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SANKTUARIA I OŚRODKI PIELGRZYMKOWE  

NA POGÓRZU DYNOWSKIM – GENEZA  

I FUNKCJONOWANIE 
 
 

Abstrakt 
W opracowaniu dokonano prezentacji sanktuariów funkcjonujących w granicach fizyczno-geograficznych 

Pogórza Dynowskiego. Region ten zajmuje waŜną rolę w sieci ośrodków pielgrzymkowych Karpat Polskich, 
gdyŜ rejestruje się tu 16 miejsc pielgrzymkowych związanych przede wszystkim z kultem łaskami słynących  
i cudownych wizerunków Matki BoŜej. Sanktuaria te od wieków przyciągają rzesze pielgrzymów, a w 
ostatnich latach stały się teŜ miejscem zainteresowań turystów uprawiających tzw. turystykę religijną. 

NajwaŜniejszą rangę wśród analizowanych ośrodków pielgrzymkowych zajmują sanktuaria maryjne  
w Borku Starym, w HyŜnem, w Jodłówce, w Starej Wsi i w Tuligłowach. Z pozostałych maryjnych ośrodków 
pielgrzymkowych na uwagę zasługują sanktuaria w Chmielniku, w Brzozowie i w Domaradzu, w których 
znajdują się obrazy Najświętszej Maryi Panny koronowane na prawie diecezjalnym. W trzech sanktuariach 
rozwinięty jest kult świętych i błogosławionych – św. Jana z Kęt w Błędowej Tyczyńskiej, św. Józefa 
Sebastiana Pelczara w Korczynie oraz św. Michała Archanioła w kościółku na górze św. Michała w Bliznem. 
Na omawianym obszarze nie rejestruje się sanktuariów Pańskich. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, Ŝe współczesna sieć ośrodków pielgrzymkowych  
na Pogórzu Dynowskim jest dziedzictwem wielowiekowej tradycji. Największy wpływ na ukształtowanie  
tej sieci miał rozwinięty w okresie odnowy potrydenckiej kult cudownych wizerunków Matki BoŜej. 
Współcześnie do czynników szczególnie sprzyjających rozwojowi ruchu pielgrzymkowego do analizowanych 
sanktuariów naleŜy uznać: tradycje pątnicze, stale ubogacany program duszpasterski realizowany w 
sanktuariach, połoŜenie sanktuariów przy szlakach turystycznych i tematycznych oraz działalność władz 
kościelnych i samorządowych promującą sanktuaria. 

Słowa kluczowe: sanktuarium, pielgrzymowanie, turystyka religijna, ruch pielgrzymkowy, ośrodki kultu 
maryjnego, ośrodki pielgrzymkowe, geneza, rozwój 

 
 

SANCTUARIES IN THE FOOTHILLS DYNOWSKIE – 

GENESIS AND FUNCTIONING 
 
 

Abstract 
This study present sanctuaries currently operating within physico-geographical borders of Pogorze 

Dynowskie region. Since there is about 20 places of pilgrimage recorded, mostly related to the graces  
of the cult of famous and wonderful images of the Virgin Mary, this region occupies an important role in the 
network of the Polish Carpathians pilgrimage centers. These sanctuaries for centuries attracted crowds of 
pilgrims, and in recent years have become a specific place of interest practicing so-called religious tourism. 

This study also conducted an analysis of the impact of spatial extent and distribution of the sanctuary  
of pilgrims throughout the year on example of the selected sanctuaries. 

The highest rank among the analyzed pilgrimage centers occupy the Marian sanctuaries in Stary Borek,  
in Hyznem, in Jodlowka, in Stara Wieś and in Tuliglowy. Of the remaining Marian pilgrimage centers, 
deserving special attention, there are sanctuaries in Chmielnik, Brzozow and Domaradz, where are the Images 



Franciszek Mróz, Łukasz Mróz 

126 

of the Virgin Mary crowned with canonical law. In the three sanctuaries developed a cult of the saints and the 
blessed Saint. John of Kety in Bledowa Tyczynska, St. Joseph Sebastian Pelczar in Korczyn and St. Archangel 
Michael in church located on St. Michael Mountain in Blizne. There are no registered sanctuaries of the Lords 
in this area. 

This analysis led to the conclusion that modern network of pilgrimage centers in Pogorze Dynowskie 
region is the heritage of centuries tradition. The highest impact on the form of this network was made by  
post-Tridentine renewal of the cult of miraculous images of Virgin Mary. 

Today, the factors particularly conducive to the development of pilgrims to the analyzed sanctuaries 
should be considered: pilgrimage traditions, constantly enriched pastoral program implemented in the 
sanctuaries, the location of sanctuaries at the tourist routes and thematic routes, the church authorities and local 
authorities activities taken to promote sanctuaries. 

Keywords: sanctuary, pilgrimage, religious tourism, pilgrimage traffic, Marian cult centre, pilgrimage 
centers, development, genesis 
 

1. Wprowadzenie 
W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 800 ośrodków pielgrzymkowych związanych 

przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim (ryc. 1). Wśród nich zdecydowanie 
dominują sanktuaria maryjne (ponad 560 ośrodków – około 70% ogółu), z których  
w ponad 220 znajdują się koronowane na prawie papieskim wizerunki Matki BoŜej. 
Pozostałe sanktuaria są związane z kultem Jezusa Chrystusa i Trójcy Świętej (sanktuaria 
Pańskie – 97 ośrodków) oraz kultem świętych lub błogosławionych (ponad 160 
sanktuariów). W rozmieszczeniu przestrzennym polskich ośrodków pielgrzymkowych 
wyraźnie zaznacza się region Karpat. Obecnie funkcjonuje tu 130 ośrodków kultu 
religijnego, co stanowi ponad 15% takich ośrodków w naszym kraju (ryc. 2). W grupie 
ponad 90 sanktuariów maryjnych na tym terenie aŜ 51 ośrodków posiada koronowane 
wizerunki Matki BoŜej (34 wizerunki zostały koronowane na prawie papieskim, zaś 17  
na prawie biskupim – diecezjalnym). 

Przedmiotem badań autorów prezentowej pracy stały się sanktuaria i ośrodki 
pielgrzymkowe połoŜone na terenie Pogórza Dynowskiego1. Region ten zajmuje waŜną 
rolę w sieci ośrodków pielgrzymkowych Karpat Polskich, gdyŜ rejestruje się tu  
16 ośrodków pielgrzymkowych związanych przede wszystkim z kultem łaskami słynących 
i cudownych wizerunków Najświętszej Maryi Panny (por. ryc. 3 i tab. 1). Sanktuaria te od 
wieków przyciągają rzesze pielgrzymów, a w ostatnich latach stały się teŜ szczególnym 
miejscem zainteresowań turystów uprawiających tzw. turystykę religijną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1  Pogórze Dynowskie jest największym mezoregionem wśród Zewnętrznych Pogórzy Karpackich. Jego powierzchnia 

wynosi 1840 km2. PołoŜone jest pomiędzy dolinami Wisłoka i Sanu. Od północy sąsiaduje z Podgórzem Rzeszowskim, 
od południa z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską, środkowokarpackim Pogórzem Bukowskim i Doliną Sanu. Por. J. 
Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998, s. 340–341. 
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Ryc. 1. Sanktuaria Kościoła katolickiego w Polsce (stan na 1 listopada 2011 r.) 

 

Źródło: Opracowanie: Franciszek Mróz i Łukasz Mróz (2011) 
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Ryc. 2. Sanktuaria w Karpatach Polskich 

 

Źródło: Opracowanie: Franciszek Mróz i Łukasz Mróz (2011) 
 

Badaniami objęto ośrodki kultu religijnego posiadające urzędowy statut sanktuarium, 
określony przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1230)2, a więc posiadające 
stosowną aprobatę ordynariusza miejsca. Uwzględniono sanktuaria Kościoła katolickiego 
obrządku łacińskiego, legitymujące się w dniu 1 listopada 2011 r. erygującym je dekretem 
biskupim. W analizie uwzględniono takŜe ośrodki pielgrzymkowe nazywane od wieków 
sanktuariami, które choć nie posiadają oficjalnego zatwierdzenia, jako „sanktuaria”, to 
jednak ich bogata i długa historia, jak gdyby sankcjonuje prawo uŜywania w stosunku  
do nich czcigodnego określenia sanktuarium. Dodatkowo, bardzo często pełnią one  
podobne funkcje jak sanktuaria z oficjalną aprobatą władzy kościelnej. „Dyrektorium  
o poboŜności ludowej i liturgii”, zatwierdzone przez Konferencję Plenarną Kongregacji ds. 
Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów z 2001 r., podkreśla, Ŝe ośrodki takie „stanowią 
część »geografii« wiary i poboŜności ludu BoŜego, społeczności, która mieszka na 
określonym terytorium i która w duchu wiary pielgrzymuje do niebieskiego Jeruzalem”3. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2  Obecnie obowiązującą w Kościele definicję sanktuarium zamieszcza Kodeks Prawa Kanonicznego z 25 stycznia 1983 r., 

zatwierdzony przez papieŜa Jana Pawła II. W kanonie 1230 sanktuarium określone jest jako: „kościół lub inne miejsce 
święte, do którego – za aprobatą ordynariusza miejscowego – pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej 
poboŜności” . Patrz: Kodeks Prawa Kanonicznego (przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski), 
Poznań 1984, kan. 1230. 

3  Dyrektorium o poboŜności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003, s. 187. 
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Ryc. 3. Sanktuaria na Pogórzu Dynowskim 

 

Źródło: Opracowanie: Franciszek Mróz i Łukasz Mróz (2011) 
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Tab. 1. Sanktuaria i ośrodki pielgrzymkowe na Pogórzu Dynowskim 
 

Uwagi 

 

 

 

Sanktuarium ustanowione dekretem podpisanym przez 
ks. biskupa Kazimierza Górnego z dnia 11 czerwca 
2005 r. 

Obraz koronowany na prawie papieskim 15 sierpnia 
1919 r. 
Rekoronacja obrazu w 1961 i 1995 r. 

Obraz koronowany na prawie diecezjalnym w 1858 r. 

Obraz koronowany na prawie diecezjalnym 4 maja 
1997 r. przez ks. biskupa Kazimierza Górnego. 

Obraz koronowany na prawie biskupim 22 czerwca 
1958 r. przez ks. biskupa Franciszka Bardę. 

Obraz koronowany na prawie papieskim 8 września 
1932 r. przez ks. biskupa Anatola Nowaka. 

Obraz koronowany na prawie papieskim 31 sierpnia 
1975 r. przez ks. kard. Karola Wojtyłę. 22 października 
1987 r. korony zostały skradzione przez nieznanych 
sprawców. Rekoronacji obrazu dokonał papieŜ Jan 
Paweł II 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie. 

 

 

 

Wybrane źródła i opracowania 
potwierdzające kult 

(do 1945 r.) 

Teki P. śegoty10, Nowakowski11, 
Fridrich12 

 

 

 

Pruszcz1, Majecki2, Rewoliński8, 
Nowakowski11, Fridrich12 

Teki P. śegoty10, Nowakowski11, 
Fridrich12 

 

 

Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego6, Teki P. śegoty10, 
Nowakowski11, Fridrich12 

Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego6 

 

 

 

Początki kultu 

XVIII w.  

 

XVI w. 

2005 r. 

XV w. 

XVII w.  

XVIII w.  

XX w. 

XVII w.  

XVIII w.  

XVII w.  

XX w. 

XX w. 

Przedmiot kultu 

obraz Matki BoŜej z 
Dzieciątkiem 

figura Matki BoŜej 
Pełnej Łaski 

miejsce objawienia 
św. Michała 
Archanioła 

relikwie św. Jana z 
Kęt 

obraz Matki BoŜej 
Borkowskiej 

obraz Matki BoŜej 
Ognistej 

obraz Matki BoŜej 
Łaskawej 

obraz Matki BoŜej 
Nieustającej Pomocy 

obraz Matki BoŜej 
HyŜneńskiej 

obraz Matki BoŜej 
Pocieszenia 
 

obraz Matki BoŜej 
Pocieszenia 

relikwie św. Józefa 
Sebastiana Pelczara 

obraz przywieziony 
ze Śniatynia – arch. 
lwowska) 

Nazwa sanktuarium 

Matki BoŜej 

Matki BoŜej Pełnej Łaski 

kult św. Michała 
Archanioła 

św. Jana z Kęt 

Matki BoŜej Borkowskiej 

Matki BoŜej Ognistej 

Matki BoŜej Łaskawej 

Matki BoŜej Nieustającej 
Pomocy 

Matki BoŜej HyŜneńskiej 

Matki BoŜej Pocieszenia 

Matki BoŜej Pocieszenia 

św. Józefa Sebastiana 
Pelczara 

Matki BoŜej Ormiańskiej 

Wezwanie kościoła 

Św. Trójcy 

Wszystkich Świętych 

kościółek na górze św. 
Michała Archanioła 

Matki BoŜej Królowej Polski 

Wniebowzięcia NMP i św. 
Jacka 

Przemienienia Pańskiego 

św. Bartłomieja Apostoła 

św. Mikołaja i Matki BoŜej 
Nieustającej Pomocy 

Narodzenia NMP 

Matki BoŜej Pocieszenia 

Matki BoŜej Pocieszenia 

Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski 

Narodzenia NMP 

Miejscowość 

Babice 

Blizne 

Blizne 

Błędowa Tyczyńska 

Borek Stary 

Brzozów 

Chmielnik 

Domaradz 

HyŜne 

Jodłówka 

Kombornia 

Korczyna 

Krzywcza 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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Obraz koronowany 8 września 1877 r. Po poŜarze 
wizerunku kopia obrazu została koronowana w 1972 r. 

Obraz koronowany na prawie papieskim 8 września 
1909 r. przez ks. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. 

Źródło: Opracowanie własne 
Pruszcz1 – Pruszcz P. H., Morze Łaski BoŜey, które Pan Bóg w Koronie Polskiej, po róŜnych mieyscach przy obrazach Chrystusa Pana i Matki Jego wylewa,  

Kraków 1662. 
Majecki2 – Majecki R., Obraz Najśw. P. Maryi w podgórskim kraju w Borku, Kraków 1701. 

Jagusiński3 – Jagusiński D., Cuda i łaski N. Maryi Panny w obrazie kościoła Tuligłowskiego, Kraków 1769. 
Rogalski4 – Rogalski L. (red.), Pamiątka Katolicka czyli zbiór pism i zadań religijnych przykładami wspartych, ku utwierdzeniu poboŜności chrześcijańskiej oraz 

wiadomości historyczne hierarchii Kościoła rzymsko-katolickiego dotyczące, Warszawa 1856, s. 281. 
CzeŜowski5 – CzeŜowski I., Koronacya cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny pod wezwaniem Matki BoŜej Miłosierdzia w kościele oo. Jezuitów w Starejwsi  

pod Brzozowem, Lwów 1877. 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego6 – Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.), 1880–1895, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich, t. 1–14, Warszawa. 
Mrowiński7 – Mrowiński W., Cudowny obraz Matki Boskiej Starowiejskiej w Ziemi Sanockiej, Kraków 1885. 

Rewoliński8 – Rewoliński T., Medale religijne odnoszące się do Kościoła katolickiego we wszystkich krajach dawnéj Polski, cz. II, Kraków 1885, Nakładem autora. 
Teki P. śegoty10 – Teki P. śegoty – teczka pt. Obrazy Pana Jezusa i Matki Boskiej w Polsce, BJ, rkps 5362. 

Nowakowski11 – Nowakowski E. (Wacław z Sulgostowa, kupycyn), O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki BoŜej, wiadomości historyczne, 
bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków 1902. 

Fridrich12 – Fridrich A., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce zebrał według autentycznych  
źródeł ks. Alojzy Fridrich T.J., t. II, Kraków 1904. 

 

Teki P. śegoty10, Nowakowski11 

Rogalski4, CzeŜowski5, Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego6, 
Mrowiński7, Rewoliński8, Teki P. 
śegoty10, Nowakowski11, Fridrich12 

Jagusiński3, Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego6, Teki P. 
śegoty10, Nowakowski11, Fridrich12 

XVIII w.  

XVII w.  

XIV w. 

obraz Matki BoŜej z 
Dzieciątkiem (kopia 
obrazu Matki BoŜej 
Częstochowskiej) 

obraz Matki BoŜej 
Starowiejskiej 

obraz Matki BoŜej 
Tuligłowskiej 

Matki BoŜej Matki 
Kościoła 

Matki BoŜej 
Starowiejskiej 

Matki BoŜej 
Tuligłowskiej 

Narodzenia NMP 

Wniebowzięcia NMP 

św. Mikołaja 

Łączki Jagiellońskie 

Stara Wieś 

Tuligłowy 

14. 

15. 

16. 
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Celem badań było poznanie genezy i funkcjonowania sanktuariów na Pogórzu 
Dynowskim, a takŜe określenie rangi analizowanych sanktuariów w sieci polskich 
ośrodków pielgrzymkowych. 

Praca jest rezultatem badań kameralnych i terenowych przeprowadzonych  
w latach 2008–2011. Autorzy opracowania pragną podkreślić, Ŝe praca ma charakter 
przyczynkowy i stanowi podstawę do dalszych badań. 

Do najwaŜniejszych materiałów źródłowych, które wykorzystano na potrzeby 
prezentowanego opracowania, naleŜą druki i opracowania z wykazami cudownych 
wizerunków i innych miejsc pielgrzymkowych na ziemiach polskich wydawane od  
XVII w. Bardzo cennym dziełem, uznawanym za najstarszy informator o łaskami 
słynących i cudownych wizerunkach w XVII-wiecznej Polsce jest praca Piotra Hiacynta 
Pruszcza pt. „Morze Łaski BoŜey, które Pan Bóg w Koronie Polskiej, po róŜnych 
mieyscach przy obrazach Chrystusa Pana i Matki Jego wylewa”4. Ze względu na 
przedmiot kultu autor wydzielił w nim kościoły z cudownymi wizerunkami Jezusa 
Chrystusa, relikwiami Drzewa KrzyŜa Świętego i Świętymi Hostiami, kalwarie oraz 
najliczniejszą grupę ośrodków maryjnych (w tym m.in. sanktuarium w Borku Starym).  
W sumie Pruszcz opisał ponad 80 ośrodków pielgrzymkowych w Rzeczypospolitej  
Obojga Narodów. 

Bardzo pomocne w określeniu stopnia rozwoju kultu w analizowanych sanktuariach,  
a takŜe zasięgu przestrzennego ich oddziaływania w okresie niewoli narodowej i okresie 
międzywojennym, były opracowania z wykazem miejsc z cudownymi wizerunkami.  
W zdecydowanej większości prace te dotyczą sanktuariów maryjnych. Do najwaŜniejszych 
tego typu opracowań naleŜą m.in. prace: L. Rogalskiego5, T. Rewolińskiego6,  
E. Nowakowskiego (Wacława z Sulgostowa)7, A. Fridricha8 i A. Brosiga9. Wartościowym 
źródłem archiwalnym były teki P. śegoty, wieloletniego pracownika Biblioteki 
Jagiellońskiej, w których przechowywane są zapiski oraz zebrane przez niego  
materiały dotyczące kościołów z cudownymi wizerunkami Pana Jezusa, Matki BoŜej  
i świętych oraz kalwariami Męki Pańskiej w Polsce10. Istotnych informacji dotyczących 
funkcjonowania sanktuariów na Pogórzu Dynowskim dostarczyły takŜe opisy cudów  
i łask uzyskanych w sanktuarium (np. praca ks. D. Jagusińskiego11, o. Rajmunda 
Majeckiego12, ks. W. Mrowińskiego13), modlitewniki, opisy koronacji cudownych 

                                                           
4  Pruszcz P. H., Morze Łaski BoŜey, które Pan Bóg w Koronie Polskiej, po róŜnych mieyscach przy obrazach Chrystusa 

Pana i Matki Jego wylewa, Kraków 1662. 
5  Rogalski L. (red.), Pamiątka Katolicka czyli zbiór pism i zadań religijnych przykładami wspartych, ku utwierdzeniu 

poboŜności chrześcijańskiej oraz wiadomości historyczne hierarchii Kościoła rzymsko-katolickiego dotyczące, Warszawa 
1856, s. 281. 

6  Rewoliński T., Medale religijne odnoszące się do Kościoła katolickiego we wszystkich krajach dawnéj Polski, cz. II, 
Kraków 1885, Nakładem autora. 

7  Nowakowski E. [Wacław z Sulgostowa], O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki BoŜej. Wiadomości 
historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków 1902. 

8  Fridrich A., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. IV, Kraków 1904. 
9  Brosig A., Imagines Miraculosae. Przyczynek do historji polskiej grafiki religijnej, Wydawnictwa Towarzystwa 

Miłośników Grafiki Nr 7, Poznań 1935. 
10  Teki P. śegoty – teczka pt. Obrazy Pana Jezusa i Matki Boskiej w Polsce, BJ, rkps 5362. 
11  Jagusiński D., Cuda i łaski N. Maryi Panny w obrazie kościoła Tuligłowskiego, Kraków 1769. 
12  Majecki R., Obraz Najśw. P. Maryi w podgórskim kraju w Borku, Kraków 1701. 
13  Mrowiński W., Cudowny obraz Matki Boskiej Starowiejskiej w Ziemi Sanockiej, Kraków 1885. 
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wizerunków (np. praca ks. I. CzeŜowskiego14, Koronacja cudownego obrazu NMP 
Niepokalanie Poczętej w Tuligłowach15), słowniki (głównie Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego16), przewodniki turystyczne, leksykony i przewodniki po 
sanktuariach17 oraz monografie miejscowości, w których znajdują się sanktuaria. 

2. Geneza i funkcjonowanie sanktuariów na Pogórzu Dynowskim 
NajwaŜniejszą rangę wśród analizowanych ośrodków pielgrzymkowych zajmują 

sanktuaria maryjne w Borku Starym, w HyŜnem, w Jodłówce, w Starej Wsi i  
w Tuligłowach. Sanktuaria te szczycą się posiadaniem cudownych obrazów Matki  
BoŜej koronowanych na prawie papieskim (por tab. 1). Z pozostałych maryjnych 
ośrodków pielgrzymkowych na uwagę zasługują sanktuaria w Chmielniku, w Brzozowie  
i w Domaradzu, w których znajdują się obrazy Najświętszej Maryi Panny koronowane  
na prawie diecezjalnym. W trzech sanktuariach rozwinięty jest kult świętych i 
błogosławionych – św. Jana z Kęt w Błędowej Tyczyńskiej, św. Józefa Sebastiana 
Pelczara w Korczynie oraz św. Michała Archanioła w kościółku na górze św. Michała  
w Bliznem. Na omawianym obszarze nie rejestruje się sanktuariów Pańskich. 

Najstarszymi sanktuariami w grupie analizowanych ośrodków pielgrzymkowych  
na Pogórzu Dynowskim są sanktuaria maryjne w Borku Starym i Tuligłowach. 

Według tradycji, otoczony wielkim kultem obraz Matki BoŜej Borkowskiej w Borku 
Starym miał się pojawić w tajemniczy sposób na drzewie w niedostępnej puszczy około 
1336 r. P. H. Pruszcz we wspomnianym juŜ dziele zatytułowanym „Morze łaski BoŜey” 
wzmiankuje o obrazie Panny Najświętszej w Borku pod HyŜnem, który „począł słynąć 
około roku 1336, dla którego potym w roku 1487 kaplice ślubowano”18. Według 
dokumentów historycznych początki kultu są jednak duŜo późniejsze i sięgają początku 
XV w. Według notatki sporządzonej przez kronikarza w 1598 r., od początku XV w.  
w Borku Starym istniała kaplica Matki BoŜej odwiedzana przez licznych pielgrzymów.  
W 1668 r. opiekę nad kaplicą objęli dominikanie, którzy rozpoczęli budowę barokowego 
kościoła. Świątynia została konsekrowana w 1736 r. przez sufragana przemyskiego, 
biskupa Andrzeja Pruskiego. W 1701 r. o. Rajmund Mojecki – przeor klasztoru w Borku 
Starym wydał pracę zatytułowaną: „Obraz NMP w podgórskiej krainie w Borku Starym 
obok Tyczyna, słynny łaskami i cudami”. W pracy tej przedstawił 33 cuda, jakie 
wydarzyły się w sanktuarium w latach 1637–1670. 

Zdecydowana większość badanych ośrodków pielgrzymkowych na Pogórzu 
Dynowskim powstała w okresie odnowy potrydenckiej, kiedy na ziemiach polskich 

                                                           
14  CzeŜowski I., Koronacya cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny pod wezwaniem Matki BoŜej Miłosierdzia  

w kościele oo. Jezuitów w Starejwsi pod Brzozowem, Lwów 1877. 
15  Koronacja cudownego obrazu NMP Niepokalanie Poczętej w Tuligłowach „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 1909, r. 9,  

z. 12, s. 661–663. 
16  Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.), 1880–1895, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów słowiańskich, t. 1–14, Warszawa. 
17  Zaleski W., (oprac. M. i J. Łempiccy), Sanktuaria Polskie. Katalog encyklopedyczny miejsc szczególnej czci Osób Trójcy 

Przenajświętszej, Matki BoŜej i Świętych Pańskich, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1988; Jackowski A. (red.), 
Miejsca Święte Rzeczypospolitej. Leksykon, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998; Z dawna Polski Tyś Królową. 
Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki BoŜej 1717–1999, Siostry Niepokalanki, 
Szymanów 1999; Chmura A., Sanktuaria podkarpackie papieskie, Warszawa–Rzeszów 2006; Mierzwa J., Sanktuarium 
Matki BoŜej Pocieszenia w Jodłówce. Przewodnik dla pielgrzymów, Korczyna 2000; Motyka A., Sanktuaria Diecezji 
Rzeszowskiej, Rzeszów 2010. 

18  Pruszcz P. H., Morze Łaski BoŜey…, op. cit., s. 45. 
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nastąpił dynamiczny rozwój religijności masowej i niespotykany wcześniej rozwój 
sanktuariów. Jedną z charakterystycznych cech tego okresu był ogromny rozwój kultu 
eucharystycznego i maryjnego oraz kultu cudownych obrazów. Podczas głodu i róŜnego 
typu klęsk Ŝywiołowych, które często dotykały znaczne obszary Rzeczpospolitej w XVII  
i XVIII w., następował wyraźny wzrost poboŜności ludowej. Wszelkie bowiem poŜary, 
burze, susze, powodzie i epidemie przyjmowane były przez ludność jako „gniew i głos 
BoŜy” wywołany grzechami. Aby przebłagać Boga za popełnione winy i uprosić oddalenie 
nieszczęść, wierni gromadzili się tłumnie na naboŜeństwach pokutnych, przystępowali do 
spowiedzi i komunii św., odmawiali przy przydroŜnych kapliczkach i krzyŜach róŜaniec  
i litanie. W kronikach klasztoru oo. Paulinów w Starej Wsi odnotowano m.in., Ŝe dnia  
12 października 1746 r. do sanktuarium przybył pieszo z Brzozowa biskup przemyski 
Wacław Sierakowski wraz z „solenną procesyą ludu wśród pieśni naboŜnych. 
Przemówiwszy do obecnych z ambony ofiarował wotum dla cudownego obrazu. Wotywę 
solenną śpiewał ks. proboszcz brzozowski, po której Najprzew. Ks. Biskup leŜał z całym 
ludem krzyŜem, przez psalm »Miserere« prosząc, P. Boga o odwrócenie zarazy na bydło, 
która w okolicy Brzozowa panowała”19. 

W sumie w okresie odnowy potrydenckiej na badanym obszarze powstało 11 
ośrodków pielgrzymkowych, z których za wyjątkiem kościółka na Górce w Bliznem 
wszystkie związane są z kultem Matki BoŜej. Powstanie i rozwój tych ośrodków był 
wynikiem wielu róŜnych czynników, z których na pierwszy plan wysuwa się przede 
wszystkim charakterystyczny dla religijności potrydenckiej rozwój kultu cudownych 
wizerunków, mecenat magnacki i wielko szlachecki i działalność duszpasterska 
zgromadzeń zakonnych (por. tab. 2). 
 

Tab. 2. Geneza i funkcjonowanie sanktuariów  
na Pogórzu Dynowskim w wybranych okresach historycznych 

Lp. Miejscowość/
nazwa 

sanktuarium 

Geneza ośrodka i jego 
funkcjonowanie do 1795 r. 

Funkcjonowanie ośrodka w 
okresie niewoli narodowej 

(1772–1918) 

Funkcjonowanie ośrodka w 
okresie międzywojennym, 
okupacji hitlerowskiej i po 

1945 r. 

1. 
Babice – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 

Najstarsza zachowana wzmianka o 
łaskami słynącym obrazie pochodzi z 
wizytacji generalnej biskupa Szembeka 
z 1722 r. W aktach wizytacyjnych z 
1744 r. biskup Wacław Sierakowski 
nazywa obraz cudownym i ubolewa, Ŝe 
nie ma spisu odebranych łask. 

Obraz cudownie ocalał z poŜaru, 
który strawił cały kościół w 1886 r. 
Rozprowadzana cegiełka na 
odbudowę świątyni w Babicach 
przyczyniła się do rozszerzenia 
kultu wizerunku w całej Polsce. W 
Przewodniku chrześcijanina 
rzymskokatolickiego z 1905 r. obraz 
został wymieniony w grupie 77 
najwaŜniejszych miejsc z 
cudownymi wizerunkami Matki 
BoŜej Polski Przedrozbiorowej. 

Kult Ŝywy do końca lat 70. XX w. 
Obecnie kult ogranicza się do 
miejscowej parafii. 

2. 

Blizne – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
Pełnej Łaski 

Około 1500 r. figura Matki BoŜej 
stanowiła część tryptyku.  

W XVIII w. ołtarz wraz z figurą 
usunięto podczas wymiany 
wyposaŜania świątyni. Rzeźba 
noszona była przez pewien czas 
podczas procesji, później 
zapomnianą porzucano na strychu 
kościoła. Na początku XX w. figurę 
umieszczono w przydroŜnej 
kapliczce. 

Rozwój kultu nastąpił w drugiej 
połowie XX w. W 1970 r. figurę 
przeniesiono do odnowionego 
kościoła i poddano konserwacji. 
W dniu 30 stycznia 1976 r. Kuria 
Biskupia w Przemyślu 
zatwierdziła kult. W kaŜdą drugą 
niedzielę miesiąca w sanktuarium 
odprawiana jest Nowenna do 
Matki BoŜej Królowej Pełnej 
Łaski. 

                                                           
19  Fridrich A., Historye cudownych obrazów…, op. cit., s. 432–434. 
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3. 
Blizne – kult 
św. Michała 
Arch. 

Według legendy podczas najazdu 
Tatarów w 1624 r. cudownie ocalała 
ludność Bliznego, modląc się za 
wstawiennictwem św. Michała 
Archanioła. W wyniku tych wydarzeń 
w 1674 r. proboszcz ks.  
J. Nałogowski rozpoczął budowę 
pierwszej kaplicy św. Michała na górze 
zwanej Michałkiem, na podobieństwo 
kaplicy św. Michała na Górze Gorgano. 
Zapis tejŜe legendy uwzględnił równieŜ 
w księdze wizytacyjnej bp. przemyski 
Jerzy Albrecht Denhoff w 1699 r. W 
1723 r. odbyła się wizytacja bp. Jana 
Krzysztofa Szembeka, natomiast w 
1756 r. bp. Wacław Hieronim 
Sierakowski nakazuje rozebrać kaplicę 
i wybudować kościół, w którym 
umieszczono całe wyposaŜenie. 
W 1750 r. opiekę nad kaplicą na 
wzgórzu Michałku przejęli oo. 
kapucyni i rozpoczęli budowę nowego 
murowanego kościoła. 

Kult św. Michała bardzo Ŝywy 
nawet po kasacie klasztoru i 
kościoła oraz sprzedaniu i 
rozebraniu budynków w 1788 r. 

Kult bardzo Ŝywy do czasów 
współczesnych. 

4. 

Błędowa 
Tyczyńska – 
sanktuarium 
św. Jana z Kęt 

– – 

Sanktuarium ustanowione 
dekretem podpisanym przez ks. 
bpa Kazimierza Górnego z dnia 
11 czerwca 2005 r. W 
sanktuarium znajdują się relikwie 
św. Jana z Kęt. 

5. 

Borek Stary – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
Borkowskiej 

Według tradycji obraz Matki BoŜej 
pojawił się na drzewie w puszczy w 
1366 r. W XV w. istniała kaplica Matki 
BoŜej odwiedzana przez licznych 
pielgrzymów. W 1668 r. opiekę nad 
kaplicą obejmują dominikanie, którzy 
rozpoczynają budowę barokowego 
kościoła.  
W 1736 r. konsekracji nowej świątyni 
dokonał sufragan przemyski biskup 
Andrzej Pruski. 

W 1793 r. spłonął klasztor. W 1794 
r. władze austriackie skonfiskowały 
złoto, srebro i wota z sanktuarium. 
W 1821 r. dominikanie zostali 
zmuszeni do opuszczenia klasztoru, 
a dobra i dochody konwentu 
przeszły na własność rządu 
austriackiego. W 1836 r., z nakazu 
Kurii w Przemyślu, dominikanie 
powrócili do ośrodka. OŜywienie 
kultu Matki BoŜej w Borku Starym 
nastąpiło pod koniec XIX w. 
Jednak sanktuarium nie odzyskało 
juŜ dawnej świetności. 

Obecnie kult cudownego obrazu 
Matki BoŜej Borkowskiej ma 
wymiar ponaddiecezjalny. 
Najwięcej pielgrzymów (około 30 
tys. osób) przybywa do 
sanktuarium podczas głównego 
odpustu związanego z 
uroczystością Wniebowzięcia 
NMP. W kaŜdą niedzielę 
borkowskie sanktuarium 
odwiedzają pojedynczy pątnicy, 
jak teŜ zorganizowane grupy 
pielgrzymkowe. 

6. 

Brzozów – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
Ognistej 

Początki sanktuarium sięgają XVII w. i 
związane są z kultem obrazem Matki 
BoŜej Pocieszenia zwanej Matką BoŜą 
Ognistą – za sprawą cudownego 
ocalenia ze zgliszcz drewnianego 
kościoła, spalonego przez oddziały 
księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II 
Rakoczego w 1657 r. W 1724 r. 
świątynia została podniesiona do 
godności kolegiaty. W 1758 r. obraz 
został uroczyście przeniesiony do 
kaplicy odbudowanej dzięki fundacji 
biskupa Wacława Sierakowskiego. 

W 1858 r. – tj. w 100. rocznicę 
przeniesienia łaskami słynącego 
obrazu do kaplicy, wizerunek 
Matki BoŜej Ognistej został z 
upowaŜnienia bpa Franciszka 
Ksawerego Wierzchlejskiego 
koronowany na prawie 
diecezjalnym przez ks. Józefa 
Ziemiańskiego. 

Kult bardzo Ŝywy do czasów 
współczesnych. 
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7. 

Chmielnik – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
Łaskawej 

Według tradycji obraz Matki BoŜej 
Łaskawej cudownie ocalał po najeździe 
Tatarów i spłonięciu kościoła w 1624 r. 
Podczas wizytacji w 1721 r. biskup 
przemyski Krzysztof Jan Szembek 
zapisał, Ŝe obraz jest uznawany za 
cudowny i posiada 12 wotów. Za 
nakazem biskupa przemyskiego 
Wacława Sierakowskiego po 
wybudowaniu nowego kościoła obraz 
Matki BoŜej został umieszczony w 
ołtarzu głównym oraz została 
wprowadzona Księga Łask. Bp. 
Sierakowski podczas wizytacji w 1755 
r. ponownie potwierdza, Ŝe przy 
obrazie umieszczane są liczne wota w 
podziękowaniu za doznane łaski. 

W okresie rozbiorów kult Matki 
BoŜej nieco osłabł. 

W 1943 r. wieś została 
spacyfikowana przez 
hitlerowców, jako odwet za 
działalność na tym terenie 
organizacji zbrojnej AK – 
kryptonim „Wedeta”. Parafianie 
modląc się za pośrednictwem 
Matki BoŜej Łaskawej, doznali za 
Jej przyczyną pomocy i wielu 
łask. W 1956 r. odnowiono wielki 
ołtarz oraz nałoŜono na obraz 
Matki BoŜej srebrno-złote korony 
i sukienki. W dniu 24 
października 1993 r. byli 
Ŝołnierze Armii Krajowej 
wręczyli Matce BoŜej srebrny 
ryngraf z orłem w koronie i 
napisem „W dowód wdzięczności 
– Ŝołnierze Armii Krajowej – 
Wedeta”, jako wotum 
wdzięczności za ocalenie ich z 
wydarzeń sprzed 50 lat. 
Łaskami słynący obraz Matki 
BoŜej Łaskawej został 
koronowany na prawie biskupim 
przez bpa Kazimierza Górnego w 
dniu 4 maja 1997 r. 

8. 

Domaradz – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
Nieustającej 
Pomocy 

– 

Obraz Matki BoŜej Nieustającej 
Pomocy został namalowany na 
desce cyprysowej przez 
Giovanniego Burkhardta w Rzymie 
w 1906 r. Wizerunek poświęcił w 
dniu 8 sierpnia 1907 r. papieŜ Pius 
X. Obraz zakupili ks. Franciszek 
Janowski i o. Józef Stach. Obaj 
kapłani postarali się o 
sprowadzenie obrazu do Polski. W 
dniu 7 stycznia 1908 r. wizerunek 
został w uroczystej procesji 
wniesiony do kościoła św. 
Mikołaja. 

Obraz został koronowany na 
prawie biskupim 22 czerwca 1958 
r. przez ordynariusza 
przemyskiego, ks. Franciszka 
Bardę. W dniu 27 czerwca 2000 r. 
wizerunek przeniesiono z kościoła 
pw. św. Mikołaja do nowo 
wybudowanej świątyni. Uroczysta 
intronizacja łaskami słynącego 
obrazu w ołtarzu głównym 
kościoła odbyła się 27 czerwca 
2008 r. podczas konsekracji 
nowej świątyni i uroczystości 
jubileuszowych 
upamiętniających100 lat od 
obecności obrazu w parafii, 50 lat 
od koronacji wizerunku i 25 lat od 
budowy świątyni. 
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9. 

HyŜne – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
HyŜneńskiej 

W 1590 r. został wybudowany 
drewniany kościół i ofiarowany obraz 
Matki BoŜej fundacji hr. Katarzyny 
Wapowskiej. Według legendy pierwszy 
drewniany kościół spłonął podczas 
najazdu Tatarów w 1624 r., natomiast 
drugi, w którym znajdował się 
cudowny obraz ocalał. Na miejscu 
spalonej świątyni postawiono krzyŜ, a 
następnie kaplicę pw. Wszystkich 
Świętych. W dniu 1 listopada 
odbywały się tu odpusty, wystawienie 
Najświętszego Sakramentu. 
Przybywały równieŜ liczne pielgrzymki 
z okolicy. W 1626 r. podczas wizytacji 
parafii bp. Jan WęŜyk w kościele zastał 
obraz Matki BoŜej. 
W l. 1727–1739 za sprawą proboszcza 
ks. Piotra Nawrotowskiego został 
wybudowany trzeci kościół w tym 
miejscu. Wówczas zostało załoŜone 
Bractwo Niepokalanego Poczęcia 
NMP, które istniało do 1879 r. (co 
ciekawe, dogmat o Niepokalanym 
Poczęciu został ogłoszony w 1858 r.).  
W Księdze Łask ks. Nawrotowski 
spisał ponad 300 przypadków łask i 
uzdrowień. W 1745 r. bp Wacław 
Hieronim Sierakowski poświęcił 
kościół. W 1747 r. władze kościelne 
uznały obraz Matki BoŜej za cudowny. 

Kult bardzo Ŝywy. Na główny 
odpust przypadający na święto 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny na początku XX w. 
przybywało do sanktuarium około 
5 tys. pielgrzymów. 

W latach 1975–1976 przy 
kościele wybudowano zadaszony 
polowy ołtarz, gdzie corocznie 8 
września odbywa się odpust 
parafialny. Obraz koronowany na 
prawie papieskim 8 września 
1932 r. przez ordynariusza 
przemyskiego bp. Anatola 
Nowaka. W 1992 r. obchodzono 
400-lecie obecności Matki BoŜej 
w hyŜneńskim kościele i 60-lecie 
koronacji obrazu. 

10. 

Jodłówka – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
Pocieszenia 

Według tradycji, obraz Matki BoŜej 
początkowo wisiał na drzewie, w 
pobliŜu źródełka, na zboczu „Góry 
Maryi”. Podczas Ŝniw, pozostawione w 
bruździe miejscowe dziecko zostało 
ukąszone przez Ŝmiję. Kiedy 
zrozpaczona matka zaniosła umierające 
dziecko przed obraz i obmyła ręce oraz 
twarz dziecka wodą, dziecko 
wyzdrowiało. W miejscu cudu 
zbudowano kaplicę. 

Kult cudownego obrazu rozwijał 
się pomimo rozbiorów. W 1870 r. 
ukończono budowę nowego 
kościoła, który konsekrowano w 
1871 r. pw. Matki BoŜej 
Pocieszenia. 

5 sierpnia 1932 r. bp Franciszek 
Barda ogłosił dekretem, iŜ obraz 
Matki BoŜej Pocieszenia w 
kościele parafialnym w Jodłówce 
uznaje się za „łaskami słynący”. 
W dniu 31 sierpnia 1975 r. odbyła 
się koronacja obrazu Matki BoŜej. 
Dokonał jej ówczesny kardynał 
Karol Wojtyła w zastępstwie za 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
W 1991 r. w Rzeszowie odbyła 
się rekoronacja obrazu przez Ojca 
Św. Jana Pawła II – z powodu 
kradzieŜy koron w 1987 r. 
Najwięcej pielgrzymów przybywa 
do sanktuarium podczas 
czerwcowego odpustu. 



Franciszek Mróz, Łukasz Mróz 

138 

11. 

Kombornia – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
Pocieszenia 

Pierwszy drewniany kościół w 
Komborni został wybudowany w XIV 
w. Znajdował się w nim obraz 
Wniebowzięcia NMP, jednak obraz 
zaginął w XVI w., gdy świątynia 
uŜytkowana była jako zbór kalwiński. 
Po odzyskaniu kościoła przez 
katolików został namalowany nowy 
obraz Koronacji Matki BoŜej. Został on 
ocalony przed najazdem tatarskim w 
1624 r. przez proboszcza ks. S. 
Krauzowicza. Obraz został wówczas 
przecięty na pół dla ułatwienia 
ucieczki. 
śywy kult spowodował powołanie 
Bractwa rzemiennego paska Matki 
BoŜej Pocieszenia w Komborni w 1717 
r. Obraz kilkakrotnie miał nowe 
sukienki, liczne wota oraz częściowo 
został przemalowany. W 1724 r. 
zostały zakupione srebrne sukienki. 
W notatce z 1775 r. podano, Ŝe w 
ołtarzu wielkim znajduje się obraz 
Koronacji Matki BoŜej, inaczej 
Pocieszenia Matki BoŜej ze srebrnymi 
sukienkami i zasuwą z obrazem św. 
Marcina. 

Obraz Matki BoŜej Pocieszenia 
posiadał srebrne korony – nad 
głową Boga Ojca i Zbawiciela oraz 
srebrne promienie przy wizerunku 
Ducha Świętego, jako gołębicy i 
berło w ręku Jezusa Chrystusa. 
Zostały one zabrane przez rząd 
austriacki w 1804 r. Wówczas 
obraz otrzymał w zamian 
miedzianą i pozłacaną sukienkę. 
W 1931 r. drewniany kościół został 
rozebrany, pod budowę nowego 
murowanego. Drewniana świątynia 
miała zostać przeniesiona do 
Malinówki, jednak nie zostało to 
zrealizowane. Część wyposaŜenia 
ze starego kościoła została 
przeniesiona do murowanego. 

W 1970 r. dokonano konserwacji 
obrazu, przywracając mu dawny 
wygląd i usuwając 
przemalowania. Zdjęto równieŜ 
miedziane i pozłacane sukienki, 
które wpłynęły na zły stan obrazu. 

12. 
 

Korczyna – 
sanktuarium 
św. Józefa 
Sebastiana 
Pelczara 

– 

Obecna świątynia powstała w 
latach 1910–1914 za protekcją i 
dzięki środkom finansowym 
ówczesnego bp. Józefa Sebastiana 
Pelczara, urodzonego w Korczynie 
w 1842 r. Poświęcenia kamienia 
węgielnego, jak i konsekracji 
dokonał bp Pelczar. 

W 1992 r. – w pierwszą rocznicę 
beatyfikacji bpa Pelczara – w 
kościele umieszczono relikwie 
błogosławionego. W rok po jego 
kanonizacji przez Ojca Św. Jana 
Pawła II – w 2004 r. dekretem 
abpa Józefa Michalika świątynia 
została podniesiona do rangi 
Sanktuarium św. Józefa 
Sebastiana Pelczara. 

13. 
 

Krzywcza – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
Ormiańskiej 

Pierwsze wzmianki o cudownym 
obrazie Matki BoŜej Bolesnej 
nazywanej Studzienną pochodzą  
z 1720 r. Obraz jest ikoną namalowaną 
na desce. W 1741 r. podaje się, Ŝe 
obraz jest łaskami słynący, dlatego bp 
Wacław Sierakowski w dekrecie z 
1744 r. zalecał, aby obraz został 
umieszczony w ołtarzu głównym  
i została wprowadzona księga łask. W 
opisie z wizytacji z 1775 r. zapisano, Ŝe 
obraz znajduje się  
w niedokończonym ołtarzu wielkim, 
posiada srebrne sukienki i korony  
z kamieniami oraz 10 wotów. 

O obrazie wspomina bp Sebastian 
Pelczar podczas wizytacji w 1905 r. 

W dniu 29 marca 1968 r. odbyła 
się w Krzywczy uroczystość 
intronizacji obrazu Matki BoŜej 
Ormiańskiej pochodzącej ze 
Śniatynia na Podolu z kościoła 
ormiańskiego. Obraz Matki BoŜej 
Bolesnej został natomiast 
przekazany w 1970 r. do kościoła 
filialnego w Reczpolu, gdzie 
nadal za wstawiennictwem Matki 
BoŜej Bolesnej wyjednywano 
liczne łaski. Po wybudowaniu 
nowego kościoła w Reczpolu w 
2006 r. obraz został przeniesiony 
z powrotem do Krzywczy, gdzie 
obecnie znajduje się na plebani. 

14. 

Łączki 
Jagiellońskie 
– sanktuarium 
Matki BoŜej 
Matki 
Kościoła 

Według tradycji obraz znajdował się 
początkowo w kościele w Łękach 
StrzyŜowskich. Po zabójstwie kapłana 
idącego z Najświętszym Sakramentem 
do chorego przez leśniczego z dworu w 
Łękach, obraz został przeniesiony do 
kościoła  
w Łączkach. W dniu 8 września 1756 r. 
wizerunek został uroczyście 
wprowadzony do nowo wybudowanej 
świątyni w Łączkach. W drugiej 
połowie XVIII w. nastąpił wyraźny 
rozwój kultu. Pielgrzymi przybywali tu 
zwłaszcza podczas  
19 dni odpustowych, jakie obchodzone 
były w sanktuarium. 

Kult zahamowany w okresie 
józefinizmu. 

W ostatnich latach widoczne jest 
znaczne oŜywienie kultu i ruchu 
pielgrzymkowego. 
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15. 

Stara Wieś – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
Starowiejskiej 

Według tradycji w lasach, gdzie 
obecnie znajduje się sanktuarium 
działy się dziwne rzeczy – widziano 
niezwykłe postacie i słyszano dziwne 
odgłosy. Kiedy miejscowi zaczęli 
modlić się do Matki BoŜej, na jednym 
z dębów pojawił się obraz Najświętszej 
Maryi Panny. W tym samym czasie w 
odległej około 150 km wsi Humenne 
(obecnie na Słowacji) zniknął z 
kościoła obraz Matki BoŜej. Kiedy 
Słowacy dowiedzieli się o cudownym 
pojawieniu się wizerunku Maryi w 
Starej Wsi przyjechali, aby zobaczyć 
obraz. Kiedy okazało się, Ŝe obraz, 
który pojawił się na dębie w Starej 
Wsi, to ich wizerunek, zabrali obraz w 
uroczystej procesji na Słowację. Jednak 
ikona zniknęła ponownie. Wybrali się 
znów do Starej Wsi, gdzie odnaleźli 
obraz i zabrali go do Humennego. I 
tym razem obraz zniknął. Kiedy 
wracając po raz trzeci ze Starej Wsi z 
ikoną, konie stanęły i nie mogły ruszyć, 
zrozumieli, Ŝe Matka BoŜa wybrała 
sobie to miejsce. Według innej legendy 
ten cudowny obraz spłonął w poŜarze 
kościoła około 1480 r. podczas jednego 
z najazdów Tatarów. Jak głosi dalej 
legenda, po tej tragedii, przed 1525 r. w 
Krakowie został namalowany nowy 
obraz Matki BoŜej Starowiejskiej. W 
1760 r. obraz został przeniesiony do 
obecnej świątyni. 

W 1786 r. władze austriackie 
dokonały kasaty klasztoru 
paulinów. W 1790 r. zdewastowane 
i pozbawione opieki zabudowania 
klasztorne i kościelne przekazano 
kurii w Przemyślu. W 1821 r. 
biskup Antoni Gołaszewski 
przekazał popauliński zespół 
klasztorno-kościelny księŜom 
jezuitom wypędzonym z Białorusi 
przez Aleksandra I. W 1866 r. w 
poŜarze zespołu sanktuaryjnego 
spłonęły wieŜe i dach świątyni oraz 
kolegium jezuitów. W dniu 8 
września 1877 r. dolna część 
obrazu ze sceną Zaśnięcia NMP 
została ozdobiona złotymi 
koronami papieskimi przez 
nuncjusza apostolskiego w 
Wiedniu, abpa Ludwika Jacobini. 
Koronacji górnej części obrazu 
przedstawiającą scenę 
Ukoronowania NMP dokonał 
biskup przemyski Józef Sebastian 
Pelczar w dniu 8 września 1899 r. 

6 grudnia 1968 r. doszło do 
największej tragedii w historii 
sanktuarium, kiedy to obraz wraz 
z zasłoną został spalony przez 
„nieznanych sprawców” przy 
uŜyciu napalmu. Odtworzenia 
spalonego wizerunku na 
podstawie kopii z 1728 r. 
dokonała prof. Maria Niedzielska 
z Krakowa. Rekoronacji kopii 
cudownego wizerunku dokonał za 
zgodą papieŜa Pawła VI, kard. 
Stefan Wyszyński (dolna część 
obrazu) i bp Ignacy Tokarczuk 
(górna scena obrazu) 10 września 
1972 r. Sanktuarium naleŜy do 
najwaŜniejszych ośrodków 
pielgrzymkowych archidiecezji 
przemyskiej. Główne uroczystości 
odpustowe odbywają się w 
uroczystość Wniebowzięcia NMP 
(15 sierpnia) i Narodzenia NMP  
(8 września) i gromadzą około 15 
tys. pielgrzymów. W ciągu roku 
sanktuarium odwiedza 
kilkadziesiąt grup 
pielgrzymkowych oraz pielgrzymi 
indywidualni. Od XVIII w., 
kaŜdego roku we wrześniu do 
sanktuarium przybywa piesza 
pielgrzymka z Tyczyna. 

16. 

Tuligłowy – 
sanktuarium 
Matki BoŜej 
Tuligłowskiej 

Według przekazów ludowych obraz 
Matki BoŜej przynieśli do Tuligłów 
około 1393 r. mieszkańcy podolskiej 
wsi Kudrenice szukający schronienia 
przed najazdem Tatarów. W 1399 r. 
obraz umieszczony w drewnianym 
kościele zbudowanym dzięki fundacji 
dziedzica Tuligłów, Mikołaja 
Mzurowskiego. W 1446 r. opiekę nad 
parafią obejmują boŜogrobcy. Rozwój 
kultu nastąpił po 1624 r., kiedy hordy 
Tatarów dochodząc  
do Tuligłów, wycofują się, co uznano 
za widomy znak opieki Matki BoŜej. 
Pierwsze piśmienne wzmianki o kulcie 
pochodzą dopiero z akt wizytacyjnych 
pochodzących z XVII w. Komisja 
duchowna powołana przez bpa 
Wacława Sierakowskiego uznała obraz 
za łaskami słynący. 

W trakcie tzw. reform józefińskich 
zrabowano wota ze skarbca oraz 
srebrne i pozłacane sukienki z 
łaskami słynącego wizerunku. W 
1819 r. władze austriackie 
przeprowadziły kasatę klasztoru 
boŜogrobców, co wpłynęło na 
osłabienie ruchu pielgrzymkowego 
do sanktuarium. Ponowne 
oŜywienie kultu nastąpiło dopiero 
na początku XX w. dzięki pracy i 
zaangaŜowaniu ówczesnego 
proboszcza, ks. Ludwika 
Kozłowskiego. 
8 września 1909 r. łaskami słynący 
obraz Matki BoŜej Niepokalanej 
został za zgodą Kapituły 
Watykańskiej ozdobiony 
papieskimi koronami przez bpa 
Józefa Sebastiana Pelczara. 

NajwaŜniejszym wydarzeniem w 
najnowszej historii sanktuarium 
była rekoronacja cudownego 
obrazu, której dokonał w dniu 6 
września 2009 r. abp Józef 
Michalik – w setną rocznicę 
koronacji. Uroczystej mszy św. 
rekoronacyjnej przewodniczył. 
J.E. abp Mieczysław Mokrzycki, 
metropolita lwowski. 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Bardzo często do powstania wielu sanktuariów i rozwoju ruchu pielgrzymkowego 

przyczyniły się nadzwyczajne wydarzenia wokół wizerunku. Najczęściej było to cudowne 
znalezienie wizerunku (wyłowienie z rzeki, wyoranie w polu, znalezienie nad brzegiem 
strumienia, stawu lub w lesie), pojawienie się na wizerunku kropel krwi, potu  
lub świetlnych promieni, a takŜe cudowne ocalenie wizerunku od profanacji, w czasie 
poŜaru lub działań wojennych20. Wśród analizowanych sanktuariów takie zdarzenia 
(według tradycji) stały u początku bądź teŜ przyczyniły się do rozwoju kultu wizerunków 
Matki BoŜej w Babicach (obraz cudownie ocalał z poŜaru, który strawił cały kościół),  
w Brzozowie (obraz „bez najmniejszej skazy” znaleziono w zgliszczach świątyni, spalonej 
                                                           
20  Por. Kracik J., Święte obrazy wśród grzesznych sarmatów. Ze studiów nad recepcją kultowego dziedzictwa, „Nasza 

Przeszłość”, 1992, t. 81, s. 178; Wiślicz T., „Miejsca cudowne” w Małopolsce w XVI-XVIII w., „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, nr 3–4, Warszawa 1999, s. 340. 
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przez oddziały księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego w 1657 r.) i HyŜnem 
(kościół z cudownym obrazem próbowali spalić Tatarzy). Warto przytoczyć relację ks. 
Alojzego Fridricha dotyczącą poŜaru kościoła w Babicach: „Z dopuszczenia BoŜego ten 
blachą i dachówką kryty kościół, przy poŜarze miasteczka dnia 17 kwietnia 1886 roku 
zgorzał tak, Ŝe prawie wszystko, co ogień zniszczyć mógł: dachy, okna, organy i t.d. 
zgorzało, dzwony potopniały, facjata wspaniała i część sklepienia spadła; jeden tylko 
wielki ołtarz ocalał, pomimo Ŝe obok połoŜone okna ze szczętem ogień zniszczył. Tego 
bowiem ołtarza, jako tronu swego, na którym od blisko czterech wieków zasiada, broniła 
Najświętsza Panna, której obraz łaskami słynący w tym ołtarzu jest umieszczony.  
Wśród płaczu i jęków, lud niezwaŜając na niebezpieczeństwo, przystawiwszy drabiny 
usiłował zdjąć i ratować ukochany obraz – lecz Ŝadną siłą dokonać tego nie mógł.  
Z płaczem opuścił ukochaną świątynię. Ale jakaŜ radość niewypowiedziana ogarnęła  
serca wszystkich, gdy po stłumieniu poŜaru, wszedłszy do świątyni gruzami zwalonej, 
zobaczono nietknięty ołtarz i cudowny obraz!”21. W HyŜnym natomiast sława łaskami 
słynącego obrazu Matki BoŜej „wzmogła podczas napadu Tatarów w r. 1624. Dzikie te 
hordy wpadły do HyŜnego właśnie w oktawę BoŜego Ciała. Spalili niŜej połoŜony kościół 
»Wszystkich Świętych« i postanowili takŜe ten przybytek Najśw. Panny w perzynę 
obrócić. Nanieśli wi ęc słomy naokoło drewnianego kościółka, podpalali trzykrotnie, ale 
słoma Ŝadnym razem zapalić się nie chciała. Tedy gniewem rozjątrzeni Tatarzy, chcieli  
od wewnątrz świątynię zapalić. Napełnili kościół słomą, słomy na ołtarz nakładli, ale  
i teraz słoma zapalona gasła, a w tem spostrzegli przedziwny majestat bijący z twarzy 
Najśw. Panny, która jakby się poruszyła w obrazie, poprawiając sobie na ręku BoŜe 
Dziecię. Na ten widok dowódca tej hordy padł trupem, niby piorunem raŜony, inni zaś 
strachem przejęci, co prędzej z kościoła i z HyŜnego uciekli, zostawiając tam jeńców, 
których mieli w niewoli”22. Z kolei w sanktuarium w Tuligłowach „często nadziemska 
jasność opromieniała” cudowny obraz Matki BoŜej23. 

Nadzwyczajne wydarzenia wokół wizerunków, a takŜe cudowne uzdrowienia i liczne 
łaski otrzymane dzięki pielgrzymce do ośrodka, prowadziły niejednokrotnie do powołania 
przez miejscowego biskupa specjalnej komisji, której zadaniem było przeprowadzenie 
procesu „super miraculis et gratis”, zgodnie z wymogami Soboru Trydenckiego.  
Po zbadaniu świadków, okoliczności cudownych zdarzeń oraz weryfikacji spisanych  
łask, komisja przedkładała protokół ze swych prac biskupowi ordynariuszowi, który 
decydował o dalszym losie wizerunku. W przypadku uznania wizerunku za cudowny 
(imago thaumaturga, imago miraculosa) lub łaskami słynący (imago gratiosa) następował 
zazwyczaj wzrost ruchu pielgrzymkowego i dalszy rozwój sanktuarium. W przypadku 
analizowanych sanktuariów pięć wizerunków Najświętszej Maryi Panny zostało uznanych 
za cudowne lub łaskami słynące: w Borku Starym (w 1668 r. komisja duchowna powołana 
przez ks. bpa Stanisława Sarnowskiego po zbadaniu licznych cudów uzyskanych  
w Borku Starym uznała obraz Matki BoŜej Borkowskiej za cudowny24), w Chmielniku 
(podczas wizytacji biskupa Jana Krzysztofa Szembeka25) w Tuligłowach (dekretem ks. 

                                                           
21  Fridrich A., Historye cudownych obrazów…, op. cit., s. 341–342. 
22  TamŜe, s. 365. 
23  TamŜe, s. 442. 
24  TamŜe, s. 344. 
25  Motyka A., Sanktuaria Diecezji Rzeszowskiej, op. cit., s. 58. 
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biskupa Wacława Sierakowskiego z 1747 r.26), w HyŜnem (obraz uznany za „łaskami 
słynący” przez ks. biskupa Sierakowskiego w 1774 r.27) i w Jodłówce (dekretem ks. 
biskupa Franciszka Bardy z 5 sierpnia 1946 r.28). NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe obraz 
Matki BoŜej w Babicach z wizytacji biskupa Wacława Sierakowskiego z 8 czerwca 1744 r. 
został takŜe nazwany cudownym29. 

W okresie odnowy potrydenckiej widoczny jest swoisty mecenat magnacki  
i wielkoszlachecki, który zapewniał w ogromnej mierze powstanie, a następnie 
funkcjonowanie róŜnych ośrodków parafialnych, zakonnych, opiekuńczych czy 
społecznych. Poparcie magnaterii, hierarchów kościelnych, zamoŜnej, a nawet drobnej 
szlachty było takŜe istotnym czynnikiem w powstaniu i rozwoju większości sanktuariów. 
Klasztory w okresie odnowy potrydenckiej stanowiły waŜne ośrodki Ŝycia nie tylko 
religijnego, ale równieŜ kulturalnego i patriotycznego. W kościołach przyklasztornych 
znajdował się zazwyczaj łaskami słynący wizerunek bądź relikwia Męki Pańskiej lub 
osoby świętej, do których w ciągu roku pielgrzymowały tysiące wiernych, niekiedy z 
odległych stron. Sami zakonnicy w ogromnej mierze przyczynili się równieŜ do 
zwalczania skutków reformacji oraz do realizacji uchwał Soboru Trydenckiego. Prowadzili 
bardzo rzetelną pracę duszpasterską, organizowali misje ludowe, regularną katechezę, 
szpitale, zakładali przy swych kościołach róŜnego typu bractwa i stowarzyszenia religijne. 

W grupie analizowanych ośrodków pielgrzymkowych, cztery sanktuaria w okresie 
odnowy potrydenckiej funkcjonowały pod opieką zgromadzeń zakonnych. W sanktuarium 
w Borku Starym duszpasterstwo prowadzili dominikanie, w Starej Wsi paulini,  
w Tuligłowach boŜogrobcy (nazywani popularnie w Polsce miechowitami), zaś w 1750 r. 
opiekę nad kaplicą na wzgórzu Michałku w Bliznem przejęli kapucyni. 

Do rozwoju wielu sanktuariów przyczyniły się fundacje magnatów, bogatych 
szlachciców i mieszczan czy teŜ hierarchów kościelnych. Fundacja wielkiej, murowanej 
świątyni czy teŜ całego zespołu klasztornego była bowiem wyrazem zasług fundatora  
o rozwój Królestwa BoŜego na ziemi i podkreślała jego bogactwo oraz hojność.  
W ówczesnym przekonaniu fundacje stanowiły takŜe najlepsze zadośćuczynienie za 
popełnione grzechy oraz miały zapewnić fundatorowi i jego rodzinie zbawienie duszy. 
Jednym z warunków fundacji było zazwyczaj zobligowanie do odprawiania po wieczne 
czasy naboŜeństw, mszy św. i pacierzy za fundatora i jego rodzinę30. Zdarzało się takŜe,  
Ŝe niewielkie kościoły bądź kaplice fundowali wdzięczni za otrzymane łaski parafianie  
lub proboszcz danej parafii. W przypadku analizowanych ośrodków pielgrzymkowych  
na Pogórzu Dynowskim naleŜy wspomnieć m.in. o fundacji ks. biskupa Wacława 
Sierakowskiego, dzięki której w kościele w Brzozowie zbudowano nową kaplicę, do której 
w 1758 r. uroczyście wprowadzono cudowny obraz Matki BoŜej Ognistej. Z fundacji ks. 
biskupa Sierakowskiego powstał takŜe ołtarz i zasłona-obraz w sanktuarium w Starej Wsi. 
                                                           
26  Nowakowski E. (Wacław z Sulgostowa, kupycyn), O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki BoŜej, 

wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków 1902, t. II, s. 682. 
27  Fridrich A., Historye cudownych obrazów…, op. cit., s. 367. 
28  Mierzwa J., Sanktuarium Matki BoŜej Pocieszenia w Jodłówce…., op. cit., s. 43. 
29  TamŜe, s. 342. 
30  Jako przykład moŜna podać odprawienie przez trynitarzy 50 tys. mszy św., za duszę Anny z Chodorastów 

Wiśniowieckiej, która w 1702 r. zapisała zakonnikom w Warszawie dworzec przy ul. Ossolińskiej. Aby sprostać temu 
zobowiązaniu trynitarze poprosili o pomoc zakonników z innych prowincji w Polsce, a takŜe w Hiszpanii i we Włoszech. 
Por. KrzyŜanowski A., 1851, Pogląd na powołanie, dzieje i sprawy zakonu trynitarzy w Polsce, „Pamiętnik Religijno- 
-Moralny”, 20, nr 6, s. 506–507. 
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Z kolei dzięki fundacji biskupa Aleksandra Fredry oraz kanonika przemyskiego  
i prepozyta brzozowskiego, ks. Franciszka Goźlińskiego w latach 1730–1760 powstał 
nowy kościół oo. Paulinów w Starej Wsi31. 

Istotne znaczenie w rozwoju sanktuariów miały odpusty udzielane ośrodkom 
pielgrzymkowym przez papieŜy lub miejscowych biskupów. Szczególną rangę miały 
równieŜ odpusty jubileuszowe związane z kolejnymi latami świętymi i odpusty ogłaszane 
przez papieŜy z okazji wstąpienia na Stolicę Piotrową. Odpusty gromadziły w sanktuariach 
tysiące pielgrzymów bardzo często z odległych regionów. Wśród analizowanych 
sanktuariów największą frekwencją podczas odpustów odznaczały się głównie ośrodki pod 
patronatem zakonnym: w Borku Starym, w Starej Wsi i w Tuligłowach. W 1835 r. papieŜ 
Grzegorz XVI udzielił odpustu zupełnego pielgrzymom, którzy nawiedzą sanktuarium  
w Starej Wsi w uroczystość Wniebowzięcia NMP oraz Narodzenia NMP lub w oktawie. 
W 1774 r. papieŜ Klemens XIV udzielił odpustu zupełnego dla kaplicy w Jodłówce na  
dwa dni Zielonych Świąt, a w 1824 r. papieŜ Pius IX udzielił nowego odpustu na 
uroczystość Matki BoŜej Pocieszenia. 

DuŜe znaczenie w rozwoju sanktuariów miała takŜe działalność bractw i stowarzyszeń 
religijnych. Ich funkcjonowanie zostało na początku XVI w. zahamowane na  
skutek reformacji. Dopiero na przełomie XVI i XVII w. nastąpił ponowny rozwój bractw 
religijnych. Stare i zeświecczałe bractwa były likwidowane, a w ich miejsce zakładano 
nowe, nadając im dostosowane do wymogów czasów statuty. Działalność bractw 
przyczyniła się w duŜej mierze w zwalczaniu ruchów reformacyjnych, a zwłaszcza  
w oŜywieniu Ŝycia religijnego w parafiach. W grupie badanych sanktuariów wiemy,  
Ŝe bractwa religijne istniały w: Borku Starym (Bractwo RóŜańca Świętego i Bractwo 
Szkaplerza32), w HyŜnem (Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP załoŜone przez ks. 
Piotra Antoniego Nawrotowskiego; istniało do 1897 r.33). 

Rozwój sanktuariów na ziemiach polskich w XVIII w. został zahamowany przez 
kolejne rozbiory i utratę przez Polskę niepodległości w 1795 r. Funkcjonowanie  
ośrodków pielgrzymkowych w okresie niewoli narodowej w poszczególnych zaborach 
uwarunkowane było wieloma czynnikami religijnymi, politycznymi, społecznymi  
i gospodarczymi. Najtrudniejsze warunki istniały w zaborze pruskim i rosyjskim. Prusy  
i Rosja z wielką zaciętością zwalczały wszelkie elementy związane z polskością i 
katolickim Ŝyciem religijnym. Zupełnie odmienne warunki religijne i społeczne panowały 
na ziemiach zaboru austriackiego, za sprawą tzw. józefinizmu, tj. polityki prowadzonej 
przez cesarzów Austrii – Marię Teresę (sprawującą władzę w latach 1740–1780) i jej  
syna cesarza Józefa II (rządzącego w latach 1780–1790), od którego wziął nazwę. 
Głównym celem józefinizmu było ścisłe podporządkowanie Kościoła państwu, a takŜe 
ingerowanie w sprawy związane bezpośrednio z kultem religijnym. W kaŜdym z zaborów 
przeprowadzono sekularyzację majątków kościelnych oraz kasaty klasztorów. Kolejne 
prześladowania i represje objęły mieszkańców we wszystkich zaborach po upadku 
powstania listopadowego i styczniowego. 

                                                           
31  Dydek S., Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, Brzozów 1996, s. 54 i 57. 
32  Bełch P. M., Sanktuarium maryjne w Borku Starym koło Rzeszowa. Przewodnik, Borek Stary 1999, s. 5. 
33  Mierzwa J. (red.), Sanktuarium Matki BoŜej Łaskawej w HyŜnem. Przewodnik dla pielgrzymów, Korczyna 1999, s. 20. 
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NajwaŜniejszymi czynnikami, które miały wpływ na dalsze funkcjonowanie ośrodków 
pielgrzymkowych w okresie niewoli narodowej, była tradycja pielgrzymowania,  
troska o rozwój kultu i praca duszpasterska opiekujących się nimi kustoszów, dalsza 
intensyfikacja kultu Maryi jako Królowej Korony Polskiej, identyfikacja walki 
narodowowyzwoleńczej z krzyŜem i Męką Pańską oraz wiara polskiego społeczeństwa. 

Funkcjonowanie ośrodków pielgrzymkowych na analizowanym obszarze – 
znajdującym się pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego – było do 1850 r. znacznie 
utrudnione ze względu na panujący system józefiński i związane z nim restrykcje oraz 
prześladowania Kościoła katolickiego. JuŜ w 1773 r. władze austriackie zabroniły nowych 
fundacji na rzecz Kościoła, zredukowały liczbę świąt, a w następnym roku ogłosiły 
patronem Galicji św. Michała Archanioła, zaś przedwiślańskiej części diecezji krakowskiej 
– św. Wacława34. W 1775 r. zakazano publicznego uŜywania wezwania „Królowo Polski”, 
które zastąpiono wezwaniem „Królowo Galicji i Lodomerii”. Wprowadzono takŜe nowy 
porządek naboŜeństw, zakazano przeprowadzania misji parafialnych, procesji za 
wyjątkiem procesji BoŜego Ciała i świąt Wielkanocnych oraz organizowania 
pielgrzymek35. Na rzecz skarbu państwa skonfiskowano z sanktuariów wota, sukienki oraz 
korony z łaskami słynących wizerunków (m.in. w Borku Starym, Starej Wsi i w 
Tuligłowach). W 1783 r. zostały zniesione bractwa religijne, za wyjątkiem tych, które 
zajmowały się działalnością charytatywną, a ich majątek przekazano na fundusz religijny. 
Jedynym ośrodkiem pielgrzymkowym w Galicji, do którego wierni mogli bez Ŝadnych 
przeszkód pielgrzymować, było sanktuarium Pana Jezusa UkrzyŜowanego w Kobylance36. 

Najdotkliwsze straty w wyniku przeprowadzenia reformy józefińskiej dotknęły 
zakony. Kasaty klasztorów sprawiły, Ŝe opiekę nad sanktuariami przejęli księŜa 
diecezjalni. Często rozwijany przez wiele dziesięcioleci kult wokół cudownego wizerunku, 
relikwii lub innych obiektów sakralnych przestał istnieć. 

JuŜ w 1782 r. władze Cesarstwa Austriackiego rozpoczęły kasatę wszystkich 
klasztorów kontemplacyjnych oraz uznanych za „nieuŜyteczne dla społeczeństwa”,  
a zakonników podporządkowały władzy biskupów. W latach 1782–1795 zlikwidowano  
w Galicji 136 domów zakonnych męskich (64%) i 22 klasztory Ŝeńskie (65%)37. Wśród 
skasowanych domów zakonnych znalazł się klasztor Paulinów w Starej Wsi (skasowany  
w 1786 r.) i klasztor Kapucynów w Bliznem. W 1821 r. biskup Antoni Gołaszewski, za 
zgodą cesarza Franciszka I, przekazał popauliński zespół klasztorno-kościelny w Starej 
Wsi księŜom jezuitom wypędzonym z Białorusi przez Aleksandra I. Podczas kolejnej  
fali kasat przypadającej na lata 1815–1848, został skasowany klasztor BoŜogrobców  
w Tuligłowach. W 1821 r. dominikanie w Borku Starym zostali zmuszeni do opuszczenia 

                                                           
34  Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918), Polskie Towarzystwo 

Teologiczne, Kraków1980, s. 584. 
35 Skarbek J., Kościół katolicki na ziemiach polskich pod zaborami 1773–1848, [w:] Rogier L. J., de Bertier de Sauvigny  

G, Hajjar J. (red.), Historia Kościoła, t. 4, Warszawa 1997, Instytut Wydawniczy Pax, s. 465. 
36  W 1783 r. oficjał tarnowski ks. Jan Duwal na polecenie NajwyŜszej Władzy Krajowej ogłosił sanktuarium głównym 

ośrodkiem pielgrzymkowym dla nowopowstałej diecezji tarnowskiej. Rozporządzenie to miało odwieść wiernych od 
pielgrzymek „zagranicznych”, głównie na Jasną Górę. 

37  Gach P. P., Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska  
w latach 1773–1914, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin1999, s. 121. 
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klasztoru, a dobra i dochody konwentu przeszły na własność rządu austriackiego38.  
W 1836 r. z nakazu Kurii w Przemyślu zakonnicy powrócili do ośrodka. 

Sytuacja ośrodków pielgrzymkowych w Galicji zmieniła się dopiero po 1850 r., kiedy 
cesarz Franciszek Józef I zniósł system józefiński w całym Cesarstwie Austriackim i nadał 
Kościołowi wolność działania. Dnia 18 sierpnia 1855 r. Austria podpisała konkordat ze 
Stolicą Apostolską, w którym potwierdzone zostały wcześniejsze przywileje Kościoła 
katolickiego w cesarstwie. W 1866 r. zgodnie z decyzją cesarza Galicja otrzymała Sejm 
Krajowy, Wydział Krajowy i Radę Szkolną Krajową. Rozpoczął się okres autonomii 
Galicji, w którym nastąpiła odnowa Ŝycia religijnego, kulturalnego i społeczno- 
-gospodarczego. 

W okresie autonomii Galicji, po ponad stu latach przerwy39, wznowione zostały 
koronacje słynących łaskami wizerunków maryjnych. W latach 1858–1918 w Galicji 
ukoronowane zostały wizerunki maryjne w następujących ośrodkach: w Brzozowie (1858 
r. – koronacja na prawie biskupim), w Starej Wsi (1877 r.), w Kalwarii Pacławskiej (1882 
r.), w Kalwarii Zebrzydowskiej (1887 r.), w Tuchowie (1904 r.) i w Tuligłowach (1909 r.). 

Do koronacji cudownego obrazu Matki BoŜej Miłosierdzia w Starej Wsi doprowadziły 
starania księŜy jezuitów, którzy oŜywili i rozszerzyli kult maryjny w ośrodku przez 
uroczyste odpusty, misje ludowe, rekolekcje, naboŜeństwa, posługę sakramentalną  
i słuŜbę chorym. W 1839 r. jezuici zainicjowali 40-godzinne naboŜeństwo, a około 1840 r. 
pierwsze w Polsce naboŜeństwo majowe40. Na szczególną uwagę zasługuje postawa ks. 
Henryka Jackowskiego – w latach 1877–1882 rektora kolegium starowiejskiego, który 
ogromnie zaangaŜował się w doprowadzenie do koronacji cudownego obrazu. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe prośbę o koronację obrazu Matki BoŜej w Starej Wsi podpisały kapituły 
sześciu kościołów katedralnych, w tym obrządków: łacińskiego, greckiego i ormiańskiego 
we Lwowie41. Uroczystości koronacyjne odbyły się 8 września 1877 r., a wzięło w nich 
udział 100 tys. wiernych42. Dolna część obrazu ze sceną Zaśnięcia NMP została ozdobiona 
złotymi koronami papieskimi przez nuncjusza apostolskiego w Wiedniu, abpa Ludwika 
Jacobini. Koronacji górnej części obrazu przedstawiającego scenę Ukoronowania NMP 
dokonał biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar w dniu 8 września 1899 r.43. Biskup 
Józef Sebastian Pelczar dokonał równieŜ koronacji obrazu łaskami słynącego obrazu  
Matki BoŜej Niepokalanej w Tuligłowach (8 września 1909 r.). 

Pomimo niekorzystnych warunków, jakie istniały w okresie józefinizmu, większość 
funkcjonujących na Pogórzu Dynowskim sanktuariów maryjnych, w przededniu 
odzyskania przez Polskę niepodległości, znajdowała się w fazie rozwoju. Dotyczy to 
głównie sanktuariów z koronowanymi wizerunkami Matki BoŜej w Starej Wsi,  
w Tuligłowach i w Brzozowie, jak równieŜ ośrodków w Babicach, w Borku Starym,  
w HyŜnem i w Jodłówce. 

                                                           
38  Sołjan I., Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772–1992), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 

Kraków2002, s. 69. 
39  Po koronacji cudownego obrazu Świętej Rodziny w Kaliszu w 1796 r., ze względów na prowadzoną politykę 

wyznaniową państw zaborczych nastąpiła przerwa w koronacjach wizerunków Matki BoŜej aŜ do 1877 r. 
40  Dydek S., Stara Wieś…, op. cit., s. 68. 
41  Sołjan I., Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich…, op. cit., s. 74. 
42  TamŜe, s. 75. 
43  Z dawna Polski Tyś Królową…, op. cit., s. 124. 
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Największe natęŜenie ruchu pielgrzymkowego w analizowanych sanktuariach 
notowano w okresie głównych uroczystości religijnych, związanych najczęściej z 
głównymi odpustami lub rocznicą koronacji cudownego wizerunku Matki BoŜej. 

Największą liczbę pielgrzymów rejestrowano w sanktuarium w Starej Wsi, zwłaszcza 
w trakcie uroczystości odpustowych związanych ze świętem Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Wówczas do sanktuarium przybywało 30–40 tys. pątników, w tym takŜe 
grupa Słowaków z Homonny44. Z kolei do sanktuarium w HyŜnem na główny odpust 
przypadający na święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pielgrzymowało 3–5 tys. 
pielgrzymów45. Pomimo kasaty klasztoru kapucynów na górze św. Michała w Bliznem 
oraz sprzedaniu i rozebraniu budynków w 1788 r., kult św. Michała był bardzo Ŝywy. 
Ogromy rozwój ruchu pielgrzymkowego nastąpił takŜe w sanktuarium maryjnym  
w Babicach po wspomnianym juŜ cudownym ocaleniu wizerunku z poŜaru, który strawił 
cały kościół w 1886 r. Rozprowadzana cegiełka na odbudowę świątyni w Babicach 
przyczyniła się do rozszerzenia kultu wizerunku w całej Polsce. W Przewodniku 
chrześcijanina rzymskokatolickiego z 1905 r. obraz Matki BoŜej Babickiej został 
wymieniony w grupie 77 najwaŜniejszych miejsc z cudownymi wizerunkami Matki BoŜej 
w Polsce przedrozbiorowej. Do odbudowanej świątyni pielgrzymowali na główne odpusty 
w święto Trójcy Przenajświętszej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny tłumy 
pielgrzymów z dekanatu i wielu odległych miejscowości46. 

W drugiej połowie XIX w. i na początku XX w., w wyniku oŜywienia religijnego,  
a takŜe lokalnych objawień i translokacji kultu, na obszarze Karpat Polskich powstały 
nowe sanktuaria maryjne. Według I. Sołjan (2002), w grupie 15 maryjnych ośrodków 
kultowych powstałych w tym okresie w regionie karpackim, trzy sanktuaria powstały  
w związku z rozwiniętym w Europie kultem Matki BoŜej Lourdzkiej (Porąbka Uszewska  
i Krynica) i Saletyńskiej (Dębowiec) oraz trzy ośrodki były bezpośrednio związane  
z lokalnymi objawieniami (Szczyrk, Zakopane-Wiktorówki i Przyłęków)47. Do tej grupy 
zaliczyć naleŜy takŜe połoŜone na Pogórzu Dynowskim sanktuarium w Domaradzu,  
w którym kult Matki BoŜej Nieustającej Pomocy został zapoczątkowany 7 stycznia  
1908 r., kiedy do kościoła pw. św. Mikołaja uroczyście wprowadzono zakupiony  
i sprowadzony z Rzymu przez ks. Franciszka Janowskiego i o. Józefa Stacha obraz Matki 
Nieustającej Pomocy48. 

W okresie międzywojennym nastąpił w Polsce ponowny rozwój Ŝycia religijnego,  
a wraz z nim oŜywienie ruchu pielgrzymkowego i rozwój wielu sanktuariów. W parafiach 
rozwijały się naboŜeństwa religijne, prowadzone były misje ludowe, systematyczne 
rekolekcje i katechizacja. Istotną rolę w odbudowie wielu kościołów sanktuaryjnych  
oraz w ponownym rozwinięciu kultu wokół łaskami słynących wizerunków spełniły 
zgromadzenia zakonne49. Wśród badanych sanktuariów w okresie międzywojennym 
zdecydowanie największą rangę posiadało sanktuarium w Starej Wsi, któremu w 1927 r. 

                                                           
44  TamŜe, s. 436. 
45  Fridrich A., Historye cudownych obrazów…, op. cit., s. 368. 
46  Haszczyn P., Zapomniane sanktuarium, „Tygodnik Katolicki Niedziela. Edycja przemyska”, nr 6/2007. 
47  Sołjan I., Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich…, op. cit., s. 81–82. 
48  Obraz Matki BoŜej Nieustającej Pomocy został namalowany na desce cyprysowej przez Giovanniego Burkhardta  

w Rzymie w 1906 r. Wizerunek poświęcił w dniu 8 sierpnia 1907 r. papieŜ Pius X. 
49  Okres międzywojenny charakteryzuje się odrodzeniem Ŝycia zakonnego. Liczba domów zakonnych męskich wzrosła 

niemal dwukrotnie z 170 klasztorów w 1918 r., do 311 w 1937 r. 
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papieŜ Pius XI udzielił za nawiedzenie jednego z siedmiu uprzywilejowanych ołtarzy  
tych samych odpustów, które zyskać moŜna było w Rzymie w Bazylice św. Piotra i św. 
Pawła. Odpusty te pielgrzymi mogli uzyskać w sanktuarium starowiejskim 12 razy  
w roku50. W dalszym ciągu rozwijał się kult w maryjnych ośrodkach kultowych w Borku 
Starym, w Brzozowie, w HyŜnem, w Jodłówce i w Tuligłowach. Potwierdzeniem 
kilkuwiekowego kultu łaskami słynącego obrazu Matki BoŜej HyŜneńskiej w HyŜnem 
była koronacja wizerunku, której dokonał 8 września 1932 r. biskup przemyski Anatol 
Nowak w obecności około 70 tys. wiernych51. 

Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój większości ośrodków 
pielgrzymkowych w Polsce. Lata okupacji hitlerowskiej i sowieckiej były najbardziej 
tragicznym okresem w dziejach Polski. Nigdy wcześniej państwo i Kościół katolicki  
nie poniósł tak wiele ofiar, prześladowań i zniszczeń jak w okresie II wojny światowej.  
W wyniku działań wojennych we wrześniu 1939 r. oraz walk wojsk hitlerowskich z Armią 
Czerwoną i wojskiem polskim po 1944 r. na terenie Polski zniszczonych zostało wiele 
kościołów sanktuaryjnych, a niektóre z nich wysadzone przez Niemców w powietrze. 
Tragiczne lata okupacji hitlerowskiej przyniosły przerwanie tradycji pielgrzymkowych  
do większości sanktuariów i zupełny zanik ruchu pielgrzymkowego. Wśród analizowanych 
sanktuariów nie doszło, na szczęście, do powaŜniejszych zniszczeń. Warto jednak 
zaznaczyć, Ŝe w 1943 r. wieś Chmielnik Rzeszowski została spacyfikowana przez 
hitlerowców, jako odwet za działalność na tym terenie organizacji zbrojnej AK – 
kryptonim „Wedeta”. Parafianie modląc się za pośrednictwem Matki BoŜej Łaskawej, 
doznali za Jej przyczyną pomocy i wielu łask, o czym świadczą liczne zapisy w Księdze 
Łask prowadzonej od 1942 r. 

Zakończenie II wojny światowej i odzyskanie przez Polskę częściowej niepodległości 
wpłynęło na oŜywienie ruchu pątniczego do wielu ośrodków pielgrzymkowych i ich 
rozwój. Powojenny okres rozwoju sanktuariów trwał jednak bardzo krótko, ze względu  
na antyreligijną i antykościelną politykę prowadzoną przez władze komunistyczne. We 
wrześniu 1946 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej uchwalił, Ŝe zawarty w 1925 r. 
konkordat ze Stolicą Apostolską juŜ nie obowiązuje. Od 1949 r. ówczesne władze Polski 
Ludowej rozpoczęły ograniczenia i prześladowania Kościoła. SłuŜby bezpieczeństwa 
aresztowały kilkuset księŜy, a Episkopat Polski oskarŜono o inspirowanie antypaństwowej 
działalności kleru. Wprowadzone zostały zarządzenia administracyjne, które miały na  
celu utrudnić, a nawet uniemoŜliwi ć organizowanie pielgrzymek, zwłaszcza pieszych do 
miejsc świętych. Wśród analizowanych ośrodków pielgrzymkowych największa tragedia 
dotknęła sanktuarium Matki BoŜej w Starej Wsi. W dniu 6 grudnia 1968 r. cudowny  
obraz wraz z zasłoną został spalony przez „nieznanych sprawców” przy uŜyciu napalmu. 
Odtworzenia spalonego wizerunku na postawie kopii z 1728 r. dokonała prof. Maria 
Niedzielska z Krakowa. Rekoronacji kopii cudownego wizerunku dokonał za zgodą 
papieŜa Pawła VI, kard. Stefan Wyszyński (dolna część obrazu) i bp Ignacy Tokarczuk 
(górna scena obrazu) 10 września 1972 r. 

                                                           
50  Dydek S., Stara Wieś…, op. cit., s. 64. 
51  Mierzwa J. (red.), Sanktuarium Matki BoŜej Łaskawej w HyŜnem. Przewodnik dla pielgrzymów, Korczyna 1999,  

s. 12; Jackowski A. (red.), Miejsca Święte Rzeczypospolitej…, op. cit., s. 96. 
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W tym trudnym okresie dla Kościoła katolickiego, w grupie analizowanych 
sanktuariów dwa łaskami słynące obrazy zostały przyozdobione koronami. 31 sierpnia 
1975 r. odbyła się koronacja (na prawie papieskim) obrazu Matki BoŜej w Jodłówce, której 
dokonał kardynał Karol Wojtyła w zastępstwie za prymasa Stefana Wyszyńskiego. Druga 
koronacja odbyła się na prawie biskupim w Domaradzu, gdzie łaskami słynący obraz 
Matki BoŜej Nieustającej Pomocy koronował ordynariusz przemyski, ks. Franciszek  
Barda (22 czerwca 1958 r.). 

W okresie Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski pielgrzymowanie do 
sanktuariów przybrało ponownie charakter patriotyczny, zaś same sanktuaria stały się 
jednymi z głównych bastionów wiary katolickiej w komunistycznym państwie. 

Przełomowym wydarzeniem w dziejach Kościoła katolickiego i Polski był wybór 
metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły na papieŜa (16 października 1978 r.) oraz 
powstanie NiezaleŜnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (sierpień 
1980 r.). Oba te wydarzenia uświadomiły Polakom ich narodową toŜsamość i suwerenność 
oraz zadecydowały o upadku ustroju komunistycznego w Polsce. Od przełomu lat  
70. i 80. XX w. rozpoczął się nowy etap funkcjonowania ośrodków pielgrzymkowych  
i dynamiczny rozwój pątnictwa w Polsce. Ogromny wpływ na rozwój wielu polskich 
sanktuariów odegrały pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, a takŜe wyniesienie na 
ołtarze przez papieŜa polskich świętych. W odniesieniu do badanych sanktuariów na 
Pogórzu Dynowskim, naleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe Ojciec Święty Jan Paweł II podczas 
IV pielgrzymki do Polski, w dniu 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie dokonał rekoronacji 
cudownego obrazu Matki BoŜej w Jodłówce. 

Do najmłodszych sanktuariów na Pogórzu Dynowskim zaliczyć naleŜy dwa sanktuaria 
związane z kultem świętych – w Błędowej Tyczyńskiej i Korczynie. Sanktuarium św.  
Jana z Kęt zostało ustanowione dekretem podpisanym przez ks. biskupa Kazimierza 
Górnego z dnia 11 czerwca 2005 r. Z kolei sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara 
powstało w 2004 r. dzięki decyzji ks. arcybiskupa Józefa Michalika. Warto zaznaczyć,  
Ŝe juŜ w 1992 r. – w pierwszą rocznicę beatyfikacji bpa Józefa Sebastiana Pelczara –  
w kościele w Korczynie umieszczono relikwie błogosławionego. 

3. Zakończenie 
Pomimo coraz bardziej widocznych tendencji do sekularyzacji Ŝycia i spychania wiary 

do indywidualnego przeŜycia, od wielu lat obserwuje się w Polsce stale rosnącą 
popularność pielgrzymowania. Z kaŜdym rokiem wzrasta takŜe liczba pielgrzymów  
w sanktuariach zarówno o randze lokalnej, jak i regionalnej. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, Ŝe współczesna sieć ośrodków 
pielgrzymkowych na Pogórzu Dynowskim jest dziedzictwem wielowiekowej tradycji. 
Największy wpływ na ukształtowanie tej sieci miał nasilony w okresie odnowy 
potrydenckiej kult cudownych wizerunków, koronacje obrazów Matki BoŜej, zaś po II 
wojnie światowej, wybór metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły na papieŜa, 
odzyskanie pełnej wolności religijnej w 1991 r. oraz pielgrzymki bł. Jana Pawła II  
do Ojczyzny. 
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Współcześnie do czynników szczególnie sprzyjających rozwojowi ruchu 
pielgrzymkowego do analizowanych sanktuariów naleŜy uznać: 

� tradycje pątnicze, 
� program duszpasterski realizowany w sanktuariach, 
� połoŜenie sanktuariów przy szlakach turystycznych i tematycznych (m.in. Szlaku 

Architektury Drewnianej), 
� walory historyczne, kulturowe, architektoniczne kościoła lub całego zespołu 

budowli sakralnych w sanktuarium, 
� wyniesienie na ołtarze polskich Sług BoŜych i błogosławionych (w przypadku 

analizowanych sanktuariów dotyczy to przede wszystkim św. bpa Józefa 
Sebastiana Pelczara), 

� działalność władz kościelnych i samorządowych promującą sanktuaria. 
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