sanctuaries with their typical forms of worship. The growth of the worship of 
Our Lady was at the time manifested by a significant number of coronations. In the 
independent Poland, 21 images were crowned in this manner, including five within 
the Polish Carpathians (Fig. 19). Chronologically, the centres included: Borek Stary 
(1919), Przeczyca (1925), Tarnowiec (1925), Hyżne (1932) and Bochnia (1934). 
In the period analysed, no significant changes in the hierarchy of the Carpathian 
pilgrimage sites occurred. Kalwaria Zebrzydowska strengthened its position as the 
main sanctuary both in the Cracow diocese and in the entire Carpathian region. 
However, as a result of political changes after World War I, in relation to the fall 
of Habsburg Empire, the indulgences in Kalwaria welcomed fewer pilgrims from 
Slovakia, although this did not have a significant impact on the pilgrimage traffic 
to this centre. In 1937, Kalwaria celebrated the 50th anniversary of the coronation 
of the miraculous image, in which about 300 thousand pilgrims participated. The 
development of sanctuaries in Tuchów and Kalwaria Pacławska, the main pilgrimage 
sites of the Tarnów and Przemyśl dioceses, was also smooth.

The outbreak and course of World War II curtailed the development of the 
sanctuaries and pilgrimage migrations. German authorities banned the organisation 
and participation in pilgrimages, and the activities of priests were, by necessity, li-
mited to the minimum. There occurred an almost complete extinction of pilgrimage 
migrations and operation of pilgrimage sites. In fear of devastation or confiscation, 
some worshiped images were smuggled or hidden (e.g.: the image from Kalwaria 
Pacławska and the statue of Our Lady of Jaworzyna from Wiktorówki). In the Carpa-
thian region, however, the previously established pilgrimage sites were not completely 
devastated, and after the war, the centres recommenced their development again.

After the end of World War II, the Polish state entered a new socio−political 
situation expressed mainly by the change of the system, and a severe alteration of 
its borders. Among the Carpathian dioceses, the diocese of Przemyśl suffered most, 
as due to the change in the eastern border, a part of its territory now lay outside the 
territory of Poland. Pilgrimage sites located near the new border lost pilgrims from 
the former territories of the Republic of Poland, and the location in the vicinity of 
the border did not encourage the addition of new believers. An example here may 
be formed by the sanctuary in Kalwaria Pacławska, where the number of pilgrims 
after the war significantly dropped. Another reason for the decrease in the pilgrimage 
migrations, in the first years after the war in the Carpathian region, especially in the 
Przemyśl diocese, was related to the displacement of the Orthodox population from 
these areas. For ages, Orthodox pilgrims used to visit Catholic sanctuaries. Visitation 
files from the early 20th century confirm their large participation in feasts in Kalwaria 
Pacławska, Stara Wieś, Zagórz, and Tarnowiec.



169

Within the conditions of the atheist system introduced into Poland after 1945, 
the operation of the Church was very difficult. Observation of the practices of the 
USSR led to a fear of a complete renunciation of religion, and the closure of churches 
and monasteries. Some favourable changes occurred after 1956, in the period of the 
so−called ‘post−Stalinist revival’. They did not mean, however, any religious liberty 
or tolerance; to the contrary, the authorities still unwillingly agreed to the public 
performance of religious practices, including the organisation and development of 
pilgrimages. Nevertheless, it may be assumed that since the mid−1960s there has been 
a strong development of Our Lady’s worship, expressed inter alia by growth of many 
Our Lady’s sanctuaries. In the Carpathian region this has been manifested in the: 
– many coronations of the images of Our Lady, 
– the establishment of new centres and transformation of the sites instituted at the 

turn of the 20th century into recognised pilgrimage centres,
– growth of the existing Our Lady’s sanctuaries, especially the main pilgrimage 

centres in particular dioceses, 
– revival of the centres established in the 17th and 18th centuries where worship had 

ceased.
Certainly, this has been encouraged by the approach and activities of two main 

advocates and worshipers of Our Lady – the Primate of the Millennium – Cardinal 
Stefan Wyszyński and the present Pope, John Paul II. Similarly important was the fact 
of the increase in the worship of Our Lady throughout the entire Church, expressed by 
the announcement of the dogma of Assumption of Blessed Virgin Mary in 1950, and 
the development of large Our Lady’s sanctuaries, especially in Lourdes and Fatima. 
In the Carpathian region, the worship of Our Lady of Fatima – linked to the person 
of the Pope – resulted in the growth of the sanctuary in Krzeptówki in Zakopane, 
which is presently one of the more important Our Lady’s worship centres in Poland.

Among the twelve images of Our Lady crowned in the Carpathians after the 
war (by 1992), apart from the paintings and statues worshiped for centuries, there 
were also new ones, with a much shorter history (as in Krzeptówki and Wiktorówki). 
Most of them were already especially worshipped in the 17th and 18th centuries, and 
the worship developed or at least continued until modern times (e.g.: Ludźmierz, 
Rychwałd). In the group of crowned centres, there were both big sanctuaries with a 
large area of influence, such as: Ludźmierz, Krzeptówki, Rychwałd and Limanowa; 
and the smaller ones, where the area of influence of which was limited to the im-
mediate surroundings (e.g.: Jodłówka or Lipinki). In all cases, the coronation was a 
result of a strong worship of the image.

The phenomenon of establishment of new Our Lady’s sanctuaries in the Car-
pathian region after the war must be approached in the following categories:
– the establishment of centres related to the translocation of the images from the 

former eastern territories of Poland (e.g. Jasień),
– the development of centres popularising the most popular of the Church tendencies 

for the worship of Our Lady (e.g. sanctuaries of Our Lady of Fatima),
– the creation of new sanctuaries on the basis of the centres formed in the late 19th and 

early 20th centuries (e.g. : Wadowice, Szczyrk, Miejsce Piastowe and Przyłęków).
The institution of new pilgrimage sites was mainly impacted on by  
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the translocation of worship, which occurred in two separate waves:
– directly after the end of the war, the translocation of worship and images from  

the former eastern territories of Poland,
– the translocation present throughout the entire Catholic world, especially within 

the worship of Our Lady of Fatima, Our Lady of Continuous Assistance, or Our 
Lady of the Assistance to the Believers.

Among many worshiped images of Our Lady brought after the war from the for-
mer eastern territories of Poland, the images found in the Carpathian region included 
the images from: Rudki, Kołomyja, Bohorodczany, Śniatyń, Zbaraż and Bełż. Two of 
them were placed in the Cracow diocese: the image from Kołomyja was welcomed 
in the church of the Capuchins in Skomielna Czarna, and the image from Bohorod-
czany – in Korbielów. The remaining images were placed in the Przemyśl diocese: 
the icon from Rudki – in Jasień (Ustrzyki Dolne), the image from Bełż – in Ustrzyki, 
Our Lady of Zbaraż – in Prałkowce near Przemyśl, and the Armenian Our Lady from 
Śniatyń – in the church in Krzywcza. Before the war, the most famous images from 
the above were definitely the image from Rudki (former Przemyśl diocese, deanery 
of Sambor), crowned in 1921, and the image of Our Lady of Częstochowa from Ko-
łomyja (Lvov diocese). In new locations, the worship of these images developed best 
in Jasień, originating in the sanctuary of Our Lady, the Queen of the Bieszczady, and 
on a smaller scale in Prałkowce, Krzywcza and Skomielna Czarna. The worship of 
the images of Our Lady placed in Korbielów and Ustrzyki did not continue (Tab. 24).

The newly created sanctuary in Jasień was granted an outstandingly important 
role in the devastated, depopulated, and subsequently freshly populated region of the 
Bieszczady Mountains. On the one hand, Our Lady of Rudki already as the Queen 
of the Bieszczady, was to help to create the local religious and cultural community, 
while on the other hand, she was to become – as indicated by the inscription at 
the facade of the church – “The Mother of all the banned and resettled from the Ho-
meland”. The worship of the image in the new conditions began to develop quickly, 
soon covering the entire Bieszczady Mountains, and uniting the highly diversified 
local community around the worshiped image. The theft of the icon in 1992 was 
a tragic event in the history of the sanctuary, yet it did not cause any weakening of 
the worship. Presently, the sanctuary is in possession of a copy of the icon of Rudki, 
made in 1995. 

The translocation of the worship of Our Lady of Fatima caused the institution 
of the sanctuary in Krzeptówki in Zakopane, the sanctuary of Our Lady of Fatima in 
Tarnów and St. Peter’s Church in Wadowice. Worship developing there is strongly 
related to the prayers for Pope John Paul II – the churches in Krzeptówki and in Wa-
dowice were erected as ex voto for saving the Pope after the assault in 1981. The 
largest sanctuary of Our Lady of Fatima is definitely the sanctuary in Krzeptówki, 
presently forming the centre of this worship in Poland, whilst at the same time it is 
one of the most dynamic developing Polish pilgrimage centres after the war. The 
sanctuary in Wadowice, the hometown of Pope John Paul II, is a certain phenome-
non. The new church of St. Peter the Apostle was erected in the years 1984−1991 
in gratitude for the election of Karol Wojtyła to the Holy See, and for his saving in 
1981. The Pope personally consecrated the church in 1991, and then crowned the 
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statue of Our Lady of Fatima, granted to the church by the Bishop of Leiria, Portugal, 
on the 10th anniversary of the assault.

While talking about the worship of Our Lady of Fatima, it must be stressed that 
various forms of this worship were also introduced in many other sanctuaries of Our 
Lady, which has largely encouraged the revival of worship and the development of 
those centres.

In the group of centres instituted in the Carpathian region on the basis of the 
icon of Our Lady of Continuous Assistance, the following centres became sanctuaries: 
Wadowice (Church of the Presentation of BVM) in the Cracow diocese, and Domaradz 
and Niechobrz in the Przemyśl diocese. The images in Domaradz and Niechobrz 
were crowned according to the bishop law, in 1958 and 1987 respectively, while 
the image of Wadowice in 1999. Especially Niechobrz, which has experienced a 
continuously growing popularity, and its rank as an important centre of recollections 
in the Przemyśl diocese has also increased. The growth in the worship of the image 
of Our Lady of Continuous Assistance in Wadowice, is probably related to the fact 
that it is in the parish church of Karol Wojtyła, the present Pope, who already as a 
young man worshiped this particular image. 

After the war, Wiktorówki became a known Carpathian pilgrimage site, as the 
only Polish sanctuary located high in the mountains, at the altitude of 1150 metres 
above sea level. In a small wooden chapel, the statue of Our Lady of Jaworzyna, the 
Queen of the Tatras is worshiped. The areas of the sanctuary’s influence continue to 
grow, covering not only southern Poland, but are also large pilgrim groups from the 
central and northern part of the country. Apart from the main August indulgence (15th 
August) several thousand pilgrims, mainly highlanders, travel here to the Midnight 
Mass on Christmas night, and to welcome the New Year. The chapel is also visited 
by tourists travelling across the Tatras, who here, seeing the power and majesty of 
the mountains, seek the contact with the sacrum. In the group of sanctuaries which 
came into existence in the network of Carpathian pilgrimage sites after the war, other 
recognised diocese−based pilgrimage centres include: Szczyrk, Miejsce Piastowe 
and Pasierbiec. 

In the early 1990s, within the Polish Carpathians, there were 90 Our Lady’s 
sanctuaries registered, located on the territory of four dioceses (one centre – Cie-
szyn – was situated within the Katowice diocese). Almost 70 % of the centres dated 
from the 17th and 18th centuries, others were younger and largely became proper 
sanctuaries after World War II. In order to define their hierarchy, the centres were 
classified into five categories: international, national, supra−regional, regional and 
local centres (Fig. 26). The basic criteria adopted included the area of the centre’s 
influence, the level of its popularity, and the preacher activity. Thus:
– international sanctuaries included those with a supra−national area of influence, 

or the largest sanctuaries of national scope enlisted in the literature as some of the 
most important worship centres in Europe,

– national centres involved those with a national area of influence, which undertook 
preaching initiatives at the at least archdiocese level,

– supra−regional centres were classified as those whose scope of influence exceeds 
the borders of the diocese, and also the main pilgrimage centres in the Carpathian 
region recognised outside the region,
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– regional centres included the centres whose area of influence limited to the home 
diocese, which executed the diocese preaching programmes, the popularity of 
which covered the Carpathian region,

– local centres were those essentially operating within the borders of one deanery, 
the preaching activities of which referred mainly to the local communities, and 
the supra−local recognition of some of those centres in modern times results only 
from historical traditions and the former significance of the particular centre, e.g.: 
Myślenice, Wieliczka.

The sanctuary in Kalwaria Zebrzydowska was recognised as an international 
centre, the national rank was awarded to the sanctuary of Our Lady of Fatima in 
Krzeptówki, five centres were classified as supra−regional sanctuaries (Kalwaria 
Pacławska, Tuchów, Dębowiec, Ludźmierz and Wiktorówki), twenty−four – as re-
gional centres, while the remaining (59 centres) were assessed as local ones. The 
percentage shares of particular groups in reference to the total number of pilgrimage 
centres are as follows:

– international   –   1.1%,
– national  –   1.1%,
– supra−regional  –   5.6%,
– regional  – 27.2%,
– local   – 65.0%.
Therefore, at least regional centres constitute over 1/3 of all Our Lady’s worship 

sites in the Polish Carpathians. 
The only Carpathian centre of international rank is the sanctuary in Kalwaria 

Zebrzydowska. It is also one of the most important sanctuaries in the Cracow Arch-
diocese, the central sanctuary of the Carpathian region and the second most impor-
tant Polish sanctuary, after Częstochowa’s Jasna Góra. Definitely, the popularity of 
the centre results from its character related to Our Lady and the Passion, a tradition 
dating back several hundred years, ownership of the grace−awarding image of Our 
Lady, already crowned in the 19th century, and the unique religious ceremonies 
taking place here. 

In the late 1980s, the sanctuary of Our Lady of Fatima in Zakopane−Krzeptówki, 
obtained the national rank.

Supra−regional centres included the sanctuaries in: Tuchów, Ludźmierz, Kal-
waria Pacławska, Dębowiec and Wiktorówki. Tuchów is the main sanctuary in the 
Tarnów diocese, while Kalwaria Pacławska performs the same role in the Przemyśl 
diocese. Dębowiec is the most important Polish centre of worship of Our Lady of 
La Salette. The supra−regional role of the sanctuary of the Queen of the Tatras in 
Wiktorówki, largely results from the location of the centre so high in the mountains. 
Considering the time of origin of centres in this group, three of them already operated 
in Poland before the Partitions in 1772 (Tuchów, Ludźmierz and Kalwaria Pacław-
ska), whilst Wiktorówki and Dębowiec began to develop in the early 20th century.

The sanctuary in Kalwaria Pacławska began to regain its former position in the 
late 1970’s in relation to the revival in religious life after the election of Karol Wojtyła 
as the Pope. Since 1978, the pilgrimage traffic in Kalwaria Pacławska has shown a 
tendency towards continuous growth. Presently, the sanctuary is visited by over 200 
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thousand pilgrims and tourists a year, including large groups from the Ukraine. Since 
the late 1980s, Kalwaria has welcomed the national Franciscan Youth Meetings, 
gathering over two thousand young people. They are also participated in by groups 
from the Czech Republic, Slovakia and the Ukraine. In 1991, so as to celebrate the 
stay of the Holy See in the Przemyśl diocese, a new John Paul II tourist route was 
prepared, from Przemyśl to Kalwaria, with the length of ca. 23 km (Fig. 34). 

The greatest boom in Ludźmierz occurred after World War II. This was certa-
inly encouraged by the coronation of the statue in 1963, its peregrination across the 
parishes of the Podhale region, the mass celebrated in front of Our Lady of Ludź-
mierz by Pope John Paul II in Nowy Targ in 1979, the re−coronation celebrations 
in 1983 (after the theft of crowns) and by other anniversaries of the coronation. In 
1997, Ludźmierz was part of the papal pilgrimage. The feature which differentiates 
Ludźmierz consists in the still numerous traditional folk highlander pilgrimages. The 
worship of the Queen of the Podhale is also known outside the borders of Poland, 
the sanctuary maintains active relations with the Polish communities in the United 
States and Canada. 

The sanctuary in Dębowiec is characterised by intense preaching and recol-
lection activities. Since 1982, each Wednesday features a Continuous Novena to 
Our Lady of La Salette, during which the appeals and expressions of worshipers’ 
gratitude are read. In summer (from May to October) all−night prayers are organised. 
The statue of Our Lady of La Salette was crowned in 1996.

The category of regional centres included 24 Carpathian sanctuaries. Most of 
them belonged to the Przemyśl diocese (10 centres), then to the Tarnów diocese (9 
centres) and the Cracow diocese (5 centres). Among the most famous Polish Our 
Lady’s worship centres from before 1772, this group included: Bochnia, Rychwałd, 
Borek Stary, Hyżne, Rzeszów, Przemyśl (statue of Our Lady of St. Jacek Odrowąż) 
and Tarnowiec. 

As concerns the time of their origin, 80% of the regional centres date back to 
the period before 1772, while the later (younger) centres in this group include seven 
sanctuaries (Szczyrk, Wadowice, Jasień, Miejsce Piastowe, Niechobrz, Pasierbiec, 
and Tarnów−Burek). The centres with the most dynamic growth are the ones in 
Rychwałd, Limanowa and Pasierbiec. In the case of Limanowa, one must mention the 
pilgrimages of the Gypsies organised since 1986. It is a walking pilgrimage starting 
from Łososina Górna (ca. 5 km from Limanowa). 

Almost 65% of Our Lady’s centres in the Carpathians are local centres. A 
phenomenon which deserves attention is the occurrence among the local centres 
of a few sanctuaries classified in this study as the most famous Our Lady’s worship 
centres in the period before 1772 (centres from the first group). These include: Gaj, 
Przemyśl (sanctuary of the Franciscan Fathers), Krosno, Myślenice, Tuligłowy and 
Zagórz Stary. The centres were especially popular during the defence wars conducted 
by Poland in the 17th and 18th centuries. Our Lady of Murki worshiped in Krosno 
was believed to have saved the inhabitants of the city during the attack in 1657, 
just as the saving of Przemyśl was ascribed to the support of Our Lady of Immacu-
late Conception from the painting in the local church of the Franciscans. Therefore 
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among the centres originated on the grounds of Baroque religiousness, in the new 
times and altered socio−political situation, a significant weakening in worship was 
observed (Gaj), or the worship was maintained only in the centre’s surroundings 
(Zagórz Stary, Tuligłowy, and Krosno). Also in modern times, the centres do not show 
any clear growth tendencies, although in the recent years the phenomenon of the 
worship revival has been recorded in some local sanctuaries. Almost half of these 
centres are formed by the sites already existing before 1772, which in the early 20th 
century experienced the stagnation phase, and which are nowadays active pilgrimage 
centres (e.g.: Binarowa, Dziekanowice, and Jordanów).

The final part of the study contained the typology related to the origin and 
history of Our Lady’s worship centres within the Polish Carpathians, in the years 
1772−1992. The basic criteria included:
1. The origin of the centre. In the case of the centres discussed these include: mira-

culous images, revelations of Our Lady, and the translocation of worship.
2. Period of establishment. Two basic periods are considered: centres established 

before 1772, and instituted in the period between 1772 and 1992 (the study period) 
3. Continuous character of worship. 

Centres classified here include those currently operating as well as the forgotten 
ones. In the case of operating centres, a differentiation has been proposed between 
centres operating continuously throughout the adopted study period, and the centres 
that only operate periodically. The latter, depending on the period of crisis and the 
moment of its passing, have been classified into the centres where the revival of 
worship had already occurred during the period of the Partitions, and the centres 
which were revived only in the modern times.

Such a typology allowed for the classification of Our Lady’s worship centres in 
the Polish Carpathians into the following types (Tab. 13, Fig. 37):
I – centres established before 1772 on the basis of the worship of miraculous images, 

operating continuously until the present time (22 centres);
II – centres established before 1772 on the basis of the worship of miraculous ima-

ges, operating periodically do until the present day. Within these centres, two 
sub−types have been observed:

II a – centres established before 1772 on the basis of the worship of miraculous 
images, where worship had already revived in the period before regaining inde-
pendence (23 centres);

II b – centres established before 1772 on the basis of the worship of miraculous 
images, operating periodically, where worship revived after 1918 (22 centres);

III – centres established after 1772 on the basis of the worship of miraculous images, 
operating continuously until the present time (3 centres);

IV – centres established after 1772 on the basis of Our Lady’s revelations or the 
translocation of worship, operating continuously until the present time (18 centres)

V – centres established before 1772 on the basis of the worship of miraculous images, 
presently in oblivion (28 centres).

VI − centres established before 1772 on the basis of the worship of miraculous ima-
ges, operating continuously until the present time, where the object of worship 
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changed (2 centres).
The largest group of centres within the territory under study is formed by 

type II centres (in total 45 centres). Generally, these include centres established 
before 1772, on the basis of the worship of miraculous images and statues, popular 
in the 17th and 18th centuries, which operated periodically throughout the period 
analysed. The periodical operation of these sites was probably related to the phase 
of worship weakening, which occurred in the majority of Carpathian centres in 
the first half of the 19th century, as a result of the broad effects of the policy of 
the Habsburg Emperor Joseph II. Some of these centres managed to overcome the 
crisis as early as in the opening years of the 20th century (subtype a; e.g.: Tuchów, 
Nowy Sącz, and Zembrzyce), while in some, the revival of worship occurred only 
in the modern times (subtype b). Centres of types I and II in total, constitute almost 
70% of all Our Lady’s centres operating presently in the Carpathian region, which 
fully confirms the hypothesis of the study in the part referring to the origin of the 
centres’ network. 

Among the centres established after 1772 (types III and IV), the dominating 
group is formed by the centres that originated due to the appearance of Our Lady 
or the translocation of worship (type IV). Only the sanctuaries in Tarnów and Boch-
nia−Murowianka were established in relation to the worship of miraculous images, 
popular in the period after the Council of Trent. All centres instituted after 1772 
are characterised by continuous worship until the present day. Type V included the 
centres that are presently defunct, while the more detailed characteristics of these 
places again confirms the thesis on their temporary and local nature, related to the 
fashion for “miraculous images”, that are typical of Baroque religiousness. Expla-
nation is required for centres classified as type VI. These include sites established 
before 1772, which have been operating continuously until the present day, where 
the object of worship, has however, changed. The situation refers to Cieszyn (before 
1772 the object of worship was the image of Our Lady of Cieszyn; in the 19th century, 
the image worshiped was called Our Lady of Hilf, and during modern times, the 
worship of Our Lady of Cieszyn has been revived), and Porąbka Uszewska (even 
in the second half of the 19th century, the image worshiped was the image of Our 
Lady of Consolation, while later the worship of Our Lady of Lourdes developed).

To conclude, it must be stressed that the Carpathian network of Our Lady’s 
pilgrimage sites was largely established before 1772, mainly in the 17th and 18th 
centuries, on the basis of then popular worship of miraculous images. In the 19th 
century, the stabilisation and strengthening of the network was observed, and simul-
taneously the future pilgrimage centres of the region were formed. Throughout the 
entire period studied, the process of network development occurred also through 
the institution of new sanctuaries.
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