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PIELGRZYMKI ROWEROWE JAKO POŁĄCZENIE TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ  
I RELIGIJNEJ 

 
 
 
Wstęp 
 
 Pielgrzymowanie do miejsc uznanych za święte towarzyszy człowiekowi od 
wieków i jest nieodłącznym elementem rozwoju kultur i cywilizacji. Według defi-
nicji A. Jackowskiego pielgrzymowanie to „podróż podjęta z motywów religijnych 
do miejsca uznanego za święte (locus sacer) ze względu na szczególne działanie  
w nim Boga lub bóstwa, aby tam spełniać określone akty religijne, pobożności i 
pokuty”1. Pielgrzymować to wędrować do miejsca kultu w celu obcowania z feno-
menem sacrum.  
 Wędrówki do miejsc świętych podejmowano głównie z pobudek religijnych, 
chociaż już w starożytności łączono cele sakralno-eschatologiczne z poznawczymi. 
W niektórych religiach pielgrzymki są nakazem wiary (np. islam), w innych zaś 
(np. chrześcijaństwo) są nieobowiązkową, dobrowolną praktyką religijną wynikają-
cą głównie z potrzeb duchowych człowieka, związanych z poszukiwaniem odnowy 
moralnej, sensu życia i nadziei2.  
 Początkowo pielgrzymowanie odnosiło się do podróżowania w ogólnym ro-
zumieniu. Dopiero około XII wieku zaczęto pod tym pojęciem rozumieć podróż 
podjętą w celach religijnych, związaną z odwiedzaniem miejsc świętych, zaś osobę 

                                                 
1  A. Jackowski, Pielgrzymki = Turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważa-

nia terminologiczne, „Turyzm” 1998, t. 8, z. 1, s. 10. 
2  A. Jackowski, Święta przestrzeń świata, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2003, s. 120.  
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podejmującą taką wędrówkę nazywano homo viator, czyli człowiekiem wędrują-
cym, podróżnym, a w sensie religijnym – pielgrzymem.  
 Współcześnie pielgrzymki uznaje się za specyficzną formę turystyki religijnej, 
która jest pojęciem szerszym i odnosi się do migracji związanych z motywami reli-
gijnymi, religijno-poznawczymi lub poznawczymi. W podróżach tych, zdaniem  
A. Jackowskiego, święte miejsce zazwyczaj nie jest celem podróży, a jedynie jed-
nym z punktów pośrednich leżących na szlaku turystycznym. Uczestnicy tych wę-
drówek biorą udział w codziennej mszy świętej i we wspólnych modlitwach, od-
wiedzają znajdujące się na ich drodze sanktuaria, aby pogłębić swoją wiedzę reli-
gijną, jak również dotyczącą danego kraju czy regionu. Pielgrzymki natomiast mają 
wyraźnie motyw religijny, a ich zasadniczym celem jest dotarcie do świętego miej-
sca (sanktuarium). Czas podróży i pobytu w ośrodku kultu wypełniony jest modli-
twą, medytacją, pokutą lub innymi formami pobożności. W ramach turystyki reli-
gijnej każda pielgrzymka stanowi równocześnie jedną z najważniejszych praktyk 
religijnych3.  
 Podobne stanowisko prezentuje ks. M. Ostrowski, znawca w dziedzinie pro-
blematyki pielgrzymkowej, według którego pielgrzymka posiada wybitny i pierw-
szoplanowy motyw religijny, zaś w turystyce religijnej dominują elementy poznaw-
cze4.  
 Nieco odmienne podejście do prezentowanego zagadnienia ma J. Kosiewicz, 
według którego w obrębie refleksji nad wędrówkami religijnymi można wyodrębnić 
dwa nurty terminologiczne. Pierwszy dotyczy wszelkich migracji religijnych,  
a więc wędrówek pątniczych, pielgrzymek religijnych czy turystyki religijnej, po-
dejmowanych wyłącznie dla przeżyć natury religijnej. Drugi nurt, znaczeniowo 
znacznie szerszy, obejmuje migracje określane mianem turystyki religioznawczej, 
w obrębie której można wyróżnić turystykę religioznawczą o charakterze świeckim, 
gdy eksponowany jest motyw poznawczy wędrówki, oraz turystykę religioznawczą 
o charakterze religijnym, pątniczym. W tym przypadku pierwszoplanowy jest mo-
tyw sakralny i doświadczenie religijne5.  
 Wymienieni autorzy, mimo nieco innej terminologii, jako główne kryteria 
podziału migracji religijnych przyjmują motywy podjęcia podróży – religijne, reli-
gijno-poznawcze lub poznawcze, które w zależności od tego, czy są pierwszopla-
nowe, czy pozostają w tle, stanowią o charakterze podjętych wędrówek. W. Gawo-

                                                 
3  A. Jackowski, Turystyka religijna – problemy badawcze i terminologiczne, w: Turystyka 

religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Podhalańska Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ 2009, s. 236. 

4  Cyt. za A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Tury-
styka religijna, red. Z. Kroplewski i A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin, s. 27. 

5  J. Kosiewicz, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, AWF, Warszawa 2000,  
s. 201–202. 



Pielgrzymki rowerowe jako połączenie turystyki kwalifikowanej i religijnej 11

recki zwraca uwagę, że motywy te, mimo iż jeden z nich jest dominujący, nie są ze 
sobą w konflikcie, co pozwala na znalezienie cech wspólnych dla wszystkich wy-
mienionych migracji. Wśród nich wymienia dobrowolność przemieszczania się, 
korzystanie z tej samej infrastruktury turystycznej i ogólnej, sezonowość podróży, 
zmiany w strukturze funkcji odwiedzanych miejsc, dbanie o ochronę środowiska 
przyrodniczego oraz wydatki związane z podróżą i pobytem6. 
 Współcześnie turystyka religijna cechuje się dużą dynamiką i jest ważnym 
zjawiskiem religijnym, kulturowym oraz społeczno-ekonomicznym. Ocenia się, że 
corocznie pielgrzymuje około 250 mln osób, z czego 150 mln to chrześcijanie.  
W Polsce pielgrzymuje 6–7 mln osób rocznie7. W ostatnich dziesięcioleciach ob-
serwuje się wzrost zainteresowania tą formą turystyki, co niewątpliwie wiąże się 
m.in. z przemianami społeczno-politycznymi i gospodarczymi, które wpływają na 
rozwój infrastruktury turystycznej i sprzyjają powstawaniu nowych form podróży 
nastawionych zarówno na doświadczenia o charakterze religijnym, jak również 
poznawczym.  
 W dalszym ciągu bardzo popularne są grupowe lub indywidualne pielgrzymki 
samochodowe, autokarowe czy samolotowe, zwłaszcza do sanktuariów położonych 
w odległych zakątkach świata. Dużą rolę odgrywają nadal pątnicze wędrówki pie-
sze, wśród których fenomenem są sierpniowe pielgrzymki na Jasną Górę. Coraz 
większym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród ludzi młodych, cieszą się również 
pielgrzymki rowerowe, które są połączeniem turystyki religijnej oraz turystyki kwa-
lifikowanej. Są one wyrazem dążenia pątników do wykorzystania czasu wolnego 
nie tylko z pożytkiem dla sfery duchowej, ale także cielesnej poprzez aktywność 
ruchową.  
 
 
1. Turystyka kwalifikowana a turystyka religijna  
 
 Turystyka definiowana jest przez Światową Radę Turystyki i Podróży 
(WTTC) jako ,,ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypo-
czynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim 
codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest 
działalność zarobkowa”8. Za kwintesencję turystyki uznaje się turystykę kwalifiko-
waną, jako forma aktywności zaspokaja ona bowiem potrzeby rozwoju, odnowy sił 

                                                 
6  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,  

s. 63. 
7  Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Turystyki, Aktualna sytuacja w turystyce 

pielgrzymkowej i szanse jej rozwoju, w: Turystyka religijno-pielgrzymkowa, Zbiór materiałów 
pokonferencyjnych, Gdańsk 2005. 

8  B. Sawicki, Agroturystyka w teorii i praktyce, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin 2010,  
s. 8. 
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psychofizycznych oraz potrzeby informacyjno-poznawcze poza miejscem stałego 
zamieszkania i pracy. W. Gaworecki definiuje turystykę kwalifikowaną jako „cza-
sową, dobrowolną, wymagającą przygotowania kondycyjnego i zawodowo- 
-turystycznego, częstą zmianę codziennego trybu życia, zaspokajanie potrzeb ruchu 
i wysiłku fizycznego, osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, 
przyrodniczym i kulturowym oraz potrzeb informacyjno-poznawczych”9. 
 Turystyka kwalifikowana przybiera różne formy aktywności turystyczno- 
-ruchowej organizowanej w małych grupach lub indywidualnie. Uprawianie jej 
wymaga od turysty sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych, samodzielności, 
wszechstronności oraz umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym10. 
Niekiedy utożsamia się ją ze sportem, gdyż cechą wspólną obu dyscyplin jest ko-
rzystanie z podobnego sprzętu, ukierunkowanie na osiągnięcie i utrzymanie zdro-
wia oraz sprawności fizycznej. Zasadniczą różnicą jednak jest element rywalizacji, 
ważny i podstawowy w sporcie, a nieistotny w turystyce. Ponadto w turystce 
ogromną rolę odgrywa motywacja poznawcza osób podejmujących wędrówkę.  
 Niejednokrotnie w odniesieniu do turystyki kwalifikowanej używa się terminu 
,,turystyka aktywna”, jednak zdaniem W. Kurka, pojęcia te mają różne zakresy 
znaczeniowe i nie powinny być stosowane zamiennie11. W turystyce kwalifikowa-
nej wysiłek fizyczny podejmowany w czasie wolnym od pracy, w różnych dziedzi-
nach aktywności człowieka, połączony jest z pokonywaniem określonej przestrzeni.  
 W praktyce turystykę kwalifikowaną dzieli się na: pieszą (nizinną i górską), 
wodną (kajakową, motorowodną, żeglarską i podwodną), narciarską, kolarską (ro-
werową), motorową i speleologiczną12. 
 Turystyka jako zjawisko społeczne cały czas się rozwija i przeobraża. Zmienia 
się model turysty oraz zmieniają się miejsca, które człowiek chce odwiedzać. Mimo 
to atrakcyjne środowiska przyrodnicze oraz dobrze zorganizowana infrastruktura 
turystyczna stanowią najważniejsze czynniki wpływające na szeroko rozumiany 
rozwój zjawiska turystycznego, w dużej mierze określające jego rozmiary i we-
wnętrzną strukturę.  
 Zasadniczym celem turystyki jest niwelowanie ujemnych skutków nauki  
i pracy, czyli regeneracja sił psychofizycznych i zdrowia. Oprócz tego turystyka,  
a wraz z nią rekreacja ruchowa, są ważnymi czynnikami ułatwiającymi socjalizację 
jednostki i komunikację interpersonalną, integrującymi grupy ludzkie oraz wpływa-
jącymi na wzajemne oddziaływanie na siebie osób z różnych środowisk rówieśni-
czych i lokalnych. W sprzyjających warunkach stanowią one atrakcyjny środek 

                                                 
9  W.W. Gaworecki, Ekonomika i organizacja turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1982, s. 63. 
10  W. Kurek, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 257. 
11  Ibidem, s. 257. 
12  W.W. Gaworecki, Turystyka, op.cit., s. 34. 
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socjoterapii i resocjalizacji, oddziałując wychowawczo na jednostki nieprzystoso-
wane do środowiska społecznego. Uważa się, że turystyka odgrywa istotną rolę  
w demokratyzacji społeczności ludzkich, pomagając wyrównywać różnice społecz-
ne pomiędzy jej członkami.  
 Jedną z form turystyki kwalifikowanej jest turystyka rowerowa, która łączy 
wysiłek fizyczny z zaspokajaniem potrzeb zdrowotno-kondycyjnych oraz poznaw-
czo-duchowych, w związku z czym od wielu lat jest ona atrakcyjną i coraz bardziej 
popularną formą pielgrzymowania do miejsc świętych, zarówno w kraju, jak i za 
granicą.  
 Turystyka rowerowa jest sportem dla wszystkich, a zatem szeroko pojętą ak-
tywnością ruchową przeznaczoną dla ludzi w różnym wieku, dla których niejedno-
krotnie staje się ona stylem życia ukierunkowanym na sprawność i zdrowie, a także 
poznawanie świata. Jazda na rowerze przynosi wiele zadowolenia i przyjemności, 
zwłaszcza gdy uprawia się ją w miejscach o szczególnych walorach krajobrazo-
wych, na przykład wśród lasów, łąk, jezior, gór. Obcowanie z pięknem przyrody 
połączone z aktywnością fizyczną ma dobroczynny wpływ nie tylko na ciało, ale 
także na psychikę człowieka.  
 Rekreacyjna jazda na rowerze niesie za sobą wiele korzyści. Szczególnym 
atutem tej aktywności są efekty zdrowotno-kondycyjne. Systematyczna jazda na 
rowerze jest doskonałą formą ćwiczeń dla ludzi w każdym wieku. Dzięki niej po-
prawia się sprawność fizyczna i wydolność krążeniowo-oddechowa, prowadząc do 
pozytywnych zmian fizjologicznych, a także psychicznych.  
 Cykliczne formy ruchu oparte na wysiłku o charakterze tlenowym, angażujące 
duże grupy mięśniowe, pozytywnie wpływają na zmniejszenie lęku i depresyjności 
oraz ogólną poprawę samopoczucia. Pozwalają na oderwanie się od codziennych 
spraw, odreagowanie emocjonalne, zdystansowanie się do przeżywanych proble-
mów osobistych. 
 Jazda na rowerze korzystnie wpływa na układ ruchu, gdyż zwiększa siłę mię-
śniową, szybkość, precyzję i koordynację ruchów. Pozytywne zmiany zachodzą 
również w układzie krążeniowo-oddechowym. Polegają one na wzmocnieniu mię-
śnia sercowego, poprawie elastyczności naczyń krwionośnych, rozbudowie systemu 
naczyń kapilarnych, wzmocnieniu mięśni oddechowych i usprawnieniu mechani-
zmów transportu tlenu13. Wielokrotnie zwraca się uwagę na pozytywną rolę tego 
typu ćwiczeń w profilaktyce chorób metabolicznych. Jazda na rowerze jest dosko-
nałym sposobem na utratę zbędnych kilogramów i poprawę sylwetki. 
 Kolarstwo oprócz funkcji zdrowotnej pełni także funkcję wychowawczą  
i poznawczą. To doskonały sposób na poznanie bliższych i dalszych okolic swojego 

                                                 
13  M. Kłossowski, Fizjologiczne aspekty wysiłku aerobowego i jego implikacje praktyczne, 

w: Aerobik – teoria, technika wykonania, metodyka nauczania, przepisy sędziowania, red.  
Z. Szot, AWF, Gdańsk 2003. 
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miejsca zamieszkania, przezwyciężanie słabości, zbliżenie się do środowiska natu-
ralnego. Jeżdżąc na rowerze, człowiek kształtuje swoją osobowość i wiele pozy-
tywnych cech charakteru, takich jak: odwaga, opanowanie, koleżeńskość, wytrwa-
łość. Uczy pokonywania własnych słabości i wiary w siebie. 
 Turystyczne formy kolarstwa (turystyka kwalifikowana) można uprawiać od 
10. roku życia. Jest to wiek uprawniający do otrzymania karty rowerowej. Sezon 
turystyczny trwa zazwyczaj od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Obecnie, po 
odpowiednim przygotowaniu sprzętu i ubioru, rozciąga się również na zimę. 
 Niezbędną dla turystyki rowerowej infrastrukturą są szlaki rowerowe, czyli 
trasy dla rowerzystów oznaczone specjalnymi symbolami wskazującymi ich prze-
bieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Obecnie również w Polsce moż-
na znaleźć dobre warunki do jazdy na rowerze, chociaż wybór nie jest łatwy, gdy 
planuje się kilkugodzinną wycieczkę. Wymaga to wyznaczenia trasy, która wywie-
dzie z miasta, pozwalając na ominięcie dróg o dużym natężeniu ruchu. Przydatne 
przy jej wyborze są przewodniki i mapy, które ułatwiają wybór dróg drugorzędnych 
(z uwzględnieniem polnych i leśnych ścieżek), a także obiektów, które po drodze 
warto zobaczyć.  
 Pielgrzymki rowerowe, które organizowane są już od kilkudziesięciu lat, 
można uznać za formę turystyki kwalifikowanej, bowiem przemierzanie określonej 
przestrzeni (niejednokrotnie kilku tysięcy kilometrów) w celu dotarcia do miejsca 
uznanego za święte łączone jest z aktywnością ruchową oraz dużym wysiłkiem 
fizycznym i psychicznym. Taka forma pielgrzymowania wymaga nie tylko specjal-
nego przygotowania logistycznego (przygotowanie tras, miejsc noclegowych, spe-
cjalistycznego sprzętu, odpowiedniej odzieży, map, przewodników itp.), ale rów-
nież kondycyjno-zdrowotnego, bowiem wiąże się z pokonywaniem długich (do 90 
km dziennie) odcinków, w zróżnicowanym terenie, w określonym tempie, często 
przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.  
 Osoby, które wielokrotnie uczestniczą w tego typu pielgrzymkach, w efekcie 
odnoszą nie tylko korzyści duchowo-eschatologiczne, ale również podnoszą  
i utrzymują sprawność i wydolność fizyczną, a także kształtują nawyki właściwe 
turystyce plenerowej14. 
 W Polsce znajduje się ponad 20 miejsc, które są celem pielgrzymek rowero-
wych, przy czym znaczna większość tras prowadzi na Jasną Górę. Inne sanktuaria 
są przez rowerzystów odwiedzane rzadziej, zazwyczaj w drodze na Jasną Górę lub 
jako cel krótszych, lokalnych pielgrzymek. Do wyjątków należy Parafialna Rowe-
rowa Pielgrzymka Słońsk–Bogdaniec–Licheń. Pielgrzymka ze Słońska jest jedyną 
zarejestrowaną grupą rowerową, dla której celem drogi stało się sanktuarium  

                                                 
14  J. Kosiński, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, AWF, Warszawa 2000,  

s. 205. 
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w Licheniu. Uczestnicy pielgrzymki pokonują ponad 500 kilometrów – przez Pola 
Lednickie, Gniezno i Toruń. 
  Od czterech lat co roku odbywają się również pielgrzymki rowerowe na Górę 
Świętej Anny. Znacznie rzadziej odwiedzane są przez rowerzystów następujące 
ośrodki kultu: Gietrzwałd, Góra, Górka Duchowna, Kalwaria Pacławska, Kalwaria 
Wejherowska, Kalwaria Zebrzydowska, Kodeń, Krzeptówki, Lednica, Ludźmierz, 
Łagiewniki, Pelplin, Piekary Śląskie, Stoczek Warmiński, Swarzewo, Święta Lipka, 
Świnice Warckie oraz Wadowice. 
 W pielgrzymce uczestniczyć może każdy, kto zaakceptuje jej religijny charak-
ter i jest fizycznie przygotowany do pokonania około 90 kilometrów dziennie. Do 
pielgrzymowania potrzebny jest odpowiedni rower, który umożliwia jazdę w tem-
pie około 20 kilometrów na godzinę, na kołach o średnicy 26 cali lub większych, 
technicznie sprawny, z przerzutkami, obowiązkowo wyposażony w hamulce, świa-
tła oraz dzwonek. Niezbędny jest też kask. Pielgrzymi są ubezpieczeni od nieszczę-
śliwego wypadku. Organizator zapewnia transport bagażu w ramach opłaty piel-
grzymkowej. Wyżywienie i noclegi pielgrzymi otrzymują w większości jako dar 
serca w poszczególnych parafiach.  
 Uczestnicy poruszają się grupami piętnastoosobowymi, w jednorzędowej 
kolumnie. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być więk-
szy niż metr, a odległość pomiędzy grupami powinna przekraczać 100 metrów. 
Podczas jazdy grupom nie wolno się wyprzedzać. 
 Organizatorzy w czasie przygotowań do pielgrzymki zalecają odbycie kilku 
przejażdżek po minimum 60 km (w tym godzinnej jazdy ciągłej) oraz co najmniej 
jednej liczącej ponad 80 km. W trakcie takich przejażdżek należy sprawdzać stan 
techniczny roweru (działanie hamulców, przerzutek). Często organizatorzy propo-
nują jeden termin próbnego przejazdu na dystansie około 100 km. Każdy uczestnik 
ma obowiązek uczestniczyć w takim przejeździe. 
 Najstarszą w Polsce pielgrzymką kolarską jest Pielgrzymka Rowerowa im. 
Świętego Krzysztofa, której uczestnicy w 2010 roku już po raz 30. pokonali drogę  
z Rzeszowa na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej prawie 200 pielgrzymów. Piel-
grzymka na trasie o długości 300 kilometrów trwała trzy dni. Przez 30 lat swojej 
działalności rowerzyści z Rzeszowa nie wyjechali na pątniczy szlak tylko raz – w 
1982 roku z powodu stanu wojennego. Od 1993 roku Katolicki Klub Sportowy 
„Alpin” im. Jana Pawła II corocznie organizuje pielgrzymkę Rzeszów – Często-
chowa, która prowadzi przez pogórza Polski południowo-wschodniej, Beskid Niski, 
Beskid Sądecki, Podhale, Orawę, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski oraz Wyżynę 
Krakowsko-Częstochowską. Na trasie wyprawy kolarze zwiedzają górskie sanktu-
aria maryjne oraz miejsca związane z Janem Pawłem II. Pielgrzymki te są zatem nie 
tylko wydarzeniem religijnym, ale i wspaniałą okazją do uprawiania sportu, krajo-
znawstwa i turystyki oraz poznania krain geograficznych Polski. 



Agnieszka Błaszczak, Marzena Bracław 16

 Od roku 2002 KKS „Alpin” corocznie organizuje zagraniczne wyprawy rowe-
rowe, z których siedem odbyło się na trasie Rzeszów – Rzym (trasa m.in. przez 
Bratysławę, włoskie i austriackie Alpy, Mariazell, Wenecję i Asyż). W 2006 roku 
zorganizowana została wyprawa z Rzeszowa do Lourdes. W roku 2009 klub podjął 
się organizacji pielgrzymki rowerowej z Rzeszowa do Fatimy. Sześćdziesięciu 
kolarzy przejechało trasę wiodącą przez siedem krajów, pokonując dystans 4500 
kilometrów w 30 etapach. Uczestnicy tego wielkiego wyzwania duchowo-
kolarskiego wzięli udział w wyprawie wymagającej bardzo dużej wytrzymałości 
fizycznej i odporności psychicznej. Kolarze na trasie pielgrzymki odwiedzili naj-
większe europejskie sanktuaria, takie jak: Mariazell, La Salette, Lourdes, Santiago 
de Compostela i Fatimę15. 
 Z roku na rok obserwuje się wzrost liczby pielgrzymek rowerowych. Dla 
przykładu w roku 2009 wyruszyło aż sześć pierwszych pielgrzymek: I Rowerowa 
Pielgrzymka z Józefowa do Częstochowy, I Rowerowa Pielgrzymka Samorządow-
ców z Kalisza, I Rowerowa Pielgrzymka z Płocka (jadąca dalej do Lourdes), I Pu-
ławska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę (i z powrotem), I Pielgrzymka Ro-
werowa z Radomia oraz I Pielgrzymka Rowerowa WAT do Częstochowy (uczest-
niczyli w niej żołnierze zawodowi i podchorążowie Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, na całej trasie pilotowały ich patrole Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii 
Wojskowej). Mniejszych oraz indywidualnych pielgrzymek rowerowych na Jasną 
Górę jest tak dużo, że nie sposób wszystkich wymienić.  
 Najdłuższą pielgrzymkę rowerową po Polsce zorganizowało Stowarzyszenie 
Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Poznaniu. Jej trasa, prowadząca do sanktu-
arium w Rostkowie i z powrotem, liczyła 1100 kilometrów. 
 Przez Polskę wiodą też (służące niekiedy pątnikom na rowerach) szlaki świę-
tego Jakuba prowadzące do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Celem rowero-
wych pielgrzymek wyruszających z Polski bywają także: Fatima, Lourdes, Medju-
gorje, Rzym czy Wilno16. 
 Powyższe dane potwierdzają wzrastające zainteresowanie tą formą pątnictwa, 
wymagającą zarówno sprawności fizycznej i umiejętności turystycznych potrzeb-
nych przy pokonywaniu długich tras, jak również niezwykłej wytrwałości, a więc 
siły duchowej. Tendencje te zilustrowano na przykładzie trzech wybranych grup 
pielgrzymkowych: Szczecińskiej Pielgrzymki Rowerowej, Gdańskiej Pielgrzymki 
Rowerowej oraz pielgrzymki KKS „Alpin”. Dane zaprezentowano na rysunku 1. 
 

                                                 
15  www.rowertour.pl/?page=klubyrowerowe&filtr, www.klubalpin.pl. 
16  J. Terakowski, Przerzutka na rekolekcje, „Magazyn Rowertour” 2009, nr 10 (20), Po-

znań. 



Pielgrzymki rowerowe jako połączenie turystyki kwalifikowanej i religijnej 17

 
Rys. 1. Liczba uczestników wybranych pielgrzymek rowerowych w latach 2003–2008 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronach interneto-
wych zamieszczonych w przypisach. 

 
 Szczecińska Pielgrzymka Rowerowa ze Szczecina na Jasną Góra odbywa się 
na trasie 600-kilometrowej i trwa siedem dni17. Gdańska Pielgrzymka Rowerowa 
wiedzie z Gdańska Oliwy na Jasną Górę, jej długość wynosi 516 km, a czas trwania 
to sześć dni18. Natomiast pielgrzymka KKS „Alpin” przebiega na trasie 600- lub 
900-kilometrowej i trwa od sześciu do dziesięciu dni19.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowując zaprezentowane rozważania, należy podkreślić, że pielgrzym-
ki rowerowe i turystykę kwalifikowaną łączy ze sobą przemieszczanie się w prze-
strzeni podejmowane w czasie wolnym od pracy i nauki. Sposób wędrowania, 
związany z pokonywaniem na rowerze w określonym tempie kilkuset lub nawet 
kilku tysięcy kilometrów zróżnicowanej trasy, czasami niezwykle malowniczej, 
lecz trudnej, wymaga od uczestników odpowiedniego przygotowania kondycyjno- 
-zdrowotnego (sportowego) i mentalnego, jak również określonych umiejętności 
turystycznych. Dlatego też pielgrzymi przed wyruszeniem w podróż przygotowują 
się do niej poprzez indywidualne lub grupowe treningi na trasach o różnej długości.  
 Pielgrzymki rowerowe motywowane celem religijnym łączą w sobie wartości 
duchowe i rekreacyjno-sportowe, wiążą się one bowiem nie tylko z potrzebą obco-

                                                 
17  http://szczecinska-rowerowa.pl/. 
18  http://www.rowerowa.com.pl/. 
19  http://klubalpin.pl/. 
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wania z sacrum, ale również z zaspokojeniem potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego, 
osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, przyrodniczym i kulturo-
wym oraz potrzeb informacyjno-poznawczych20. Trasy, chociaż długie i trudne, 
dostarczają uczestnikom niezapomnianych wrażeń estetycznych, zaś obcowanie  
z pięknem przyrody, jak również zmierzenie się z własnym zmęczeniem skłaniają 
do refleksji, wyciszenia się i modlitwy. Wszystko to przyczynia się do odnowy sił 
psychofizycznych i duchowych człowieka. 
 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALIFIED TOURISM  
AND THE RELIGIOUS TOURISM 

 
 

Summary 
 
  The purpose of this study is to show the relationship between the qualified tourism 
and the religious tourism. 
 The bicycle pilgrimages have been organised for several decades and, as such, 
they may be considered to be a form of the qualified tourism, because travelling a spe-
cific distance (very often covering several thousand kilometres) in order to reach a des-
tination regarded as sacred combines the movement activity with the considerable 
physical and mental effort. 
 The bicycle pilgrimages motivated by the religious purpose combine the spiritual 
with the leisure and health values. They relate not only to the need to interact with the 
sacred, but they also satisfy our need to move, get involved in the physical activity and 
stay in personal touch with a different social, natural and cultural environment, thus 
gratifying our information and cognitive needs. 
 

Translated by Agnieszka Błaszczak 
 

                                                 
20 W.W. Gaworecki, Ekonomika…, op.cit., s. 63. 
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Wstęp 
 
 W świadomości polskiego społeczeństwa utrwaliło się przekonanie o wysokiej 
randze przewodników wykonujących swoje zadania zarówno zawodowo, jak i spo-
łecznie. Przewodnicy są szanowani ze względu na swoją wiedzę, umiejętność 
oprowadzania, otwarty stosunek do turystów; przywykło się uznawać ich kompe-
tencje. Z przewodnikami turyści czują się bezpiecznie, dzięki nim mają szansę le-
piej poznać odwiedzane miejsca1. Taki stosunek do tego zawodu ukształtowany 
został w oparciu o ponad 125-letnią tradycję zorganizowanego polskiego przewod-
nictwa turystycznego oraz dzięki przestrzeganiu w omawianym środowisku norm 
Kodeksu Etycznego Przewodnika PTTK. 
 
 
1. Przewodnictwo turystyczne w Polsce 
 
 We współczesnym rozumieniu przewodnik turystyczny to osoba zawodowo 
oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowo-
ściach i obiektach, udzielająca im informacji na temat oglądanych miejsc, posiada-
jąca odpowiednie uprawnienia. Otrzymuje je osoba, która ukończyła 18 lat, szkołę 

                                                 
1  A. Gordon, Z dziejów przewodnictwa turystycznego w Polsce. Wprowadzenie do proble-

matyki, w: Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek w Polsce a standardy europejskie, red. 
B. Ząbczyk-Chmielewska, M.A. Kozłowska, Wyd. Oddział Gdański PTTK, Pomorska Federacja 
Przewodników PTTK, Sopot 2007, s. 9. 
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średnią, jej stan zdrowia umożliwia wykonywanie zadań przewodnika turystyczne-
go, nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wy-
konywaniem zadań przewodnika turystycznego. Musi również odbyć szkolenie 
teoretyczne i praktyczne oraz zdać egzamin na przewodnika turystycznego. 
 Przewodnicy turystyczni mogą otrzymać trzy rodzaje uprawnień: przewodni-
ków górskich, przewodników miejskich i przewodników terenowych. Uprawnienia 
przewodników górskich nadawane są dla określonych obszarów górskich. Wyróż-
nia się przewodników górskich: beskidzkich, sudeckich oraz tatrzańskich. Wpro-
wadzano dla nich trzy klasy uprawnień. Jeśli chodzi o przewodników miejskich, to 
ich uprawnienia wymagane są w dziesięciu miastach, takich jak: Gdańsk, Gdynia, 
Sopot (łącznie), Katowice z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym (łącznie), 
Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław. Uprawnie-
nia te obejmują również oprowadzanie po obiektach i obszarach znajdujących się  
w strefie podmiejskiej, jeżeli są one związane z historią, kulturą lub gospodarką 
miasta, а także objęte są programem szkolenia przewodników miejskich. Upraw-
nienia przewodnika terenowego wydawane zaś są dla poszczególnych województw, 
regionów (obejmują również miasta położone w ich obrębie) oraz tras turystycz-
nych2.  

 Najważniejszą organizacją zrzeszającą przewodników turystycznych w kraju 
jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), które powstało  
w 1950 roku. Organizacja przejęła cały bogaty dorobek przewodnicki Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.  
 Z analizy danych statystycznych wynika, iż obecnie w strukturach Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zrzeszonych jest 7048 przewodników 
turystycznych reprezentujących 178 kół przewodnickich z całego kraju. W struktu-
rze uprawnień dominują przewodnicy terenowi (3346), uprawnienia przewodników 
górskich posiada 2331 osób, a najmniejszą grupę stanowią osoby posiadające 
uprawnienia przewodnika miejskiego (1371)3. Szczegółowe dane przedstawiono  
w tabeli 1. 
 Przewodnicy turystyczni to grupa, która swoje powinności rozumie daleko 
szerzej i głębiej niż zawodowo. Jest to grupa, którą cechuje patriotyzm oraz silne 
przywiązanie do Kościoła i nauczania Jana Pawła II, w związku z czym naturalna 
jest tu potrzeba uczestnictwa w imprezach turystycznych o charakterze religijnym.  
 Od lat 80. przewodnicy organizują pielgrzymki o różnym zasięgu terytorial-
nym. Najważniejszą spośród nich jest Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników na 
Jasną Górę. W kalendarzu imprez przewodnickich ważne miejsce zajmuje Święto-
krzyski Rajd Pielgrzymkowy na Święty Krzyż oraz najważniejsza pielgrzymka 
przewodników górskich – Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Gór „na Groniu”. Od 

                                                 
2  Ustawa o usługach turystycznych, DzU z 2010, nr 106, poz. 672. 
3  Dane Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
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12 lat przewodnicy ewangeliccy organizują Ogólnopolskie Spotkania Przewodni-
ków Ewangelików. 
 

Tabela 1 
Przewodnictwo turystyczne w PTTK 

 

Lp. Województwo 

Liczba kół 

przewod-

nickich 

Przewodnicy 

górscy 

Przewodnicy 

terenowi 

Przewodnicy 

miejscy 

1. dolnośląskie 19 172 232 107 

2. kujawsko- 

-pomorskie 

9 5 149 111 

3. lubelskie 11 24 236 111 

4. lubuskie 3 0 70 2 

5. łódzkie 10 24 170 41 

6. małopolskie 31 889 287 79 

7. mazowieckie  12 12 398 219 

8. opolskie 2 9 21 10 

9. podkarpackie 6 315 166 67 

10. podlaskie 6 0 206 3 

11. pomorskie 8 3 124 143 

12. śląskie 31 869 377 93 

13. świętokrzyskie 9 4 338 128 

14. warmińsko- 

-mazurskie 

6 0 241 2 

15. wielkopolskie 8 0 167 147 

16. zachodnio-

pomorskie 

7 5 164 108 

  178 2331 3346 1371 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZG PTTK. 
 
 
2. Ogólnopolska pielgrzymka przewodników na Jasną Górę 
 
 Częstochowa to miejsce, gdzie wiara i kultura jawią się jako nierozerwalnie 
połączone. Jest to szczególne miejsce dla każdego Polaka. Od 26 lat jest to również 
najważniejsze miejsce spotkań pielgrzymkowych braci przewodnickiej. 
 Inicjatywa spotkań na Jasnej Górze zrodziła się w środowisku przewodników 
częstochowskich. Zdzisław Dziubek, wieloletni koordynator spotkań jasnogórskich, 
4 maja 1982 roku w kaplicy św. Pawła zorganizował rozpoczęcie sezonu przewod-



Anna Bogucka 22

nickiego. Mszę świętą i homilię wygłosił ówczesny kurator zbiorów sztuki na Ja-
snej Górze – o. Jan Golonka. 
 Pomysł został szybko przyjęty w środowisku przewodnickim i w kolejnych 
spotkaniach uczestniczyło coraz więcej osób. Oficjalnie I Ogólnopolska Pielgrzym-
ka Przewodników na Jasną Górę odbyła się 27 kwietnia 1985 roku. W programie 
znalazły się: msza święta, prelekcja o. J. Golonki na temat zabytków Jasnej Góry, 
Droga Krzyżowa na wałach klasztornych. Już od pierwszej pielgrzymki tradycją 
stało się opracowanie okolicznościowego stempla4. 
 Przez kolejne lata znaczenie pielgrzymek przewodnickich wzrasta. Patronat 
nad Ogólnopolskimi Pielgrzymkami Przewodników na Jasną Górę obejmuje Komi-
sja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Turystycznego: 

 w latach 1985–1996 duchowym opiekunem pielgrzymek przewodników na 
Jasną Górę był ks. bp Ryszard Karpiński; 

 w latach 1997–2005 opiekę nad pielgrzymkami przewodnickimi na Jasną 
Górę sprawuje ks. abp senior Edmund Piszcz; 

 od 2006 roku duchowym opiekunem pielgrzymek środowiska przewodnic-
kiego jest ks. bp Edward Janiak5. 

 Rozwija się formuła spotkań opartych na połączeniu treści duchowych z kra-
joznawstwem i turystyką. W programie pielgrzymek znajdują się następujące stałe 
elementy:  

 część rekolekcyjna (nauka rekolekcyjna, msza św., Droga Krzyżowa w ka-
plicy św. Józefa, Apel jasnogórski, różaniec z rozważaniami rekolekcyj-
nymi); 

 część pielgrzymkowa (refleksje tematyczne, Droga Krzyżowa na wałach 
klasztornych, msza św. w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, modli-
tewne czuwanie, różaniec, Apel jasnogórski, wykłady). 

 Począwszy od czwartej pielgrzymki przewodnicy dokonują uroczystego aktu 
zawierzenia Bogurodzicy Dziewicy Niezawodnej Przewodniczce. Od piątej piel-
grzymki wydłużono czas spotkań przewodnickich na Jasnej Górze do dwóch dni,  
a począwszy od 12. pielgrzymki – do trzech dni. Tradycją stało się przekazywanie 
organizacji innemu kołu przewodnickiemu, zaś wszystkie jubileuszowe pielgrzymki 
organizuje Koło Przewodników w Częstochowie. Począwszy od 13. pielgrzymki 
koordynatorem jasnogórskich spotkań przewodnickich jest Barbara Okońska. Ka-
lendarium pielgrzymek zaprezentowano w tabeli 2. 

                                                 
4  Dane z Kroniki Pielgrzymek Jasnogórskich prowadzonej przez PTTK Oddział Regional-

ny w Częstochowie. 
5  Ibidem. 
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Tabela 2 
Kalendarium Pielgrzymek Przewodnickich na Jasną Górę 

 

Lp. Termin Organizator (koło/ miejscowość) 
Liczba 

uczestników 

I 27.04.1985 Częstochowa 90 

II 16.03.1986 Częstochowa 350 

III 29.03.1987 Częstochowa 500 

IV 20.03.1988 Częstochowa 850 

V 11–12.03.1989 Kielce 1100 

VI 24–25.03.1990 Gdańsk 1196 

VII 9–10.03.1991 Warszawa 1500 

VIII 28–29.03.1992 Lublin 1300 

IX 20–21.03.1993 Nowy Sącz 1580 

X 19–20.03.1994 Częstochowa 1400 

XI 11–12.03.1995 Kłodzko 1500 

XII 15–17.03.1996 Kielce, Wrocław 1500 

XIII 14–16.03.1997 Kraków 1400 

XIV 13–15.03.1998 Malbork 1391 

XV 12–14.03.1999 Rzeszów 1471 

XVI 10–12.03.2000 Krynica 1500 

XVII 9–11.03.2001 PTT Nowy Sącz 1600 

XVIII 8–10.03.2002 Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skar-

żysko Kamienna 

1600 

XIX 7–9.03.2003 Kalisz 1450 

XX 5–7.03.2004 Częstochowa 1361 

XXI 4–6.03.2005 „Rzepiór” Wrocław 996 

XXII 3–5.03.2006 PTTK Beskid Nowy Sącz 1186 

XXIII 2–4.03.2007 Zakopane 1102 

XXIV 29.02–2.03.2008 Ostrowiec Świętokrzyski 1280 

XXV 6–8.03.2009 Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie 1485 

XXVI 5–7.03.2010 Warszawa 1250 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kroniki Pielgrzymek Jasnogórskich.  
 
 
3. Świętokrzyskie Rajdy Pielgrzymkowe 
 
 Pomysł organizacji imprezy turystycznej z akcentem religijnym w Górach 
Świętokrzyskich zrodził się na opłatkowym spotkaniu przewodnickim w Kielcach. 
Miał on być nawiązaniem do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 – dzie-
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sięciu wieków obecności relikwii Krzyża Świętego. Jubileuszowy Rajd Świętokrzy-
ski „Święty Krzyż 2000” odbył się 30 września 2000 roku i uczestniczyło w nim 
1013 osób z całej diecezji kieleckiej. W pierwotnym założeniu miała to być impreza 
jednorazowa. Na życzenie biskupa kieleckiego ks. prof. Kazimierza Ryczana i na 
liczne prośby diecezjan rajd przeistoczył się w imprezę cykliczną. Charakterystykę 
rajdów przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 
Charakterystyka Pielgrzymkowych Rajdów Świętokrzyskich 

 

Lp. Nazwa rajdu Termin Liczba tras 
Liczba 

uczestników 
I Jubileuszowy Rajd Święto-

krzyski – Święty Krzyż 
2000 

30.09.2000 siedem pieszych 1013 

II Rajd Świętokrzyski 29.09.2001 sześć pieszych 1468 
III Pielgrzymkowy Rajd Świę-

tokrzyski 
28.09.2002 siedem pieszych 1570 

IV Pielgrzymkowy Rajd Świę-
tokrzyski 

27.09.2003 osiem pieszych, 
jedna rowerowa 

1738 

V Pielgrzymkowy Rajd Świę-
tokrzyski 

25.09.2004 12 pieszych, 
jedna rowerowa, 
jedna autokarowo-
piesza 

3700 

VI Pielgrzymkowy Rajd Świę-
tokrzyski 

24.09.2005 13 pieszych, jedna 
rowerowa, 
jedna autokarowo-
piesza 

3045 

VII  Pielgrzymkowy Rajd Świę-
tokrzyski 

23.09.2006 12 pieszych, 
jedna autokarowo-
piesza 

3240 

VIII Pielgrzymkowy Rajd Świę-
tokrzyski 

29.09.2007 12 pieszych, dwie auto-
karowo-piesze 

3436 

IX Pielgrzymkowy Rajd Świę-
tokrzyski 

27.09.2008 12 pieszych, dwie auto-
karowo-piesze 

3921 

X Jubileuszowy Pielgrzymko-
wy Rajd Świętokrzyski 

26.09.2009 12 pieszych, jedna 
autokarowo-piesza 

4500 

XI Pielgrzymkowy Rajd Świę-
tokrzyski 

25.09.2010 12 pieszych, dwie auto-
karowo-piesze 

4400 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Oddziału Świętokrzyskiego PTTK 

w Kielcach. 
 
 Obecnie Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy to impreza turystyczno- 
-krajoznawcza, w której uczestniczą wierni z diecezji sandomierskiej, radomskiej 
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oraz coraz liczniej reprezentowana grupa z innych diecezji. Celem rajdu jest odda-
nie czci relikwiom drzewa Krzyża Świętego oraz poznanie piękna Gór Świętokrzy-
skich6.  
 
 
4. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Gór „na Groń” Jana Pawła II  
 
 Inicjatorem religijnych spotkań ludzi gór jest Stefan Jakubowski z Andrycho-
wa. Od 1981 roku organizowany jest rajd „Szlakami Jana Pawła II”, który kończy 
się na Groniu Jana Pawła II – bo taką nazwę, dzięki staraniom S. Jakubowskiego, 
otrzymał szczyt dawnej Jaworzyny (890 m n.p.m.), położony w pobliżu Leskowca 
w Beskidzie Małym. 
 Leskowiec był częstym celem wycieczek ks. Karola Wojtyły i krakowskiego 
środowiska. Jest to szczególne miejsce związane z kultem Jana Pawła II. 
 Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Gór zorganizowana została  
w 2005 roku. Od początku cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.  
 Uczestnikami spotkań na Groniu Jana Pawła II są przewodnicy górscy, ratow-
nicy oraz indywidualni turyści. Corocznie około tysiąca osób uczestniczy w mszy 
świętej, wierni składają kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. 
 W 2010 roku na Groniu Jana Pawła II umieszczono tablicę pamiątkową po-
święconą pamięci ks. Jerzego Pawlika, przewodnika turystycznego, który przez 
wiele lat współtworzył ideę Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników na Jasną 
Górę7. 
 
 
5. Ogólnopolskie Spotkania Przewodników Ewangelików 
 
 Inicjatywa spotkań przewodników ewangelików zrodziła się w środowisku 
przewodników wrocławskich. Inicjatorem działań był Michał Pilch. Pierwsze spo-
tkanie odbyło się w Karpaczu w 1999 roku, a kolejne miały miejsce w następują-
cych miejscach: Istebnej (2000), Wrocławiu (2001), Warszawie (2002), Cieszynie  
i Dziegielewie (2003), Bielsku-Białej i Szczyrku (2004), Sopocie (2005), Zgorzelcu 
(2006), Szczecinie (2007), Świdnicy (2008), Krakowie (2009) oraz w Kielcach 
(2010). Celem imprezy jest upowszechnianie wiedzy o ewangelizmie, prezentowa-
nie zabytków architektury, uczestnictwo w nabożeństwie oraz integracja środowi-
ska przewodników ewangelików. Co roku w spotkaniach uczestniczy około 40 
przewodników ewangelików8. 
                                                 

6  D. Kowalski, Ł. Zarzycki, Świętokrzyskie Rajdy Pielgrzymkowe 2000–2010, Wyd. Jed-
ność, Kielce, 2010. 

7  Dane PTTK Oddział w Bielsku-Białej.  
8  www.luteranie.pl, 10.01.2011. 
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Podsumowanie  
 
 Środowisko zawodowe przewodników turystycznych zrzeszone w Polskim 
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym czynnie uczestniczy w życiu religij-
nym, czego przejawem są coroczne pielgrzymki na Jasną Górę, Święty Krzyż czy 
Groń Jana Pawła II. 
 Mimo że pielgrzymowanie zmieniło formę, to można uznać, że każdy z opisa-
nych w opracowaniu sposobów dochodzenia do Boga jest swego rodzaju sposobem 
integracji i uczestnictwa w życiu duchowym. 
 
 

TRADITIONS OF GOING ON A PILGRIMAGE AMONGST  
PTTK TOURIST GUIDES 

 
 

Summary 
 
 This article on the concerns of pilgrimage among the tour guides are members of 
the Polish Society of Tourism-Lore. Aim of this study is to show the guides as a profes-
sional environment that is part of tourist services and the presentation of important 
events and religious pilgrimage organized by the tourist guides. The material has been 
developed based on materials obtained from the primary organizers of religious meet-
ings.  
 

Translated by Anna Bogucka 
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TURYSTYKA RELIGIJNA JAKO JEDNA Z FORM ZAGOSPODAROWANIA CZASU 
WOLNEGO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

 
Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki 

kierują jego myśl ku przystani, do której może zawinąć 

na szlaku swoich religijnych poszukiwań. 

 

Jan Paweł II 

 
Wstęp 
 
 Turystyka pielgrzymkowa i religijna to podróże podjęte z motywów religij-
nych lub religijno-poznawczych, których głównym celem są: miejsca związane  
z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym 
oraz obiekty sakralne. Stanowią więc one specyficzny typ podróży turystycznych1.  
 Turystyka pielgrzymkowa i religijna uzupełnia szerszy podział turystyki,  
w ramach którego możemy wyróżnić: turystykę krajoznawczą, kulturową czy – nie 
mniej ważną – turystykę edukacyjną. Razem te formy destynacji tworzą swoisty 
kompleks działań poznawczych – budujący osobowość młodego człowieka i jego 
wrażliwość postrzegania świata.  
 Oprócz wyżej wymienionego realizowane są także następujące cele: 

 kulturowe – związane z wydarzeniami kulturalnymi, ekspozycjami muze-
alnymi czy ogólnie uroczystościami o wysokiej randze kulturotwórczej; 

 krajoznawcze – związane z poznawaniem kraju ojczystego lub regionu,  
w którym młody człowiek przebywa, ucząc jednocześnie patriotyzmu, 

                                                 
1  A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy, 

Wyd. Milenium, Gniezno 2008, s. 147. 
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działań prospołecznych, co jest uważane za nieodzowne w pracy wycho-
wawczej z młodzieżą; 

 edukacyjne – podnoszące świadomość, kulturę, poziom wiedzy młodego 
człowieka, który uczestniczy w różnych seminariach, spotkaniach, pane-
lach dyskusyjnych (np. ruch oazowy, Taizé itp.)2.  

  W turystyce religijnej młodzieży istotny jest nurt poznawczy. W trakcie piel-
grzymowania do miejsc świętych, oprócz poświęcania czasu na modlitwę, uczestni-
cy chcą także jak najwięcej zobaczyć, poznać historię oraz architekturę kultury 
religijnej, ale także i świeckiej (np.: ruch Taizé, szlak pielgrzymkowy św. Jakuba)3. 
Jeśli ten motyw wysuwa się na plan pierwszy, wówczas właściwiej jest mówić  
o turystyce krajoznawczej niż o religijnej. Aspekt ten w kontekście poniższych 
badań jest coraz bardziej wyrazisty i zauważalny. 
 Istotną cechą, także wśród młodzieżowego ruchu pielgrzymkowego, jest jego 
sezonowość związana z kalendarzem świąt religijnych, okresem wakacyjnym  
– czyli funkcjonowaniem w czasie wolnym od nauki szkolnej. Łatwiej zauważyć 
wtedy chęć zorganizowania pielgrzymek, wspólnych wyjazdów, rośnie motywacja 
religijna świadomych uczestników4.  
 Młodzieżowy ruch pielgrzymkowy nabrał nowego wymiaru po przemianach 
w 1989 roku, kiedy to zdecydowanie częściej w turystyce religijnej i pielgrzymko-
wej zaczęła uczestniczyć młodzież szkolna i akademicka. Nowością stały się diece-
zjalne pielgrzymki młodzieży maturalnej na Jasną Górę, których liczba w latach 
1989–1995 wzrosła dwukrotnie5. Obecnie pielgrzymki-wycieczki autokarowe ma-
turzystów do Częstochowy stały się pewną normą. Organizowane przez szkoły przy 
wsparciu kurii odbywają się najczęściej u progu rozpoczynającego się krótkiego 
roku szkolnego maturzystów. Zauważalny jest masowy charakter tego zjawiska, 
jednak nie zawsze pielgrzymki te mają wymiar zgodny z zamierzonym. Młodzi 
ludzie, uczestnicząc w tej formie, manifestują często pewną niechęć do zinstytucjo-
nalizowanej religii, a więc także do instytucji, którą jest Kościół, szukając ducho-
wego przeżycia, bez szczególnego zgłębiania tego, co Kościół nakazuje6.  
 Celem badań było przeprowadzenie możliwie szerokiej analizy postaw mło-
dzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w kontekście zagospodarowania ich czasu 
wolnego. Obserwowano różne formy uczestnictwa grup młodzieżowych w szeroko 

                                                 
2  B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Lublin 2007, s. 70–71. 
3  S. Burdziej, W drodze do Santiago de Compostela, Nomos, Kraków 2005, s. 64; F. Mróz, 

Turystyka religijna do Sanktuariów Pańskich w Polsce, w: Turystyka religijna, red. J. Bergier,  
J. Żbikowski, PWSZ, Biała Podlaska 2003, s. 195–196.  

4  T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Wyd. PWE, Warszawa 2008, s. 86. 
5  Z. Jabłoński, Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę w Częstochowie, „Peregrinus Cra-

coviensis” 1996, nr 3, s. 143. 
6  S. Burdziej, op.cit., s. 64–65. 
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pojętym ruchu religijnym, określano ich zainteresowanie problematyką religijną  
i ruchem pielgrzymkowym. 
 
 
1. Metodyka badań 
 
 Badania przeprowadzono w październiku w roku szkolnym 2010/2011. Zasto-
sowano metodę sondażu diagnostycznego7, zaś techniką gromadzenia informacji 
była ankieta osobowa wypełniona przez uczniów wybranych typów szkół8. Zgro-
madzono 145 poprawnie wypełnionych ankiet. 
 W celu zbadania zjawiska określonego w postawionym celu badawczym prze-
prowadzono ankietę zatytułowaną: „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
turystyka krajoznawcza i pielgrzymkowa wśród młodzieży szkolnej”. Badaniem 
ankietowym zostali objęci uczniowie wybranych lubelskich szkół ponadgimnazjal-
nych o różnych profilach edukacyjnych: 49 uczniów liceum ogólnokształcącego, 45 
uczniów liceum profilowanego oraz 51 uczniów technikum ekonomicznego. Byli to 
uczniowie klas pierwszych i drugich, pochodzący w większości (ok. 73%) z Lubli-
na, a częściowo z mniejszych miejscowości (27%). Ankieta zawierająca metryczkę 
identyfikującą podstawowe dane badanego ucznia (płeć, miejsce zamieszkania  
i rodzaj szkoły) dotyczyła zagadnień związanych z organizacją czasu wolnego, 
zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, a także rodzajem uprawianej wśród młodzieży 
szkolnej turystyki, w tym również turystyki pielgrzymkowej. Ankieta zawierała 
pytania zamknięte, w których uczniowie zobowiązani byli zaznaczyć wybraną od-
powiedź, a także pytania otwarte, w których powinni podać własne odpowiedzi. 
 Pytania badawcze zamieszczone w ankiecie posłużyły do analizy stopnia wy-
korzystania i poświęcenia czasu wolnego uczniów na angażowanie się przez nich  
w turystykę religijną i krajoznawczą. Pytania badawcze były następujące: 

1. Jakie formy spędzania czasu na wycieczkach szkolnych interesują Cię naj-
bardziej? 

2. W jakiej formie turystyki religijnej brałeś/aś udział?  
3. Jakie miejsca kultu religijnego w Twojej okolicy są najczęściej odwiedzane 

przez turystów i pielgrzymów? 
4. Jakie miejsca kultu religijnego odwiedzałeś/aś i kiedy?  
5. Czy uważasz, że obiekty religijne Lublina i okolic są atrakcją turystyczną, 

a jeśli tak, to dlaczego?  
6. Czy uważasz, że wyjazdy religijne organizowane dla młodzieży są po-

trzebne? 
                                                 

7  T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, strategie ilościowe i jakościowe, 
Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 71. 

8  M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków 2006,  
s. 27. 
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7. Czy turystyka religijna w Polsce ma szanse rozwoju, a jeśli tak, to dlacze-
go?  

 
 
2. Analiza przeprowadzonych badań 
 
 Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych podzie-
lono na trzy części, według profilu ankietowanych szkół.  
 Liceum ogólnokształcące 
 Wśród uczniów liceum ogólnokształcącego 29% było zainteresowanych zwie-
dzaniem obiektów sakralnych w czasie wycieczek, przy jednoczesnym zaintereso-
waniu innymi formami spędzania czasu, tj. zwiedzaniem zabytków historycznych 
(20%), korzystaniem z atrakcji sportowych – SPA, aquapark (22%) i rozrywko-
wych – dyskoteki (26%). Znaczna część młodzieży licealnej odpowiedziała, że 
brała udział w rekolekcjach wyjazdowych (38%) oraz pielgrzymkach (35%). Te 
formy turystyki religijnej były najczęściej organizowane przez szkołę, katechetów, 
parafię, a także harcerstwo katolickie czy też innego rodzaju wspólnoty religijne 
(młodzież nie podała konkretnej nazwy). Celem pielgrzymek najczęściej były po-
wszechnie w Polsce odwiedzane miejsca kultu religijnego, takie jak: Częstochowa, 
Licheń, ale także lokalne miejsca kultu: Wąwolnica i Kodeń. Kolejne pytanie doty-
czyło najczęściej odwiedzanych miejsc kultu religijnego w bliskiej okolicy. Mło-
dzież przede wszystkim wymieniała archikatedrę lubelską (24%) oraz inne kościoły 
lubelskie, a także bazylikę w Wąwolnicy z cudowną figurką Matki Boskiej Kębel-
skiej (14%) i kaplicę „Na Wodzie” w miejscowości Krasnobród na Roztoczu 
(10%). Odpowiedź na kolejne pytanie dotyczyła miejsc kultu religijnego odwiedzo-
nych do chwili obecnej. W większości zostały wymienione obiekty podawane  
w poprzednim pytaniu, jednak niektórzy uczniowie uzupełniali wypowiedź o miej-
sca z różnych regionów Polski, takie jak: Częstochowa, Sandomierz, Kodeń nad 
Bugiem, kościół w Świętej Lipce, Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice.  
Z obszaru Europy wymieniano sporadycznie: Watykan, Rzym i Lourdes (tabele 1, 2 
i 3).  
 Duża część młodzieży (41%) uważa, że sakralne i świeckie obiekty Lublina  
i okolic są atrakcją turystyczną, jako uzasadnienie podając, że „zabytki są ładne  
i atrakcyjne”, „posiadają interesujące rzeźby i obrazy, chociaż częściowo są zanie-
dbane i nieodnawiane”. 
 Większość uczniów (57%) stwierdziła, że: „wyjazdy religijne dla młodzieży 
są potrzebne, gdyż motywują ludzi do wiary”, „pozwalają zrozumieć drugiego 
człowieka”, „są okazją do refleksji”, „dają wyciszenie i pomagają oderwać się od 
codziennego życia”, ale wiele osób podkreślało, że te wyjazdy powinny występo-
wać „tylko w nieprzymusowej formie” i „jeśli ktoś chce” (tabela 2). 
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Tabela 1 
Udział młodzieży z poszczególnych typów szkół w różnych formach spędzania czasu  

na wycieczkach szkolnych (wskaźnik procentowy odpowiedzi pozytywnych) 
 

 Liceum 
Ogólnokształcące 

(%) 

Liceum 
profilowane 

(%) 

Technikum 
Ekonomiczne 

(%) 

Wartości 
średnie 

(%) 
zwiedzanie zabytków 
sakralnych 

 
29 

 
22 

 
16 

 
22 

zwiedzanie zabytków 
historycznych 

 
20 

 
22 

 
10 

 
17 

korzystanie z atrakcji 
sportowych 

 
22 

 
15 

 
15 

 
17 

korzystanie z atrakcji 
rozrywkowych 

 
26 

 
26 

 
25 

 
25 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 2 
Zainteresowanie młodzieży z poszczególnych typów szkół turystyką religijną  

i jej rozwojem (wskaźnik procentowy odpowiedzi pozytywnych) 
 

 Liceum  
Ogólnokształcące 

(%) 

Liceum 
profilowane 

(%) 

Technikum 
Ekonomiczne 

(%) 

Wartości 
średnie 

(%) 
Udział młodzieży  
w pielgrzymkach 

 
35 

 
29 

 
35 

 
33 

udział młodzieży  
w rekolekcjach wyjaz-
dowych 

 
38 

 
0 

 
6 

 
22 

czy wyjazdy religijne 
dla młodzieży są po-
trzebne – tak 

 
57 

 
39 

 
35 

 
43 

czy w Polsce są szanse 
rozwoju turystyki reli-
gijnej – tak 

 
 

27 

 
 

22 

 
 

20 

 
 

23 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Na ostatnie pytanie związane z szansami rozwoju turystyki religijnej w Polsce 
pozytywnie odpowiedziało 27% ankietowanych licealistów, argumentując, że jest 
to „potrzeba rozwoju duchowego” i że „Polacy są religijnym narodem”. „Potrzebni 
są jednak dobrzy organizatorzy turystyczni, którzy umieliby osiągać zyski z usług 
turystycznych”. Część młodzieży (25%) wyraziła jednak negatywne zdanie na te-
mat rozwoju tego rodzaju turystyki. Według nich powodem jest niewielka ilość 
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pieniędzy, którą ludzie mogą przeznaczyć na ten cel oraz to, że turystyka religijna  
i pielgrzymkowa kojarzy im się z ludźmi starszymi (co potwierdza argument dość 
skromnych środków pieniężnych w tym sektorze rynku usług turystycznych).  
W niektórych wypowiedziach ważnym stwierdzeniem było to, że nasze społeczeń-
stwo staje się coraz bardziej laickie, a dotyczy to głównie jego młodej części. Zwra-
cano wręcz uwagę na nie do końca odpowiednio pełnioną rolę Kościoła – jako wio-
dącej siły wiary w społeczeństwie.  
 

Tabela 3 
Zainteresowanie młodzieży z poszczególnych typów szkół miejscami kultu religijnego 

znajdującymi się w najbliższej okolicy ich miejsca zamieszkania (wskaźnik procentowy 
odpowiedzi pozytywnych) 

 
 Liceum  

ogólnokształcące 
(%) 

Liceum 
profilowane (%) 

Technikum 
ekonomiczne 

(%) 

Wartości 
średnie 

(%) 
atrakcyjność obiek-
tów sakralnych 
Lublina – tak  

41 
ciekawa rzeźba 
i malarstwo 

40 
ciekawa archi-
tektura i historia 

18 
ciekawa archi-
tektura i historia 

33 

znajomość miejsc 
kultu religijnego 
najbliższej okolicy 

archikatedra  
w Lublinie 
 

archikatedra  
w Lublinie 
 

archikatedra  
w Lublinie 
 

 
- 

 
odwiedzane inne 
obiekty kultu reli-
gijnego 

Częstochowa, 
Licheń, katedra 
– Wawel, Kalwa-
ria Zebrzydowska, 
Watykan, Lourdes 

Częstochowa, 
Niepokalanów, 
Licheń, Wado-
wice, Kodeń 

Częstochowa, 
Licheń, Wado-
wice, Kalwaria 
Zebrzydowska, 
Łagiewniki 

 
 

- 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Liceum profilowane 
 Młodzież z liceum profilowanego wśród różnych form spędzania czasu na 
wycieczkach zaznaczyła zwiedzanie obiektów sakralnych (22%), zabytków histo-
rycznych (22%), a także inne atrakcje sportowe – SPA (15%), oraz rozrywkowe  
– dyskoteki, puby (25%). Duża część młodzieży (29%) wymieniła pielgrzymki jako 
najczęstszą formę turystyki religijnej, głównie do Częstochowy i Lichenia, organi-
zowaną przez szkołę (pomocni tu byli katecheci i księża pracujący w szkole). We-
dług uczniów liceum profilowanego najczęściej odwiedzanymi miejscami kultu 
religijnego w najbliższej okolicy są: archikatedra w Lublinie, bazylika w Wąwolni-
cy z cudowną figurką Matki Boskiej Kębelskiej, zespół klasztorny w Radecznicy, 
kaplice w Zawieprzycach i w Krasnobrodzie. Młodzież wymieniała także: Często-
chowę, Niepokalanów, Licheń i Wadowice (tabele 1, 2 i 3). 
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 Znaczna część uczniów (40%) odpowiedziała twierdząco na pytania dotyczące 
atrakcyjności obiektów religijnych Lublina i okolic, zwracając uwagę na dość cie-
kawą architekturę i bogate zdobienie niektórych zabytków. Budujące były, spora-
dyczne co prawda, wypowiedzi świadczące o wiedzy na temat istnienia i historii 
kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, która jest najcenniejszym zabytkiem architektu-
ry sakralnej miasta. 
  Duża część uczniów (39%) uznała wyjazdy religijne za pozytywne i potrzeb-
ne, zgodnie z tradycją własną rodzin. Uczniowie liceum ogólnokształcącego wyka-
zywali większą znajomość cennych zabytków sakralnych i świeckich znajdujących 
się w Lublinie i okolicach, co pozwala snuć przypuszczenie, że są dobrze informo-
wani przez nauczycieli i katechetów pracujących w szkole. Nie bez znaczenia także 
jest tu zapewne przekaz rodzinny. 
 Zdecydowani przeciwnicy tych wyjazdów (niewielka 11-procentowa grupa) 
argumentowali, że na wyprawach takich „wieje nudą”, a często też charakteryzują 
się one złą organizacją i słabą ofertą turystyczną. Częstym argumentem był także 
brak pieniędzy, a zatem i ograniczone możliwości oceny problemu. Łącznie szanse 
rozwoju turystyki religijnej w kraju oceniło pozytywnie 23% ankietowanych 
uczniów wszystkich typów szkół (rysunek 1). Argumentem, który podawano, była 
chęć dużej grupy ankietowanej młodzieży do uczestniczenia w tego typu „maso-
wych imprezach”. Jednocześnie pojawiały się stwierdzenia, że w Polsce nie ma tak 
atrakcyjnych i słynnych miejsc peregrynacyjnych jak we Francji (Lourdes),  
w Rzymie (Watykan), w Hiszpanii czy Portugalii. Świadczyć to może o zakorzenia-
jącym się stereotypie zaściankowości wynoszonym często z kręgów rodzinnych. 
 Technikum ekonomiczne 
 Uczniowie technikum ekonomicznego jako najciekawsze formy spędzania 
czasu na wycieczkach krajoznawczych wymienili: zwiedzanie zabytków sakralnych 
(16%), zabytków historycznych (10%). Inne atrakcje były najbardziej pożądane 
odpowiednio dla 15 i 25% ankietowanych. Znaczna część młodzieży (35%) wybra-
ła pielgrzymki, ale uwzględniane były także rekolekcje wyjazdowe (6%) oraz inne 
wyjazdy wakacyjne, zapewne rodzinne, o charakterze krajoznawczo-poznawczym 
(12%). Często wśród obiektów religijnych wymieniano te z najbliższej okolicy,  
a więc: Wąwolnicę, Krasnobród, a także Kazimierz Dolny i pięknie położony ko-
ściół renesansowy, tzw. Kazimierską Farę. Dość duża część uczniów (35%) uznała 
wyjazdy religijne i krajoznawcze za wartościowe i wzbogacające ich wyobrażenie  
o świecie. Podawano argumenty o roli turystyki religijnej w poszerzaniu wiedzy na 
temat znajomości historii i kultury polskiej, ale także wyjazdy traktowano jako 
sposobność integracji i zabawy. Na pytanie: czy turystyka religijna w Polsce ma 
szanse rozwoju, znaczna część młodzieży (20%) odpowiadała twierdząco, przyta-
czając argument dużej atrakcyjności regionu i słabego propagowania Lubelszczy-
zny przez władze (tabela 2). Z wybranych wypowiedzi należy przytoczyć te, które 
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mówiły o indywidualnym podejściu do spraw religijnych, o tym, że masowość 
pielgrzymek zamienia je w „festyn” i „niewiele mają one wspólnego z wiarą”. 
 Wypowiedzi uczniów zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym, przed-
stawiając udział procentowy wypowiedzi na pytania ankietowe w obrębie poszcze-
gólnych typów szkół.  
Wyniki poddano także syntetycznemu uśrednieniu i dane przedstawiono na rysun-
kach 1 i 2.  
 

 
              A            B           C           D 
A – zwiedzanie zabytków sakralnych 

B – zwiedzanie zabytków historycznych 

C – korzystanie z atrakcji sportowych 

D – korzystanie z atrakcji rozrywkowych 

 

Rys. 1.  Formy spędzania czasu na wycieczkach szkolnych młodzieży ze szkół ponad-
gimnazjalnych (średni procentowy wskaźnik dla ogółu badanych) 

Źródło: opracowanie własne. 
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              A              B   C              D 
A – udział młodzieży w pielgrzymkach  

B – udział młodzieży w rekolekcjach wyjazdowych 

C – potrzeba wyjazdów religijnych wśród młodzieży 

D – ocena szans rozwoju turystyki religijnej w Polsce według ankietowanej młodzieży 

 

Rys. 2. Zainteresowanie turystyką religijną młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie  
 
 Ukierunkowana aktywność turystyczna młodego człowieka to obecnie jeden  
z najbardziej pożądanych kierunków w obszarze polityki społecznej państwa9. Tu-
rystyka religijna, a z nią często związana turystyka krajoznawcza i kulturowa, jest  
– według wypowiedzi uczniów – sprawą bardzo indywidualną, zawierającą  
w swym podłożu kwestie światopoglądowe, intelektualne, ale też i materialne. Za-
tem systematyczne i stopniowe kształtowanie u młodzieży odpowiednich postaw 
prospołecznych, patriotycznych, a szczególnie uwrażliwienie jej na kulturę zaowo-
cuje w końcu chęcią pełniejszego i głębszego poznania wartości chrześcijańskich 
wrośniętych w tradycję i kulturę narodu polskiego. Bezdyskusyjna jest tu właściwa, 

                                                 
9  K. Przecławski, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

1994, s. 64. 
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nacechowana cierpliwością postawa nauczycieli i katechetów w szkołach, ale też  
i rodziny w najbliższym otoczeniu młodego człowieka. 
  Analiza odpowiedzi uczniów na pytania zawarte w przeprowadzonych ankie-
tach (przedstawionych także w zestawieniach tabelarycznych i graficznych) pozwo-
liła na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Uczniowie wszystkich typów szkół wyżej cenią sobie możliwość zwiedza-
nia zabytków sakralnych (22%), nieco mniejsze zainteresowanie dotyczy 
obiektów historycznych (17% ogółu ankietowanych). 

2. Pielgrzymkę – jako najbardziej popularną formę turystyki – wybrało 33% 
ankietowanych. Rekolekcje wyjazdowe i obozy zaznaczyło 22% uczniów.  

3. Najczęstszym celem pielgrzymek są znane z tradycji katolickiej (uroczy-
stości odpustowe) regionalne miejsca kultu, ale także tradycyjnie uświęco-
ne miejsca peregrynacji, takiej jak: Częstochowa, Licheń, Kalwaria Ze-
brzydowska czy ostatnio poznawane Wadowice – miejsce związane z coraz 
bardziej popularnym wśród młodzieży pielgrzymowaniem szlakiem Jana 
Pawła II w Polsce. 

4. Obiekty sakralne Lublina są atrakcyjne dla 33% ankietowanych. Ankieto-
wani zwracali uwagę na estetykę i utrzymanie dobrej kondycji zabytków 
miasta.  

5. Wśród ankietowanych 43% uznało wyjazdy religijne dla młodzieży za po-
trzebne. Jako uzasadnienie tej potrzeby wymieniano: integrację środowiska 
młodzieżowego, przekazywanie wartości edukacyjnych, kształtowanie 
uczuć religijnych i patriotycznych. 

6. Turystyka religijna w Polsce ma szanse rozwoju według 23% ankietowa-
nych. Ta grupa twierdzi, że Polacy jako naród religijny tradycyjnie odwie-
dza zabytki sakralne.  

7. Wyniki pozytywnych odpowiedzi na większość pytań były porównywalne  
i stosunkowo wysokie dla liceum ogólnokształcącego i liceum profilowa-
nego. Nieco słabiej wypadło technikum ekonomiczne. Wiąże się to zapew-
ne z bardziej zawodowym ukierunkowaniem szkoły, co może skutkować 
nieco niższą wrażliwością na aspekty kulturowe, humanistyczne, a więc  
i religijne uczniów.  

 Badania powinny być kontynuowane w celu obserwowania zmian zaintereso-
wania młodzieży zagadnieniami szeroko pojętej turystyki religijnej i kulturowej. 
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THE RELIGIOUS TOURISM AS ONE OF THE FORMS OF SPENDING THEIR 
FREE TIME BY THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 
 

Summary 
 
The religious tourism is one of the most important aspects of the cultural tourism. The 
main aim of the religious tourism is hiking and visiting the saint’s cult and sacred places 
as well as learning about the national spiritual and material culture. This issue has the 
particular importance if it is related to young people meeting their religious and cogni-
tive needs. 
The goal of this paper is to investigate individual attitudes of the secondary school stu-
dents towards the religious tourism as one and the ways of spending their free time and 
evaluate student’s participating into different forms of religious and pilgrimage events. 
The study was carried out with some groups of students from three different types of the 
secondary schools in Lublin in October 2010. The questionnaire results present the great 
variety of the attitudes of the interviewed students towards the analysed problem as well 
as the considerable interests in religious and cultural issues. 
 

Translated by Jerzy Koproń 
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ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO W LICHENIU STARYM W LATACH 2000–2009 
 
 
 
Wstęp 
 
 Jednym z najstarszych i najpowszechniej występujących rodzajów turystyki 
jest turystyka religijna. Wśród jej form wyróżnić można: turystykę pielgrzymkową, 
masowe wyjazdy do sanktuariów oraz odwiedzanie ważnych ośrodków religijnych 
podczas wyjazdu turystycznego1. 
 Niniejsze opracowanie dotyczy lat 2000–2009 i przedstawiono w nim charak-
terystykę ruchu turystycznego w Licheniu Starym, w którym zlokalizowane jest 
jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Polsce. Referat napisano, opie-
rając się na oficjalnych statystykach dotyczących ruchu turystycznego rejestrowa-
nych przez GUS, obejmujących osoby, które skorzystały przynajmniej z jednego 
noclegu, stąd też nie uwzględniono zarówno odwiedzających, jak i wycieczkowi-
czów2. 
 
 
1. Ocena wielkości ruchu turystycznego w Licheniu Starym 
 
 Wieś Licheń Stary położona jest w województwie wielkopolskim w powiecie 
konińskim w gminie Ślesin. W oficjalnych statystykach prezentowanych przez 
GUS brakuje szczegółowych informacji dotyczących wielkości ruchu turystycznego 
w Licheniu Starym. Jednak na podstawie analizy informacji statystycznych doty-

                                                 
1  A. Mazur, Turystyka pielgrzymkowa a turystyka religijna, w: Turystyka religijna, red.  

Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010. 
2  Ekonomika Turystyki, red. A. Panasiuk, Warszawa 2006, s. 224 i 226. 
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czących ruchu turystycznego w powiecie konińskim oraz gminie Ślesin można  
w przybliżeniu określić wielkość ruchu turystycznego w Licheniu Starym.  
 Ruch turystyczny w powiecie konińskim koncentruje się w gminie Ślesin.  
W 2009 roku w gminie tej funkcjonowało 20 turystycznych obiektów zbiorowego 
zakwaterowania (62,5% tego rodzaju obiektów zarejestrowanych w powiecie ko-
nińskim), w których znajdowało się 3186 miejsc noclegowych (85,9% ogółu miejsc 
noclegowych zlokalizowanych w powiecie konińskim). Ponad 41% miejsc nocle-
gowych gminy znajduje się we wsi Licheń Stary na terenie sanktuarium maryjnego. 
Z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w roku 2009 w gminie Śle-
sin skorzystało 162,2 tys. osób (93,1% wszystkich korzystających z turystycznych 
obiektów zbiorowego zakwaterowania w powiecie konińskim) i udzielono w nich 
217,8 tys. noclegów (91,3% wszystkich udzielonych noclegów w turystycznych 
obiektach zbiorowego zakwaterowania w powiecie)3.  
Odnosząc liczbę korzystających do liczby udzielonych noclegów w turystycznych 
obiektach noclegowych, można ustalić średnią liczbę dni pobytu przypadającą na 
jednego turystę. Przeciętna wartość tej zmiennej w latach 2000–2009 nie była wy-
soka, gdyż wynosiła około 1 dnia. Tak krótki czas pobytu turystów w gminie po-
zwala przypuszczać, że podstawowym celem odwiedzin zdecydowanej większości 
z nich było sanktuarium maryjne. Próbę określenia rozmiarów ruchu turystycznego 
we wsi Licheń Stary podjęto więc w oparciu o zmienne opisujące ruch turystyczny 
na obszarze wiejskim gminy Ślesin. 
 Do charakterystyki ruchu turystycznego w Licheniu Starym przyjęto następu-
jące zmienne: 

 liczba korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowa-
nia na obszarze wiejskim gminy Ślesin, 

 liczba udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego za-
kwaterowania na obszarze wiejskim gminy Ślesin. 

 Przeciętna roczna liczba korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego 
zakwaterowania na obszarze wiejskim gminy Ślesin w latach 2000–2009 wynosiła 
125,9 tys. osób. Omawiana zmienna charakteryzowała się niskim zróżnicowaniem 
oraz lewostronną asymetrią o słabej sile, co oznacza, że w większości badanych lat 
liczba korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania była 
wyższa od średniej. Podobnie jak liczba korzystających z turystycznych obiektów 
zbiorowego zakwaterowania, również liczba udzielonych noclegów w tego rodzaju 
obiektach w omawianym okresie charakteryzuje się niskim zróżnicowaniem oraz 
słabą lewostronną asymetrią. Niskie zróżnicowanie oraz słaba asymetria analizowa-
nych zmiennych oznaczają, że w latach 2000–2009 ruch turystyczny na obszarze 
wiejskim gminy Ślesin nie podlegał znacznym wahaniom i charakteryzował się 
tendencją rosnącą (tabela 1).  

                                                 
3  www.gus.gov.pl (01.12.2010). 
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Tabela 1 
Podstawowe parametry opisowe zmiennych wybranych od oceny wielkości ruchu tury-

stycznego na obszarze wiejskim gminy Ślesin w latach 2000–2009 
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Liczba korzystających  
z TOZZ4 

125859 22004,6 17,5% -0,32 

Liczba udzielonych  
noclegów w TOZZ  

167100 27167,74 16,3% -0,34 

Średnia liczba  
dni pobytu 

1,35 0,06 4,2% 0,41 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.gus.gov.pl (01.12.2010). 
 
 W analizowanym okresie największą liczbę korzystających z turystycznych 
obiektów zbiorowego zakwaterowania zanotowano w roku 2007 (156 tys. osób),  
a najmniejszą w roku 2002 (86,2 tys. osób). Najwyższy wzrost, w porównaniu do 
roku 2000, wystąpił w roku 2007 – o 47,4 tys. osób (czyli o 43,6%), a w stosunku 
do roku poprzedniego w roku 2003 o 24,9 tys. osób (czyli o 28,94%). Rok 2002 był 
okresem, w którym wystąpił największy spadek liczby korzystających z turystycz-
nych obiektów zbiorowego zakwaterowania zarówno w porównaniu z rokiem 2000 
(o 22,4 tys. osób czyli 20,67%), jak i poprzednim (o 15,8 tys. osób czyli o 15,48%; 
tabela 2).  
 Podobnie jak w przypadku liczby korzystających, również liczba udzielonych 
noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania maksymalną 
wartość osiągnęła w roku 2007 (201,1 tys.), a najmniejszą w roku 2002 (121,5 tys.). 
W stosunku do roku 2000 najwyższy wzrost tej zmiennej zanotowano w roku 2007 
– o 57,7 tys. (czyli o 40,22%), natomiast w porównaniu z rokiem poprzednim  
w roku 2003 o 26,6 tys. (czyli o 21,87%). Największy spadek zaś, zarówno w sto-
sunku do roku 2000, jak i poprzedniego, wystąpił w roku 2002 – odpowiednio o 22 
tys. (15,31%) i 13,1 tys. (9,71%; tabela 3). 
 

                                                 
4  TOZZ – turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. 
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Tabela 2 
Dynamika liczby korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania 

na obszarze wiejskim gminy Ślesin w latach 2000–2009 
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2000 108 609 0 - 0 - 
2001 101 940 -6 669 -6 669 -6,14% -6,14% 
2002 86 160 -22 449 -15 780 -20,67% -15,48% 
2003 111 092 2 483 24 932 2,29% 28,94% 
2004 128 731 20 122 17 639 18,53% 15,88% 
2005 132 131 23 522 3 400 21,66% 2,64% 
2006 134 181 25 572 2 050 23,55% 1,55% 
2007 155 961 47 352 21 780 43,60% 16,23% 
2008 149 693 41 084 -6 268 37,83% -4,02% 
2009 150 092 41 483 399 38,19% 0,27% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.gus.gov.pl (01.12.2010). 
 

Tabela 3 
Dynamika liczby udzielonych noclegów obiektów zbiorowego zakwaterowania na ob-

szarze wiejskim gminy Ślesin w latach 2000–2009 
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2000 143 409 0 - 0 - 
2001 134 517 -8 892 -8 892 -6,20% -6,20% 
2002 121 450 -21 959 -13 067 -15,31% -9,71% 
2003 148 014 4 605 26 564 3,21% 21,87% 
2004 164 042 20 633 16 028 14,39% 10,83% 
2005 180 735 37 326 16 693 26,03% 10,18% 
2006 191 073 47 664 10 338 33,24% 5,72% 
2007 201 083 57 674 10 010 40,22% 5,24% 
2008 195 316 51 907 -5 767 36,20% -2,87% 
2009 191 365 47 956 -3 951 33,44% -2,02% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.gus.gov.pl (01.12.2010). 
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 Analizując informacje o kształtowaniu się dynamiki zmiennych przedstawio-
nych w tabeli 2 i 3, można zaobserwować, że istotny wpływ na wzrost ruchu tury-
stycznego na obszarze wiejskim gminy Ślesin miało konsekrowanie w 2004 roku 
największej w Polsce świątyni bazyliki Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski  
w Licheniu Starym. 
 
 
2. Prognozowanie wielkości ruchu turystycznego w Licheniu Starym 
 
 Prognozowanie kierunku zmian zachodzących w ruchu turystycznym pozwala 
na dostosowywanie infrastruktury oraz usług koniecznych do jego obsługi, a po-
przez to ułatwia rozwój powiązanych z turystyką sektorów gospodarki. Prognozo-
wanie ruchu turystycznego w Licheniu Starym przeprowadzono w oparciu  
o zmienne scharakteryzowane w poprzedniej części opracowania. 
 Wybrane do prognozowania cechy charakteryzują się liniową tendencją roz-
wojową. Ze względu na łatwość aplikacji i dobre dopasowanie do ich opisu zasto-
sowano model wyrównywania wykładniczego z trendem liniowymi. Model ten 
wyznacza się według wzoru5: 
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gdzie: Ft-1 – wygładzona wartość zmiennej prognozowanej w momencie lub okresie 

t – 1, po eliminacji wahań sezonowych,  
St-1 – wygładzona wartość przyrostu trendu na moment lub okres t – 1, 
yt-1 – wartość zmiennej prognozowanej w momencie lub okresie t – 1, 
α, γ, – parametry wygładzania6. 

 Do oceny jakości oszacowanego modelu zastosowano średni względny błąd 
procentowy wyznaczony według wzoru7: 
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gdzie: n – liczba okresów, na podstawie których oszacowano model trendu, 

ty
 – wartości empiryczne,  

tŷ
 – wartości teoretyczne. 

                                                 
5  Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,  

s. 74. 
6  Wartości parametrów wygładzania wybiera się w sposób doświadczalny z przedziału (0; 

1) por. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zada-
nia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 144–151. 

7  Prognozowanie…, op.cit., s. 51. 
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 W procesie estymacji modelu dla zmiennej liczba korzystających z turystycz-
nych obiektów zbiorowego zakwaterowania otrzymano model o parametrach: S0 = 
989E2; T0 = 6019; α = 0,2; γ = 0,6. Wartość średniego względnego błędu procen-
towego dla przyjętego modelu wynosi 8,75%, wobec czego można przyjąć, że wy-
brany model charakteryzuje się dobrym dopasowaniem do danych empirycznych8.  
W oparciu o oszacowany model dokonano prognozy liczby turystów korzystających 
z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na obszarze 
wiejskim gminy Ślesin według wzoru9: 

)(* ntSFy nnt 
 

gdzie: 
*
ty – prognoza zmiennej Y wyznaczona na moment lub okres t, 

Fn – wygładzona wartość zmiennej prognozowanej dla momentu lub okresu 
n, 
Sn – wygładzona wartość przyrostu trendu na moment lub okres n. 

 W procesie prognozowania dane dotyczące kształtowania się badanych 
zmiennych w latach 2000–2009 podzielono na dwa okresy: 2000–2007 – okres 
estymacji parametrów modelu oraz lata 2008–2009 – okres empirycznej weryfikacji 
prognoz, który posłużył do oceny trafności prognoz. Do określenia trafności pro-
gnoz wykorzystano względny błąd predykcji ex post10:  
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epI
 – okres empirycznej weryfikacji prognoz, 

m  – liczba okresów w epI
, 

ty
 – realizacja zmiennej, 

*
ty

 – prognoza zmiennej,  

epIty   – średnia arytmetyczna rzeczywistych wartości zmiennej w epI
. 

 Wartość względnego błędu predykcji ex post dla zmiennej liczba korzystają-
cych z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania wyniosła 2,6%, co 
                                                 

8  Za dopuszczalne uznaje się modele, dla których wartość średniego względnego błędu 
procentowego nie przekracza 10%.  

9  Prognozowanie…, op.cit., s. 74. 
10  A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, op.cit., s. 48. 
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wskazuje na dobrą jakość wyznaczonych prognoz wygasłych i potwierdza przydat-
ność oszacowanego modelu do prognozowania, wobec czego zastosowano go do 
wyznaczenia wartości prognoz na rok 2010 i 201111. Ich wartości przedstawiono  
w tabeli 4. 
 

Tabela 4 
Prognozy zmiennych: liczba korzystających z noclegów w turystycznych obiektach 

zbiorowego zakwaterowania oraz liczba udzielonych noclegów w turystycznych obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania 

 

Lata 
Prognoza liczby turystów 
korzystających z TOZZ 

Prognoza liczby udzielonych noc-
legów w TOZZ 

2010 165920 201131 
2011 174061 206885 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.gus.gov.pl (01.12.2010). 
 
 Model oszacowany dla zmiennej liczby udzielonych noclegów w turystycz-
nych obiektach zbiorowego zakwaterowania przyjął następujące parametry: S0 = 
193E3; T0 = 8239; α = 0,2; γ = 0,1. Charakteryzuje się on dobrym dopasowaniem 
do danych rzeczywistych, o czym świadczy niska wartość średniego bezwzględne-
go błędu procentowego (9,26%), co w połączeniu z mniejszą od 10% wartością 
średniego bezwzględnego błędu procentowego prognozy ex post (5,6%) daje pod-
stawy do zastosowania go w prognozowaniu. Wartości prognoz w roku 2010 i 2011 
przedstawiono w tabeli 4. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzona analiza ruchu turystycznego pozwala na sformułowanie na-
stępujących wniosków: 

1. niskie zróżnicowanie liczby korzystających z turystycznych obiektów zbio-
rowego zakwaterowania oraz liczby udzielonych noclegów w tego rodzaju 
obiektach wskazują, że ruch turystyczny w Licheniu Starym nie podlega 
znacznym wahaniom; 

2. średnia długość pobytu turysty w Licheniu Starym była zbliżona do 1 dnia, 
co potwierdza, że główny cel odwiedzin stanowi sanktuarium maryjne; 

3. ocena trafności prognoz wygasłych wykazała przydatność przyjętych mo-
deli do prognozowania w zakresie ruchu turystycznego w Licheniu Starym; 

                                                 
11  Ibidem, s. 49–50. 
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4. zaprognozowane wartości wskazują na utrzymywanie się tendencji wzro-
stowej ruchu turystycznego w Licheniu Starym; 

5. wiarygodne prognozy dotyczące wielkości ruchu turystycznego są przydat-
ne przy podejmowaniu wielu decyzji dotyczących kształtowania gospodar-
ki turystycznej. 

 
 

ANALYSIS OF TOURISM FLOWS OF LICHEŃ STARY IN A PERIOD  
FROM 2000 YEAR TO 2009 

 
 

Summary 
 
 In the article analysis of tourism flows of Licheń Stary in a period from 2000 year 
to 2009 year was carried out. The variables: number of tourists accommodated, number 
of nights in accommodation were described using selected measures of structure and 
dynamics. Exponential smoothing models were used to describe analyzed variables. To 
estimate future development of number of tourists accommodated and number of nights 
in accommodation were made. 
 

Translated by Robert Kubicki 
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TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA POLAKÓW ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM LOURDES 

 
 
 
Wstęp 
 
 Na świecie Polacy postrzegani są jako naród pielgrzymów. Co roku średnio 7 
mln Polaków, czyli ok. 15% ludności, wybiera się z pielgrzymką do wybranego 
miejsca kultu. Polscy pielgrzymi stanowią 3–5% wszystkich chrześcijan pielgrzy-
mujących na świecie i 20% pielgrzymujących Europejczyków. W Polsce znajduje 
się 500 sanktuariów, a do największych, takich jak: Łagiewniki, Licheń czy Kalwa-
ria Zebrzydowska, od kilku lat coraz liczniej przychodzą piesi pątnicy. Polacy udają 
się też pieszo do zagranicznych sanktuariów. 
 Celem rozważań jest analiza turystyki pielgrzymkowej Polaków ze szczegól-
nym uwzględnieniem sanktuarium w Lourdes. 
 
 
1. Turystyka pielgrzymkowa w Polsce 
 
 Podobnie jak w całym świecie katolickim, w Polsce dominują zdecydowanie 
sanktuaria maryjne. Jest ich około 430 i stanowią 85% wszystkich sanktuariów. 
Ponad 200 z nich posiada koronowane wizerunki Matki Bożej. Większość sanktu-
ariów (ok. 300) to ośrodki o charakterze lokalnym. Właściwie w każdym dekanacie 
jest sanktuarium, do którego pielgrzymują wierni przynajmniej raz w roku z okazji 
święta patrona. W odniesieniu do większości sanktuariów brakuje danych staty-
stycznych dotyczących liczby odwiedzających je pielgrzymów. Najlepiej rozwinię-
tą bazę danych posiada Jasna Góra. 
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 Aż 4 mln polskich pielgrzymów to pątnicy udający się na Jasną Górę, którzy 
mają do wyboru 50 tras. Pieszo do sanktuarium zmierza rocznie ok. 200 tys. osób. 
Kilkanaście tysięcy pielgrzymów to obcokrajowcy, niekiedy idący po to, by prze-
nieść polskie doświadczenia pieszego pielgrzymowania do swoich krajów. Szczyt 
pieszego ruchu pielgrzymkowego na Jasnej Górze przypada na sierpień.  
 O wiele skromniejszym stażem, lecz za to dynamicznym wzrostem liczby 
pielgrzymów może poszczycić się sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewni-
kach, które Jan Paweł II poświęcił w 2002 roku. I choć minęło dopiero osiem lat, 
sanktuarium to odwiedzają pielgrzymi z ponad 85 krajów. Jest to jedyne sanktu-
arium na świecie odwiedzane przez pielgrzymów z tak wielu miejsc. Dla porówna-
nia, do największych europejskich sanktuariów w Lourdes (6 mln pielgrzymów 
rocznie) i Fatimie (5 mln) przyjeżdżają mieszkańcy z ponad 70 państw. Warto przy 
tym pamiętać, że do sanktuarium w Łagiewnikach, związanego z orędziem skrom-
nej zakonnicy z Polski, przyjeżdża w każdym roku od 1,6 do 1,8 mln pielgrzymów. 
 Piesi pielgrzymi obierają za cel swoich wędrówek także sanktuarium w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Opiekujący się nim ojcowie bernardyni nie prowadzą do-
kładnych statystyk pieszych grup, najwięcej jest bowiem pielgrzymek autokaro-
wych. Zakonnicy liczą jednak wszystkich pielgrzymów, których rocznie przybywa 
tu 1,5 mln. Wzrost ruchu pielgrzymkowego odnotowali po ostatniej wizycie Jana 
Pawła II w 2002 roku, jego śmierci w 2005 roku oraz wizycie Benedykta XVI. 
 Sanktuarium w Licheniu rocznie odwiedza 1,8 mln pielgrzymów, którzy przy-
jeżdżają z terenu całej Polski.  
 
 
2. Turystyka pielgrzymkowa na świecie 
 
 Na świecie rocznie pielgrzymuje ok. 300 mln osób, z czego 50% to chrześci-
janie (nie tylko katolicy).  
 Szczegółową statystykę zagranicznego pielgrzymowania Polaków prowadzi 
tylko Watykan. Rocznie przyjeżdża tam z Polski od 60 do 100 tys. osób. Popularne 
są też sanktuaria w Lourdes, Fatimie i Medjugorie. Można przyjąć, że ponad 200 
tys. Polaków co roku wyjeżdża na zagraniczną pielgrzymkę. Najbardziej popular-
nym środkiem transportu jest autokar, nie tylko ze względu na cenę, ale także dlate-
go, że po drodze można zwiedzić jeszcze wiele innych miejsc. Od kilku lat popu-
larnością zaczęły cieszyć się również piesze pielgrzymki za granicę. Najdłuższą 
tradycję ma piesza pielgrzymka z Suwałk do Wilna, do Ostrej Bramy, która wyru-
sza w lipcu. A od kilku lat „chodzi” również pielgrzymka z Podhala do Luboczy na 
Słowacji1. 

                                                 
1  www. dziedzictwo.ekai.pl (14.12.2010). 
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 W Polsce w każdym roku kilka tysięcy pieszych pielgrzymów zmierza na górę 
Grabarkę, by 19 sierpnia uczestniczyć w prawosławnym święcie Przemienienia 
Pańskiego. Każdy pątnik niesie ze sobą krzyż, który potem zostawia w lesie otacza-
jącym cerkiew. W samej uroczystości bierze udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych, 
którzy dojeżdżają na górę Grabarkę autokarami i samochodami. Oprócz Polaków 
pielgrzymują prawosławni Białorusini, Słowacy i Czesi. W Polsce znajduje się 
jeszcze jeden prawosławny ośrodek o zasięgu krajowym, tj. Jabłeczna, dwa ośrodki 
o zasięgu ponadregionalnym – Supraśl i Góra Jawor, oraz ponad dziesięć o zasięgu 
regionalnym. 
 Pielgrzymują także członkowie wspólnot żydowskich, odwiedzając groby 
osób zmarłych w opinii świętości. Jednym z głównych ośrodków życia religijnego 
Żydów zawsze był i jest nadal Kraków. Na cmentarzu Remuh pojawiają się piel-
grzymi żydowscy ze wszystkich zakątków świata. Ważnym ośrodkiem kultu chasy-
dów jest Leżajsk. Po II wojnie światowej niezwykłym miejscem kultu i pamięci stał 
się Oświęcim.  
 Pielgrzymują też polscy wyznawcy islamu, czyli polscy Tatarzy, którzy przez 
lata wędrowali do miejscowości Łowczyce i Sieniawce w dawnym województwie 
nowogródzkim, które aktualnie znajdują się poza granicami Polski. Te pielgrzymki 
zastępowały im odbywanie pielgrzymki do Mekki. Obecnie życie religijne wy-
znawców islamu koncentruje się w Bohonikach i Kruszynianach2.  
Ks. Roman Tkacz, dyrektor biura pielgrzymkowego pallotynów, szacuje, że w sto-
sunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego nastąpił 15-procentowy wzrost liczby 
grup pielgrzymkowych. W roku 2009 biuro zorganizowało podróż dla ok. 5 tys. 
osób, w najlepszych latach było ich 8–10 tysięcy.  
 W roku 2005 Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał, że co roku piel-
grzymuje 6–7 mln Polaków. Stanowią oni 20% wszystkich pielgrzymujących  
w Europie i 5% chrześcijan pielgrzymów na świecie3. Zupełnie inne wyniki przy-
noszą badania Głównego Urzędu Statystycznego („Turystyka i wypoczynek w go-
spodarstwach domowych”). Z niepublikowanych dotąd danych urzędu wynika, że 
w 2009 roku tylko ok. 410 tys. Polaków podróżowało w kraju i za granicą w celach 
religijnych. I było to o ponad 100 tys. mniej niż w roku 20054. Jednak liczba od-
wiedzających rocznie tylko polskie największe sanktuaria (ponad 4 mln w Często-
chowie, ok. 2 mln w Łagiewnikach, ponad 1 mln w Licheniu) nie pozostawia wąt-
pliwości, że bliższe rzeczywistości są dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolic-
kiego.  

                                                 
2  I. Matyasik, Polacy narodem pielgrzymów, dane statystyczne pochodzą z Zakładu Geo-

grafii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego i dotyczą lat 2005–2007, Katolicka Agencja Informa-
cyjna, www.dziedzictwo.ekai.pl (14.12.2010). 

3  Tysiące pielgrzymów na trasach, www.pielgrzymka.konin.pl (14.12.2010). 
4 Ibidem. 
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 Rozbieżności wynikają z faktu, że dane GUS są zaniżone, gdyż nie uwzględ-
niają pielgrzymek jednodniowych, bez noclegu, które stanowią większość. W ta-
kich badaniach trudno też uchwycić grupę osób, która kilkakrotnie w ciągu roku 
podejmuje podróże o charakterze religijnym albo w czasie jednej pielgrzymki od-
wiedza kilka sanktuariów 
 
 
3. Pielgrzymki Polaków 
 
 Polacy pielgrzymują nie tylko pieszo. Pielgrzymki autokarowe, rowerowe, 
konne, na rolkach, z wykorzystaniem samochodów osobowych czy nawet samolo-
tem nikogo już nie dziwią. W ten sposób rocznie pielgrzymuje do wybranego miej-
sca kultu 7–8 mln Polaków, co stanowi ok. 15% ludności kraju. Polscy pielgrzymi 
stanowią od 3 do 5% wszystkich chrześcijan pielgrzymujących na świecie i 20% 
pielgrzymujących Europejczyków – wynika z badań prowadzonych przez Zakład 
Geografii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kalwaria Zebrzydowska, Łagiew-
niki, Licheń, Góra św. Anny – to, oprócz Jasnej Góry, najbardziej znane pielgrzy-
mom miejsca. Popularność niektórych – jak Łagiewniki i Licheń – cały czas wzra-
sta. Ostatnio rocznie te dwa sanktuaria odwiedza po 2 mln pielgrzymów. 
 Największy ruch pielgrzymkowy (różnymi rodzajami środków transportu) 
rocznie odnotowuje Jasna Góra – aż 4 mln osób, w tym ok. 400 tys. obcokrajow-
ców. Dla porównania do Lourdes rocznie pielgrzymuje 6 mln osób z całego świata, 
do Fatimy od 5 do 6 mln. Największe sanktuarium maryjne na świecie znajduje się 
w Guadalupe w Meksyku, gdzie przyjeżdża ponad 12 mln pielgrzymów rocznie.  
 Polacy bardzo licznie wyjeżdżają do Ziemi Świętej, by odwiedzać miejsca, 
gdzie żył, nauczał i został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Według danych Minister-
stwa Turystyki Izraela, co roku granicę przekracza 40–60 tys. osób z polskim pasz-
portem. Pielgrzymi, czyli osoby przyjeżdżające w celach religijnych, to 75–85% 
wszystkich wjeżdżających. 
 
 
4. Symboliczne znaczenie sanktuarium 
 
 Czym jest sanktuarium?  

 symbolem Kościoła Pielgrzymującego – do sanktuarium się pielgrzymuje, 
odbywa drogę, nieraz bardzo uciążliwą. Sanktuarium to symbol i wyraz 
prawdy wiary o Kościele Pielgrzymującym;  

 przybytkiem Boga z ludźmi – symbol związany z Przemienieniem Pańskim 
na górze Tabor. Wydarzenie z Góry Tabor uobecnia się i powtarza w każ-
dym sanktuarium. Znaki są proste, ale dzieją się wielkie dzieła Boże;  
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 znakiem obecności Maryi lub świętego w wizerunku – o tej obecności mó-
wi się wiele w teologii Wschodu, kiedy analizuje się znaczenie ikony w ży-
ciu Kościoła. W Polsce ogromne znaczenie ma obecności Maryi w wize-
runku jasnogórskim;  

 miejscem pojednania z Bogiem i ludźmi – podczas pielgrzymek nawiązuje 
się serdeczna więź z pozostałymi uczestnikami pielgrzymki. Doświad-
czywszy miłosierdzia Bożego ludzie są bardziej wyrozumiali, cierpliwi  
i przebaczający wobec bliźnich. Człowiek coraz rzadziej ma poczucie wi-
ny, stąd często nie dochodzi do prawdziwego nawrócenia. Ważne są gesty  
i znaki pojednania wobec innych ludzi, np. przeproszenie się w rodzinie 
przed wyruszeniem na pielgrzymkę, znak pokoju przez podanie ręki lu-
dziom obcym. 

 każde niemal sanktuarium pielęgnuje też wartości narodowe – o tym trzeba 
pamiętać zwłaszcza w czasach globalizacji. W Polsce wartości narodowe 
zawsze wypływały z wiary i miłości do Kościoła. Dzisiaj czasy są inne, lu-
dzie są bardziej otwarci na świat, niemniej jednak należy podtrzymywać  
w sposób rozsądny akcenty patriotyczne i narodowe głównie w aspekcie 
przykładu dla innych narodów. Dzisiaj sanktuaria nie symbolizują oblężo-
nej i zagrożonej twierdzy, ale raczej otwartość Kościoła wobec ludzi 
współczesnych, spragnionych miłości i dobroci. Właśnie sanktuaria są zna-
kami Bożej dobroci rozsianymi po świecie. 

 
5. Turystyka pielgrzymkowa w Lourdes 
 
 Lourdes jest bez wątpienia miejscem znanym na całym świecie. Jest to małe 
miasteczko położone u stóp Pirenejów we Francji, które zamieszkuje zaledwie 17 
tys. stałych mieszkańców. Mimo że posiada ono malowniczy rynek, stary zamek 
górujący nad okolicą, a nawet własną drużynę rugby, to właściwie niewiele różni 
się od podobnych miast w południowo-zachodniej Francji. Tymczasem corocznie 
przybywa tu przeszło 5 mln osób z około 150 państw świata. Napływ tak dużych 
rzesz ludzi utrzymuje 360 hoteli oraz 20 pól campingowych, dzięki czemu Lourdes 
określa się żartobliwie jako drugie (po Paryżu) miasto hotelarskie Francji. O nie-
zwykłej popularności tego miejsca może świadczyć fakt, iż dociera do niego nawet 
szybki pociąg TGV (Train a Grande Vitesse), który łączy największe miasta Fran-
cji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Corocznie pielgrzymi wysyłają blisko 7 mln listów 
oraz pocztówek. Stragany i sklepy z pamiątkami, głównie religijnymi, koncentrują 
się wyraźnie na dwóch ulicach biegnących ku najważniejszej części miasta – sank-
tuarium Matki Boskiej. 
 Lourdes zyskało popularność jako miejsce pielgrzymkowe, w którym katolicy 
szukają bliższego kontaktu z Bogiem. Jest ono bowiem jednym z nielicznych 
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miejsc na Ziemi, gdzie objawiła się Matka Boska. Zainteresowanie religijne miej-
scowością kształtuje się już od przeszło 130 lat. 
 Wszystko zaczęło się w 1858 roku. Lourdes liczyło wtedy zaledwie 4135 
mieszkańców i znajdowało się tu około 150 domów. Było to miejsce zapomniane  
i rzadko odwiedzane. Wiele osób żyło w ogromnym ubóstwie. Trudną sytuację 
ekonomiczną pogłębiała wieloletnia susza oraz rozwijające się bezrobocie. W ta-
kich realiach miały miejsce fakty, które w ciągu kilku lat zwróciły uwagę świata na 
tę miejscowość. Główną bohaterką tych wydarzeń była Bernadetta Soubirous, 
dziewczynka wywodząca się z nizin społecznych, córka zubożałego młynarza. To 
właśnie jej Matka Boska ukazała się 18 razy w ciągu niespełna pół roku. Pierwsze 
objawienie nastąpiło 11 lutego, ostatnie 16 lipca 1858 roku. Wszystkie z nich miały 
miejsce w otoczeniu groty pochodzenia krasowego o nazwie Massabielle nad rzeką 
Gave, na polu (rysunek 1).  
 

 
 

Rys. 1. Lourdes 

Źródło: opracowanie własne (T. Sondej). 

 
 Życzeniem Matki Boskiej, jak przekazała Bernadetta, było wybudowanie na 
skale ponad grotą kościoła. Chciała również, aby ludzie przychodzili w to miejsce  
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z procesją wraz ze swoimi duchownymi. Ponadto Maryja ofiarowała ludziom źró-
dło bijące wewnątrz groty, aby z niego pić i kąpać się w jego wodzie (rysunek 2).  
 

 
 

Rys. 2 Lourdes – grota Massabielle 

Źródło: opracowanie własne (G. Rosa). 

 
 Dzisiaj woda z cudownego źródła jest podstawowym punktem programu 
wszystkich pielgrzymów. Każdy bez jakichkolwiek opłat może zaczerpnąć tyle 
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wody, ile uzna za potrzebne. Istnieją także baseny, w których można zanurzyć ciało 
z prośbą o uzdrowienie (temperatura wody nie przekracza 15 stopni Celsjusza). 
Obecnie grota Massabielle i jej otoczenie już w niewielkim stopniu przypominają 
dawną scenerię zdarzeń. Przed grotą znajdują się ławki, a w środku wzniesiono 
ołtarz. Tam, gdzie dziewczynka po raz pierwszy ujrzała Matkę Boską, stoi rzeźba 
Maryi, wiernie odtworzona na podstawie opisu Bernadetty. Na cokole widnieje 
napis w miejscowej gwarze: Que soy era immaculada councepciou (Jestem niepo-
kalane poczęcie), czyli słowa, którymi przedstawiła się Matka Boska w czasie ob-
jawienia. Prawdziwość wydarzeń z Lourdes została uznana przez Kościół katolicki 
dopiero po pięciu latach od daty ich zajścia. Jednakże zainteresowanie tym miej-
scem rozwijało się już równolegle z objawieniami, początkowo ze strony okolicznej 
ludności czy też znaczniejszych obywateli z całej Francji i Hiszpanii. Dzisiaj jest to 
jedno z nielicznych miejsc w Europie i na świecie, gdzie na stosunkowo małej po-
wierzchni zajmowanej przez kompleks sanktuarium spotykają się ludzie różnych 
kultur, ras, mówiący różnymi językami, których łączy wspólna religia. W sezonie 
pielgrzymkowym trwającym od świąt wielkanocnych do Wszystkich Świętych  
(1 XI) przyjeżdżają tłumy ludzi. Największa frekwencja jest jednak związana  
z okresem wakacji letnich. 
 Często zdarza się słyszeć polską mowę, zwłaszcza podczas różnych uroczy-
stości. Gdzieniegdzie widnieją nawet napisy informacyjne oraz słowa modlitw  
w języku polskim. Więź Lourdes z Polską została także podkreślona na rogatkach 
miasta, gdzie znajduje się tablica informująca o związkach Lourdes z Częstochową.  
 Jednak szczególnie silne wrażenie wywołują pielgrzymki ludzi chorych i nie-
pełnosprawnych, którzy przybywają prosić o uzdrowienie. Corocznie dziewięć 
szpitali przyjmuje ich grupę w liczbie przekraczającej 70 tys. Trzeba zauważyć, że 
drugie tyle stanowią wolontariusze oraz personel medyczny przyjeżdżający wraz ze 
swoimi podopiecznymi. To właśnie chorych i niepełnosprawnych otacza się na 
każdym kroku największą troską. Właściwie od samego początku pielgrzymkowego 
zaistnienia Lourdes ludziom tym stwarza się coraz lepsze możliwości pobytu.  
W ostatnich latach kolejny dom gościnny na 1300 osób został usytuowany na 
wprost samego sanktuarium. 
 Codziennie, od przeszło stu lat, nieprzerwanie o godzinie 20.45 odbywa się 
procesja maryjna ze świecami, w czasie której rozbrzmiewa pieśń Ave Maria, śpie-
wana w różnych językach. Na zakończenie tłum wspólnie odmawia różaniec. Dla 
niepełnosprawnych i chorych organizowana jest osobna procesja odbywająca się 
każdego dnia o godzinie 16.30. 
 Za jeden z ciekawszych punktów programu pielgrzymów uznaje się także 
Chemin de Croix, czyli Drogę Krzyżową. Prowadzi ona przez jedno ze wzgórz 
wznoszących się nad miastem, zaś jej poszczególne fragmenty (stacje) są obrazo-
wane przez trójwymiarowe scenki sytuacyjne, w których rzeźby mają naturalną 
wielkość. 
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 Poza obszarem sanktuarium miasto Lourdes przyciąga wzrok swoją regional-
ną zabudową połączoną z dużymi różnicami wysokości względnej. W rezultacie, 
kiedy pielgrzym zapragnie poznać miasto, ulegnie z pewnością zauroczeniu, choćby 
pięknymi wąskimi uliczkami, które kończą się nieraz w ślepych zaułkach. Wśród 
popularnych obiektów udostępnionych do zwiedzania należy wymienić muzea: 
Grévin, miasta Lourdes oraz muzeum Pirenejów. Ciekawie zorganizowano pozna-
wanie życia świętej Bernadetty – począwszy od jej narodzin i chrztu, aż po miejsca 
jej ostatniego pobytu w Lourdes. W tym celu stworzono szlak „Śladami Bernade-
tty”, który został dokładnie oznaczony. W Lourdes nie ma muzeum, które nie odno-
siłoby się (przynajmniej w nikłym stopniu) do tego najważniejszego epizodu histo-
rii miasta. Z pewnością do ciekawszych muzeów należy wspomniane muzeum  
Grévin. Znajduje się tam stała ekspozycja figur woskowych. Na pięciu kondygna-
cjach postacie tworzą rozmaite scenki sytuacyjne zaczerpnięte z życia Bernadetty 
oraz z życia Jezusa Chrystusa. Szczególnie interesująca jest trójwymiarowa inter-
pretacja obrazu Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci. W najnowszych salach 
muzeum ukazano sylwetkę papieża Jana Pawła II. 
 Lourdes warto zobaczyć nocą. Wąskie uliczki, pięknie oświetlone kolorowymi 
światłami witryn sklepowych, są częstym miejscem spacerów zarówno pielgrzy-
mów, jak i lokalnej ludności. Wiele sklepów z pamiątkami jest otwartych do późna 
w nocy. Nie ma także większych problemów z wejściem na teren sanktuarium po 
godzinie 24.00. Droga do świętej groty jest zawsze otwarta, zaś samo miejsce ob-
jawień pięknie oświetlone światłem reflektorów, subtelnie wspomaganych przez 
migoczące światło nieustannie palących się świec. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Z przeprowadzonej analizy wynika, że Polacy bardzo chętnie uprawiają tury-
stykę pielgrzymkową. Pielgrzymują oni zarówno pieszo, jak i środkami transportu, 
w kraju i za granicą. Stanowią istotny odsetek pielgrzymów na świecie, sami dbając 
o miejsca turystyki pielgrzymkowej w Polsce. Jedynym ograniczeniem są możliwo-
ści finansowe.  
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POLISH PILGRIMAGE TOURISM WITH PARTICULAR REFERENCE  
TO LOURDES 

 
 

Summary 
 
 The article presents the characteristic of the Poles’ pilgrimage tourism in Poland 
and abroad. Characterized the shrine in Lourdes and the Poles’ pilgrimage tourism to 
the shrine. 
 

Translated by Grażyna Rosa 
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Wstęp 
 
 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE), podpisanie Deklaracji boloń-
skiej i realizacja wynikających stąd zobowiązań spowodowały wzrost oczekiwań 
wobec szkoły wyższej i jej absolwenta. Zgodnie z ustaleniami procesu bolońskiego, 
do ważniejszych zadań szkolnictwa należy podjęcie działań zmierzających do po-
prawy „zatrudnialności” absolwentów poszczególnych cykli kształcenia, a także 
przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie i gospodarce opartej na 
wiedzy. Szkolnictwo wyższe powinno zatem przekazywać studentom umiejętności 
praktyczne bazujące na informacjach, wiedzę teoretyczną umożliwiającą rozumie-
nie współczesnego świata, a także sprzyjać formowaniu określonych postaw spo-
łecznych i etycznych1. 
 Problematyka kształtowania postaw studentów przez szkołę wyższą nabiera 
szczególnego znaczenia wobec postępującej globalizacji, technicyzacji życia, de-
humanizacji. W dobie kryzysu postaw społecznych, coraz częściej obserwowanych 
także w rzeczywistości uczelnianej (komercjalizacja kształcenia, patologie społecz-
ne), niezbędne wydaje się rozpowszechnianie zachowań wartościowych. Od współ-
czesnego absolwenta szkoły wyższej wymaga się kwalifikacji znacznie przekracza-
jących nabytą wiedzę i umiejętności, zaangażowania w sprawy świata, uczestnictwa 
w jego przekształcaniu i odpowiedzialności. Postawy absolwentów stanowią obok 

                                                 
1  M. Wójcicka, Zmiany w szkolnictwie wyższym z procesem bolońskim w tle, „Przegląd 

Socjologiczny” 2009, t. LVIII, nr 3, s. 11. 
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wiedzy i umiejętności ważny składnik edukacji, zaś autonomia instytucji akademic-
kich pozwala im na samodzielne decydowanie o wyborze środków do ich kształto-
wania. Uczelnia w swoim procesie dydaktyczno-wychowawczym ma wiele możli-
wości oddziaływania na studenckie postawy2. 
 Problematyka opracowania dotyczy kształtowania i przejawów postaw protu-
rystycznych studentów uczelni wychowania fizycznego (AWF) na kierunku tury-
styka i rekreacja. Analizą objęto postawy studentów wobec aktywności turystycz-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń związanych z turystyką religij-
ną. Za aktywnym uczestnictwem w turystyce studentów tego kierunku przemawia 
ich potencjalna rola jako propagatorów i animatorów zachowań turystycznych  
w przyszłych środowiskach pracy.  
 
 
1. Metodologia badań 
 
 Badania przeprowadzono za pomocą metody sondażu diagnostycznego, przy 
wykorzystaniu techniki ankiety audytoryjnej skierowanej do 191 studentów pierw-
szego i drugiego roku studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja WWFiS 
w Białej Podlaskiej. Badania przeprowadzono w roku akademickim 2010/2011. 
 Głównym celem podjętych badań była próba zdiagnozowania postaw studen-
tów turystyki i rekreacji wobec aktywności turystycznej. Szczególną uwagę zwró-
cono na stosunek badanych do turystyki religijnej.  
 Rozumiejąc pod pojęciem postawy stosunek młodego człowieka do życia lub 
pewnej jego sfery, skłonność do określonych zachowań3, analizą objęto: 

 preferowane formy aktywności turystycznej badanych,  
 motywy podejmowania tego rodzaju aktywności,  
 bariery i utrudnienia determinujące udział badanych w turystyce, 
 czynniki kształtujące postawy badanych wobec aktywności turystycznej.  

 Zakładając, że aktywność turystyczna studentów warunkowana jest ich usytu-
owaniem społeczno-ekonomicznym, analizy przeprowadzono, uwzględniając ze-
staw zmiennych metryczkowych charakteryzujących badanych. 
 
 

                                                 
2  E. Chmielecka, Społeczeństwo mądrości, w: Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza  

i umiejętności?, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2008, 
s. 10. 

3 Ibidem, s. 13. 



Postawy studentów AWF wobec wybranych form turystyki religijnej… 59

2. Wyniki badań 
 
 Ogólna charakterystyka badanych 
 Wśród ankietowanych nieznaczną przewagę stanowią kobiety (51,8%). Re-
spondenci są zróżnicowani pod względem miejsca zamieszkania, przy czym blisko 
65% stanowią mieszkańcy miast. Badani studenci w większości pochodzą z rodzin, 
w których ojciec ma średnie (49,7%) lub wyższe (37,7%) wykształcenie. Swoją 
sytuację materialną ankietowani określają najczęściej jako przeciętną (54%) lub 
dobrą (41,8%), a tylko 4,2% badanych oceniło ją jako trudną.  
 Aktywność turystyczna badanych 
 Analizę postaw studentów akademii wychowania fizycznego wobec turystyki 
rozpoczęto od oceny częstości występowania tego zjawiska w badanej populacji. 
 W toku zrealizowanych badań ustalono, że respondenci w zdecydowanej 
większości podejmują aktywność turystyczną, przy czym ponad połowa z nich 
(51,8%) wyjeżdża jedynie sporadycznie, a nieco mniejszy odsetek (45%) kilka razy 
w roku. W badanej grupie znalazło się jedynie kilka osób (3,2%), które przyznały, 
że nie wyjeżdżają wcale.  
 Badani studenci wyjeżdżają najczęściej nad morze (ponad 71% wskazań) oraz 
w góry (52,4%), przy czym co czwarty udaje się poza granice kraju. Formy, z ja-
kich korzystają, to przede wszystkim imprezy mieszczące się w zakresie turystyki 
kwalifikowanej (ponad 28% wskazań), pobyt u rodziny lub znajomych (23,6%) 
bądź też wyjazdy w formie wczasów (21,5%). Mniejsze znaczenie okazały się mieć 
wędrówki i obozy (17,3%) oraz wycieczki krajoznawcze (16,2%).  
 Zgodnie z deklaracjami badanych, wyjazdy turystyczne o charakterze religij-
nym, w tym głównie pielgrzymki, realizowało niespełna 5% respondentów.  
 Motywy aktywności turystycznej badanych 
 Turystyka, będąc elementem współczesnego stylu życia, pozwala na realizo-
wanie wielu celów, najczęściej związanych z: wypoczynkiem, relaksem, poznawa-
niem świata, regeneracją zdrowia. Udział w ruchu turystycznym jest odpowiedzią 
na chęć realizacji określonych potrzeb kształtujących w konsekwencji motyw pod-
jęcia podróży4. Posiadanie odpowiedniej motywacji zalicza się do czynników mają-
cych szczególną moc sprawczą w kształtowaniu aktywności turystycznej studen-
tów5.  
 Wyniki przeprowadzonych analiz pokazały, że oprócz potrzeby wypoczynku 
(58,6%), wśród deklaracji badanych dominowały cele poznawcze (48,7%), a także 
chęć zmiany na pewien czas najbliższego otoczenia (48,2%). Przeciętnie co piąty 

                                                 
4  R. Seweryn, Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, „Problemy Tu-

rystyki” 2004, nr 34, s. 16–17. 
5  K. Łopaciński, Aktywność turystyczna polskich studentów w 1988 roku, „Problemy Tury-

styki” 1989, nr 3, s. 14. 
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badany łączył wyjazdy turystyczne z celami zarobkowymi, zaś co dwudziesty  
– z religijnymi. 
 Zróżnicowanie motywów prezentowanych przez studentów uprawiających 
turystykę religijną i pozostałych badanych przedstawiono na rysunku 1.  
 

 
 

Rys. 1.  Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby uprawiające 
turystykę religijną i pozostałych badanych (%) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Studenci uprawiający turystykę religijną wskazali w pierwszym rzędzie na 
religijny cel wyjazdów, jednocześnie deklarując częściej niż pozostali badani mo-
tywy poznawcze podróżowania (78% vs. 47%). Przeprowadzone analizy porów-
nawcze nie wykazały istotnych różnic wobec pozostałych motywów pojawiających 
się w wypowiedziach badanych respondentów.  
 Bariery i utrudnienia w zakresie aktywności turystycznej badanych 
 Istotnym problemem, z punktu widzenia aktywności turystycznej, jest identy-
fikacja barier i utrudnień, jakie pojawiają się w zakresie możliwości korzystania  
z różnych form wyjazdów turystycznych. Wyniki badań pokazały, że w przypadku 
ankietowanych studentów największe znaczenie miały ograniczenia finansowe 
(blisko 74% wskazań). Dla prawie co drugiego respondenta utrudnieniem był rów-
nież brak czasu. Inne bariery wskazywane przez badanych, takie jak: brak towarzy-
stwa, brak atrakcyjnej oferty turystycznej, zły stan zdrowia, brak odpowiednich 
nawyków, miały znaczenie marginalne.  
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 Szczegółowa analiza pozyskanych danych nie wykazała istotnych statystycz-
nie różnic pomiędzy częstością wskazań w zakresie barier i utrudnień sygnalizowa-
nych przez studentów uprawiających turystykę religijną i pozostałych badanych.  
 Z kolei analiza przeprowadzona w oparciu o zmienne metryczkowe pokazała, 
że jedynie sytuacja materialna badanych różnicowała wypowiedzi respondentów. 
Studenci lepiej sytuowani materialnie rzadziej wskazywali na bariery finansowe 
jako przeszkodę w podejmowaniu aktywności turystycznej niż ich koledzy znajdu-
jący się w trudniejszej sytuacji ekonomicznej.  
 Uwarunkowania aktywności turystycznej badanych 
 Aktywność turystyczna, stanowiąc element stylu życia współczesnego czło-
wieka, poddaje się działaniu wielu różnorodnych uwarunkowań umiejscowionych 
w sferze gospodarczej, społecznej i psychologicznej. Podejmując próbę określenia 
czynników, jakie mają wpływ na zachowania turystyczne badanych studentów, 
skoncentrowano się na elementach związanych z oddziaływaniem najbliższego 
otoczenia oraz mediów. Oparto się w tym zakresie na ocenach dokonywanych przez 
badanych w skali od 1 do 5 (5-max), mających odzwierciedlić poziom oddziaływa-
nia poszczególnych czynników (środowisk) na ich zachowania proturystyczne. 
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1, gdzie zaprezentowano średnie arytme-
tyczne dokonanych ocen w ujęciu ogólnym oraz według danych metryczkowych. 
 Wyniki badań wyraźnie pokazują, że w odczuciu ogółu ankietowanych najsil-
niejszy wpływ na ich zachowania turystyczne miały środowiska koleżeńskie  
i uczelniane. Nieco mniejsze znaczenie przypisano w tym zakresie rodzicom, na-
uczycielom wychowania fizycznego oraz mediom typu: telewizja, radio, prasa czy 
Internet. Najmniejszą rolę w kształtowaniu postaw turystycznych dostrzegli badani 
w instytucjach kościelnych.  
 Analiza materiału empirycznego przeprowadzona w oparciu o zmienne me-
tryczkowe pokazała istotne różnice w opiniach badanych studentów ze względu na 
płeć, miejsce zamieszkania i sytuację materialną. Kobiety znacznie wyżej niż męż-
czyźni oceniły rolę rodzeństwa, nauczycieli, organizacji studenckich i turystycz-
nych w kształtowaniu ich doświadczeń i postaw proturystycznych. Z kolei miesz-
kańcy miast wskazali na bardziej znaczący wpływ rodziców, niż miało to miejsce  
w przypadku mieszkańców wsi. Sytuacja materialna natomiast podzieliła opinie 
badanych w zakresie roli, jaką przypisano instytucjom kościelnym. Osoby deklaru-
jące gorszą sytuację finansową uznały, że w ich przypadku Kościół odegrał większą 
rolę, niż to miało miejsce u respondentów lepiej sytuowanych. Warto również do-
dać, że pozostałe zmienne metryczkowe (wykształcenie ojca, średnia ocen za ostat-
ni semestr) nie różnicowały opinii badanych w analizowanym zakresie. 
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Tabela 1 
Czynniki kształtujące postawy badanych wobec aktywności turystycznej  

(oceny w skali do 1 do 5; 5-max)* 
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Rodzice 2,9 3,0 2,7 3,0 2,5 3,4 2,8 3,1 2,7 2,8 2,9 

Rodzeństwo 2,4 2,7 2,0 2,4 2,3 2,7 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 

Nauczyciel wy-
chowania fizycz-
nego (szkoła) 

2,7 2,9 2,5 2,7 2,8 2,4 2,8 2,6 2,8 2,5 2,9 

Nauczyciele innych 
przedmiotów 
(szkoła) 

2,2 2,3 2,0 2,2 2,0 2,2 2,2 2,0 2,2 2,1 2,2 

Koledzy 3,7 3,7 3,6 3,6 3,8 3,4 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 

Księża (Kościół) 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,5 1,4 1,4 

Organizacje stu-
denckie 

2,1 2,3 1,9 2,2 1,9 2,4 2,0 2,1 2,1 1,9 2,3 

Nauczyciele aka-
demiccy (uczelnia) 

3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,9 3,4 3,3 3,5 3,4 3,4 

Organizacje tury-
styczne 

2,1 2,3 1,9 2,2 2,0 2,1 2,1 2,0 2,2 2,0 2,2 

Telewizja, radio, 
prasa 

2,5 2,4 2,6 2,4 2,6 2,3 2,5 2,6 2,4 2,4 2,6 

Internet 2,8 2,8 2,9 2,9 2,7 2,6 2,9 3,0 2,7 2,7 2,9 

* pogrubioną czcionką zaznaczono różnice istotne statystycznie; p<0,05  
 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2.  Czynniki warunkujące aktywność turystyczną osób uprawiających turystykę 
religijną i pozostałych badanych (oceny w skali od 1 do 5; 5-max) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Przeprowadzona analiza oddziaływań poszczególnych środowisk (czynników) 
na postawy wobec aktywności turystycznej osób korzystających z wyjazdów  
o charakterze religijnym i pozostałych badanych pokazała, że osoby z pierwszej 
grupy (uprawiające turystykę religijną) istotnie wyżej oceniły rolę Kościoła (księży) 
w kształtowaniu tego rodzaju postaw niż pozostali respondenci (średnio: 2,9 pkt vs. 
1,3 pkt) (rysunek 2). Jednocześnie ta grupa studentów oceniła wpływ księży na 
swoje zachowania turystyczne na poziomie zbliżonym do oddziaływania w tym 
względzie środowiska rodzinnego (rodzice, rodzeństwo), jednak niżej niż wpływy 
kolegów i uczelni. W zakresie pozostałych poddanych ocenie elementów nie 
stwierdzono w wypowiedziach ankietowanych różnic istotnych statystycznie. 
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Podsumowanie badań 
 
 W świetle ustaleń dokonanych w oparciu o literaturę przedmiotu nie ma 
„wzorcowego” doświadczenia turystycznego, bowiem określone zachowania nazy-
wane jako turystyczne kształtowane są pod wpływem wielu czynników i okoliczno-
ści6.  
 Podjęta w pracy próba analizy zgromadzonego materiału empirycznego poka-
zała, że podobnie jak to odnotowano w innych badaniach7, na aktywność turystycz-
ną badanych rzutują głównie ich zainteresowania i sposób organizacji czasu wolne-
go, a także środowisko kolegów. W rankingu zmiennych oddziałujących na poziom 
aktywności turystycznej ogółu badanych uczelnia znalazła się na czwartym miej-
scu, ze średnią ocen 3,4 pkt w skali pięciopunktowej, przed takimi zmiennymi jak 
rodzice czy Internet. Ta dość wysoka lokata uczelni wiąże się niewątpliwie z kie-
runkiem studiów i realizowanym tu programem.  
 Wielość doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego, środowiska czy szko-
ły, a także wpływ massmediów powodują, że na uczelnię przychodzą studenci  
o zróżnicowanym stopniu przygotowania, dojrzałości i oczekiwań. Zderzenie  
z nowym środowiskiem może mieć istotne znaczenie dla weryfikacji określonych 
postaw czy modyfikacji dotychczasowego systemu wartości. Rozpatrywane zagad-
nienie aktywności turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki religijnej 
wpisuje się w problematykę postaw studentów.  
 Postawy te mogą być kształtowane pod wpływem różnorodnych form działal-
ności instytucjonalnej8. Proces kształcenia, szczególnie na badanym kierunku stu-
diów, stwarza wiele możliwości zwiększania aktywności turystycznej studentów. 
Zarówno działania o charakterze organizacyjnym, jak również metodycznym po-
winny rozwijać taką aktywność. Inspirujące oddziaływanie mogą tu mieć przede 
wszystkim zajęcia terenowe, praktyki czy inne formy organizacyjne zajęć na uczel-
ni, pozwalające na „upraktycznienie” poznawanych treści kształcenia. Podobnie 
postawy nauczycieli mogą stanowić sprzyjający klimat dla podejmowania określo-
nych inicjatyw uaktywniających młodzież akademicką. Szkoła wyższa jako instytu-
cja i pracujący tu nauczyciele mogą w ramach procesu dydaktyczno- 
-wychowawczego inspirować studentów do pożądanych zachowań, także poprzez 
rozważanie o wartościach, czemu służy m.in. edukacja humanistyczna, naśladow-

                                                 
6  G. Gołembski, B. Hołderna-Mielcarek, A. Niezgoda, P. Szmatuła, Model zachowań tury-

stycznych w czasie wolnym polskiej młodzieży studiującej, „Problemy Turystyki” 2002, nr 12,  
s. 69–70; J. Urry, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15. 

7  E. Szulc-Dąbrowiecka, Preferencje w turystyce wyjazdowej studentów Warszawy (na 
przykładzie zachowań studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji WSTiR), „Turyzm” 2001, 
nr 11, s. 72. 

8  P. Ławniczak, Wpływ wybranych środowisk nośnych edukacyjnie na miejsce aktywności 
ruchowej w stylu życia młodzieży, „Kultura i Edukacja” 1999, nr 1, s. 52–53. 
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nictwo (dawanie dobrego przykładu) oraz zachętę, czy tzw. wymuszone zaangażo-
wanie do działań społecznie użytecznych. Działania takie sprzyjają bowiem rozwi-
janiu i utrwalaniu systemów wartości, a więc i określonych postaw wśród studen-
tów, i jeśli zostaną przez nich zrozumiane i zaakceptowane, mają szansę przejść  
w trwały nawyk zaangażowania, czyli w postawę9.  
 Rozpatrując problematykę kształtowania i przejawów postaw proturystycz-
nych studentów turystyki i rekreacji, szczególną uwagę zwrócono na zachowania 
badanych wobec aktywności turystycznej podejmowanej w celach religijnych10.  
 Migracje wynikające z motywów religijnych odgrywają ważną rolę w turysty-
ce wielu krajów. Wędrówki mające swe podłoże w wierzeniach i religii nieodłącz-
nie towarzyszyły człowiekowi na wszystkich etapach rozwoju kultur i cywilizacji. 
Do trwałych praktyk religijnych można zaliczyć m.in. pielgrzymki, uznawane za 
najstarszą z form migracji wynikających z motywów pozaekonomicznych. Dla 
najuboższych grup społecznych pielgrzymki stanowią niejednokrotnie jedyną formę 
aktywności turystycznej11.  
 W ostatnim okresie w krajach cywilizacji zachodniej obserwuje się stopniowe 
zanikanie form migracji podejmowanych z motywów czysto religijnych. Ze wzglę-
du na walory środowiska przyrodniczego, zabytki czy tradycje historyczne, niektóre 
miejsca kultu pełnią już, obok funkcji religijnej, ważną rolę ośrodków turystycz-
nych12. Coraz częściej w miejscach kultu obserwuje się zjawisko przybywania tury-
stów także w celach poznawczych lub nawet wypoczynkowych13. 
 Wyniki przeprowadzonych analiz pokazały, że religijne cele podejmowania 
podróży deklarował co dwudziesty badany, przy czym wiązały się one jednocześnie 
z celami poznawczymi i rekreacyjnymi. Według opinii tej grupy młodzieży na 
kształtowanie się doświadczeń turystycznych stosunkowo duży wpływ miał Kościół 
i reprezentujący go księża. Analiza danych metryczkowych pokazała ponadto, że 
studenci uprawiający turystykę religijną pochodzą z rodzin o trudniejszej sytuacji 
materialnej, stąd prawdopodobnie tańsze z reguły wyjazdy organizowane przez 
księży stanowiły dla nich korzystną alternatywę spędzenia wolnego czasu.  
 Problematyka aktywności turystycznej młodzieży studiującej w uczelniach 
wychowania fizycznego wydaje się być szczególnie ważna. Studenci tych uczelni  
– przygotowywani do roli propagatorów i animatorów turystyki – powinni wynosić 

                                                 
9  E. Chmielecka, Społeczeństwo mądrości…, op.cit., s. 23. 
10  J. Kosiewicz, Wędrówki religijne jako forma turystyki aktywnej, „Wychowanie Fizyczne 

i Zdrowotne” 1999, nr 3, s. 108–109. 
11  A. Jackowski, I. Sołjan, Główne problemy badawcze w zakresie turystyki religijnej, „Tu-

ryzm” 2008, nr 18, s. 39–40. 
12  H. Dzielińska, Pielgrzym czy turysta?, „Rynek Turystyczny” 2006, nr 4, s. 27–28. 
13  A. Jackowski, I. Sołjan, Główne problemy…, op.cit., s. 41; J. Rut, P. Rut, W. J. Cynarski, 

Turystyka pielgrzymkowa, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego” 
2003, nr 34, s. 379–380. 
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ze studiów odpowiednie wzorce postaw, które mogłyby być kontynuowane przez 
późniejszego absolwenta i upowszechniane w szerszym środowisku społecznym.  
W tym kontekście zadaniem szkoły wyższej jest wykształcenie na tyle kreatywnego 
studenta, który po opuszczeniu uczelni mógłby je skutecznie upowszechniać  
w szerszym środowisku społecznym14.  
 
 

THE ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION ACADEMY’S STUDENTS 
TOWARDS CHOSEN FORMS OF RELIGIOUS TOURISM AND THE 

ATTITUDES’ DETERMINANTS 
 
 

Summary 
 
 The paper concerns the forming and signs of pro-tourism behavior in tourism and 
recreation students. For the purpose of this paper, close attention was paid to the atti-
tudes and behavior of students towards religious tourism.  
The research was conducted by means of diagnostic survey with the use of auditory 
survey technique. 
 The results of the analysis show a high level of students’ participation in tourism, 
mainly in its active forms. The attitudes of respondents towards tourist activities are 
mainly determined by their interests, free time activities and peer environment. Students 
who participate in religious tourism stress the positive role of church in developing their 
own tourist experience. These young people’s tourist behavior is more often determined 
by economic factors. 
 

Translated by Małgorzata Skiert 
 

                                                 
14  Sławek M., Żukowska Z., Postawy wobec zdrowia i kultury fizycznej studentów kierunku 

pedagogicznego Uniwersytetu Łódzkiego, „Roczniki Naukowe AWF w Warszawie” 1999, tom 
XXXVIII, s. 109–110. 
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REDEMPTORYSTOWSKIE DNI MŁODZIEŻY – FORMA TURYSTYKI RELIGIJNEJ 
UWZGLĘDNIAJĄCA POTRZEBY MŁODEGO POKOLENIA 

 
 
 
Wstęp 
 
 Dynamicznie rozwijająca się turystyka jest coraz powszechniejszym zjawi-
skiem w Polsce i na świecie. To jeden z ważniejszych działów gospodarki świato-
wej wpływający na życie społeczne, kulturalne i środowisko przyrodnicze. Pojawia-
ją się nowe formy turystyki, a jedną z nich jest turystyka religijna, która zdobywa 
coraz więcej zwolenników. Pomimo sekularyzacji życia, pogoni za dobrami mate-
rialnymi, zanikania więzi społecznych oraz uczucia zagubienia społeczeństwa, ro-
śnie liczba uczestników turystyki religijnej. Dla Kościoła jest to szansa na ewange-
lizację, a dla podróżujących – możliwość wzbogacenia swojej przestrzeni ducho-
wej.  
 
1. Istota turystyki religijnej 
 
 Czy turystyka ma coś wspólnego z religią? Na pozór tylko wydaje się, że nie-
wiele. Religia odgrywa istotną rolę w wychowaniu człowieka, postrzeganiu przez 
niego rzeczywistości, w kształtowaniu światopoglądu. Ma więc ona wpływ na każ-
dą sferę życia ludzkiego, także na podróżowanie. Poprzez wybory, jakich dokonuje 
człowiek, także w zakresie turystyki, objawiają się jego przekonania i normy, któ-
rymi się kieruje. Uprawianie turystyki jest wyrazem ludzkich tęsknot, pragnień  
i poszukiwań.  
 Przez turystykę religijną rozumie się podejmowanie podróży w celach religij-
nych i poznawczych. Zazwyczaj głównym motywem jest uczestnictwo w pewnego 
rodzaju wydarzeniach religijnych. Jak pisze w swoim przesłaniu do uczestników  
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II Światowego Kongresu Duszpasterstwa Pielgrzymów i Sanktuariów Benedykt 
XVI – turystyka religijna jest źródłem duchowego bogactwa. Przyciąga także osoby 
żyjące w sytuacjach duchowo skomplikowanych, dalekich od życia wiarą na co 
dzień czy dalekich od Kościoła1. Jest więc swego rodzaju świadectwem osób wie-
rzących i zachętą dla innych do pójścia ścieżką wiary.  
 Turystyka religijna może przybierać następujące formy: 

 zorganizowanego wyjazdu do sanktuarium, 
 wędrówki do miejsca kultu, czyli turystyki pielgrzymkowej, 
 odwiedzin w miejscach świętych podczas podróży turystycznych. 

 Turystyka religijna związana jest także z osiąganiem pewnych celów drugo-
planowych, niekoniecznie mających charakter religijny. Są to swego rodzaju cele 
poboczne, związane z poznawaniem nowych kultur, miejsc i ludzi – czyli poszerza-
niem swoich horyzontów intelektualnych i geograficznych. Mogą to być również 
cele wypoczynkowe. 
 Turystyka religijna może mieć następujący zasięg: 

 lokalny, 
 regionalny, 
 krajowy, 
 międzynarodowy. 

 Tradycje turystyki religijnej są ściśle związane z wierzeniami ludzi i rozwo-
jem różnych religii. Sięgają one najstarszych czasów pogańskich, kiedy to panowa-
ły religie plemienne, a przedmiotem kultu były święte góry i groty, święte gaje, 
święte drzewa, rzeki i źródła. Ludzie identyfikowali je z siedzibami bogów, wę-
drowali do nich, gromadzili się wokół nich, oddawali czczonym bóstwom hołd  
i adresowali do nich swe prośby. W miarę kształtowania się nowych religii zróżni-
cowały się przedmioty kultu i powstawały ośrodki kultu, do których podejmowano 
pielgrzymki2.  
 Według szacunków Instytutu Turystyki, w pierwszym półroczu 2010 Polacy 
wzięli udział w 1 mln krajowych podróży o celach religijnych. W tabeli 1 przed-
stawiono dane za lata 2008, 2009 i 2010. 
 Miejsca święte służą zazwyczaj wyznawcom konkretnej religii, chociaż nie-
które z nich są ważne dla przedstawicieli różnych wyznań, np. Jerozolima, gdzie 
modlą się żydzi, chrześcijanie i muzułmanie. Miejsca kultu najczęściej odwiedzane 
przez chrześcijan to m.in.: 

 Rzym – ok. 8 mln pielgrzymów, 
 Lourdes – ok. 5 mln odwiedzających rocznie, 
 Fatima – ok. 4 mln pielgrzymów rocznie, 

                                                 
1  http://info.wiara.pl/doc/637406.Turystyka-religijna-wazna-dla-ewangelizacji-swiata. 
2  A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2003. 
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 Częstochowa – ok. 4 mln pielgrzymów rocznie, 
 Santiago de Compostela – ok. 4 mln odwiedzających rocznie. 

 Natomiast najważniejsze miejsca dla wyznawców islamu to: Mekka, Medyna, 
Kabala, Al Kufa. 
 

Tabela 1 
Turystyka religijna w Polsce w latach 2008–2010 

 
 Turystyka krajowa (mln) Turystyka zagraniczna (mln) 

2008 3 1 
2009 1 1 
2010* 1 1 

*dane za I półrocze 
 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Instytutu Turystyki. 
 
 Skutkiem obecnego rozwoju turystyki jest fakt, że podróżowanie w celach 
religijnych również osiąga coraz większy zasięg. Związane jest to m.in. z faktem, 
że człowiek ma coraz więcej czasu wolnego oraz środków finansowych, które może 
przeznaczyć na tego rodzaju wypoczynek.  
 Można wyróżnić trzy główne grupy motywów uprawiania turystyki religijnej3, 
a mianowicie: 

 motywacje społeczne – związane z potrzebą naśladowania, zajęcia lepsze-
go miejsca w grupie, bycia oryginalnym lub wyróżniania się, kontaktowa-
nia się z innymi cywilizacjami, ucieczki od utartych schematów życia co-
dziennego, zmiany otoczenia; 

 motywacje rodzinne lub plemienne – związane z potrzebą odnalezienia 
własnego stylu życia, opuszczenia środowiska rodzinnego; 

 motywacje osobiste lub egoistyczne – związane z potrzebą odzyskania bli-
skiego kontaktu z naturą, ucieczki od nacisków środowiska rodzinnego, 
zawodowego i religijnego; zdobywania wiedzy, kontaktu z innymi środo-
wiskami, podobania się sobie i innym, samoakceptacji, zaimponowania 
grupie, zabawy, rozrywki, ucieczki od codzienności, odzyskania równowa-
gi, wyciszenia się. 

 Podjęcie decyzji o wyjeździe jest zależne od wielu czynników wewnętrznych, 
które zależne są od osobowości człowieka, jego potrzeb i wartości, którymi kieruje 
się w życiu, a także od pewnych czynników środowiskowych – związanych ze spo-
łeczeństwem, w którym jednostka funkcjonuje. 

                                                 
3  W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 114–116. 
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 Głównymi składowymi turystyki religijnej są4: 
 człowiek będący w drodze – czyli wiara w obecność sacrum, akty kultu re-

ligijnego oraz prośby, uwielbienia, podziękowania; 
 czynne spotkanie z sacrum w miejscach kultu religijnego – czyli atmosfera 

miejsca religijnego, dostępność miejsc kultu religijnego i ranga tych 
miejsc; 

 przestrzeń turystyczno-religijna – czyli dostępność komunikacyjna, walory 
przyrodnicze i kulturowe oraz dodatkowa oferta turystyczna. 

 Turystyka religijna to manifestacja wiary, którą się wyznaje. Jest to również 
możliwość wyciszenia się i spotkania z samym sobą. Może ona być podejmowana 
w czasie wyjazdów wyłącznie o charakterze religijnym, podczas urlopów czy róż-
nych form podróży turystycznych. 
 
 
2. Historia Zgromadzenia Redemptorystów 
 
 Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela – Congregatio Sanctissimi Re-
demptoris – powstało 9 listopada 1732 roku w Scala, niedaleko Neapolu. Zostało 
ono założone przez św. Alfonsa Marie de Liguori, by nieść pomoc i ewangelię lu-
dziom ubogim oraz zaniedbanym religijnie. Celem św. Alfonsa było kroczenie za 
przykładem Jezusa Chrystusa oraz głoszenie Dobrej Nowiny wśród tych, którzy 
najbardziej tego potrzebowali. Na motto zakonu wybrano słowa: Copiosa apud 
Eum redemptio („Obfite u Niego odkupienie”).  
 Zgromadzenie zrodziło się z doświadczenia ogromu duchowej i materialnej 
nędzy ludzkiej, z którą Alfons de Liguori spotkał się na ulicach Neapolu i wśród 
górskich pasterzy. Doświadczenia te pomogły mu zrozumieć, że zupełne opuszcze-
nie, w jakim pozostawał prosty lud, nie pozwala na poświęcenie mu tylko jakiejś 
sporadycznej misji, ale wymaga stałej obecności Kościoła, która pozwoliłaby tym 
ludziom odkryć, że wszyscy są naprawdę dziećmi Bożymi5. Pomimo wielu trudno-
ści nowa wspólnota prężnie się rozwijała – klasztory zaczęły powstawać w Króle-
stwie Neapolitańskim i Państwie Kościelnym. Papież Benedykt XIV zatwierdził 
zgromadzenie w 1749 roku.  
 Pierwszym redemptorystą, który dotarł do Polski i miał wpływ na rozwój 
zakonu w Europie, był św. Klemens Hofbauer pochodzący z Moraw. Przybył on do 
Warszawy w lutym 1787 roku wraz z dwoma współbraćmi. Ponieważ osiedlili się 
oni przy kościele św. Benona, zaczęto nazywać ich benonitami. Przy tym właśnie 
kościele rozpoczęli oni swoją działalność duszpasterską i misyjną, która później 
                                                 

4  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-
znawanie świata. Podręcznik, Łódź 2002, s. 20; A. Jackowski, Pielgrzymki = turystyka piel-
grzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, „Turyzm” 1998, nr 8 (1), s. 15. 

5  http://www.redemptor.pl/zgromadzenie.php. 
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zyskała miano „nieustannej misji”. Zakonnicy zwracali uwagę przede wszystkim na 
uroczyste odprawianie Eucharystii, posługę w konfesjonale, głoszenie Słowa Boże-
go i katechezę. Założyli oni również sierociniec oraz szkołę dla chłopców z naj-
biedniejszych rodzin, a także pierwszą w dziejach polskiej edukacji bezpłatną szko-
łę zawodową dla dziewcząt. Redemptoryści prowadzili również rekolekcje i misje 
parafialne, jednak ze względu na ówczesną politykę zaborców były one bardzo 
utrudnione. Działalność św. Klemensa i jego współbraci została przerwana w roku 
1808, gdy władze Księstwa Warszawskiego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz 
Królestwa Prus zniosły klasztor i usunęły redemptorystów z ziem polskich. Zawitali 
oni z powrotem do Polski w roku 1824 i osiedli w Piotrkowicach koło Kielc. Tam  
– pod kierunkiem o. Jana Podgórnego – podjęli działalność duszpasterską i stwo-
rzyli małe seminarium, jednak władze rosyjskie dziesięć lat później zlikwidowały  
i tę wspólnotę.  
 Po śmierci św. Klemensa zgromadzenie nadal rozwijało działalność w Euro-
pie. Po zatwierdzeniu zgromadzenia przez cesarza austriackiego Franciszka I  
w ciągu czterech lat zakonnicy utworzyli w Europie Środkowej cztery nowe domy. 
Dotarli również do Stanów Zjednoczonych (w 1832 roku), gdzie działalność re-
demptorystów rozwijali św. Jan Neumann i bł. Franciszek Ksawery Seelos. W dru-
giej połowie XIX w. zgromadzenie działało prawie na całym świecie. 
 Redemptoryści na stałe powrócili na ziemie polskie w 1883 roku (do Mościsk 
koło Przemyśla) za sprawą o. Bernarda Łubieńskiego. W kolejnych latach wspólno-
ty powstały również w: Tuchowie, Krakowie, Maksymówce i Warszawie, by póź-
niej objąć wszystkie zabory. W roku 1894 utworzona została polska wiceprowin-
cja6, a rok później w Mościskach powstało małe seminarium. Polski nowicjat utwo-
rzono w roku 1899, a własne seminarium – w roku 1903. Dynamiczny rozwój 
wspólnoty spowodował, że w 1909 roku utworzono polską prowincję, która obecnie 
jest najliczniejszą w zgromadzeniu. 
  Okres międzywojenny to praca misyjna polskich redemptorystów w Argenty-
nie, a w latach 70. XX w. w Brazylii i Boliwii. Po upadku ZSRR pojawiła się rów-
nież możliwość pracy ewangelizacyjnej w Rosji (Orenburg i Kemerowo), w Ka-
zachstanie (Pietropawłowsk i Uralsk), na Białorusi (Grodno, Porzecze, Repla, Woł-
pie, Ejsmonty i Brzostowica) i Ukrainie (Truskawiec i Mościska).  
 W Polsce redemptoryści prowadzą obecnie 16 parafii oraz opiekują się nastę-
pującymi sanktuariami: 

 Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie,  
 Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, 
 Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie,  

                                                 
6  Prowincja – terytorialna jednostka administracyjna w Kościele katolickim i prawosław-

nym, składająca się z kilku diecezji sufragalnych, na której czele stoi metropolita będący równo-
cześnie arcybiskupem. 
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 Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim,  
 Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Osuchowej koło Wy-

szkowa,  
 Sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie. 

 Redemptoryści działają również w sferze apostolstwa pióra, prowadząc wy-
dawnictwo i kwartalnik teologiczno-duszpasterski „Homo Dei”, rocznik naukowy 
„Studia redemptorystowskie” oraz małą poligrafię. Poprzez Radio Maryja, telewizję 
„Trwam” oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej oddziałują religijnie 
i społecznie oraz rozwijają swój apostolat. W Prowincji Warszawskiej Redemptory-
stów działa również międzynarodowe i dwuobrządkowe Wyższe Seminarium Du-
chowne w Tuchowie, a także nowicjat w Lubaszowej.  
 W głoszeniu Dobrej Nowiny redemptoryści zwracają szczególną uwagę na 
współpracę ze świeckimi i troskę o młodzież. W tym zakresie dużą pomocą jest 
prowadzenie szkół nowej ewangelizacji i innych grup duszpasterskich przy niektó-
rych ośrodkach. Od 1991 roku w prowincji działa Zespół Misyjny „Wschód” sku-
piający świeckich i redemptorystów, którego zadaniem jest niesienie pomocy dusz-
pasterskiej parafiom katolickim na terenach byłego ZSRR poprzez organizowanie 
rekolekcji, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. W celu prowadzenia rekolekcji dla 
różnych grup i promowania duchowości redemptorystowskiej utworzono Centrum 
Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów z siedzibą w Lubaszowej7. 
 Prowincja Warszawska Redemptorystów w Polsce posiada 24 domy, zaś re-
demptoryści polscy pracują w 18 krajach na różnych kontynentach, m.in. w: Argen-
tynie, Brazylii, Boliwii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Burkina Faso, Rosji, 
Kazachstanie, Anglii, Czechach, Austrii, Niemczech, Danii, Hiszpanii, Włoszech, 
na Karaibach, na Białorusi, na Ukrainie. 
 Zgromadzenie Redemptorystów działa obecnie w 78 krajach na całym świecie 
i liczy ok. 5500 członków. Prowincja polska to: 390 współbraci, w tym 327 kapła-
nów, 19 braci, 22 kleryków, sześciu nowicjuszy i 16 postulantów8, w 24 domach  
w kraju i w siedmiu za granicą9. Dom generalny zgromadzenia znajduje się  
w Rzymie. 
 Redemptoryści powołani są do głoszenia Dobrej Nowiny przede wszystkim 
poprzez misje ludowe i rekolekcje parafialne oraz misje zagraniczne, prowadzenie 
duszpasterstw parafialnych, a także specjalistycznych rekolekcji dla duchowień-

                                                 
7  http://www.redemptor.pl/redemptorysci_na_swiecie.php. 
8  Postulat – rok przeznaczony na przyjrzenie się życiu zakonnemu, pogłębienie życia reli-

gijnego i poznanie duchowości zgromadzenia. Postulanci nie noszą jeszcze habitu i nie składają 
ślubów zakonnych. 

 Nowicjat – trwa rok i jest szczególnym czasem spędzonym głównie na modlitwie, nastę-
puje wówczas znaczne ograniczenie kontaktów z ludźmi. Rok ten kończy się złożeniem ślubów 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, podczas których otrzymuje się habit. 

9 Stan z początku 2009 roku. 
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stwa, osób zakonnych i świeckich. Zadaniem szczególnym zgromadzenia jest sze-
rzenie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na czele redemptorystów stoi gene-
rał – wybierany przez wszystkich członków wspólnoty w demokratycznym głoso-
waniu na sześcioletnią kadencję.  
 
 
3. Inicjatywa Redemptorystowskich Dni Młodzieży 
 
 Zgromadzenie Redemptorystów organizuje wiele inicjatyw kierowanych do 
ludzi w różnym wieku, wierzących i poszukujących, swoich parafian i nie tylko. 
Redemptoryści prowadzą m.in.: 

 rekolekcje dla kobiet u sióstr redemptorystek,  
 regularne rekolekcje dla małżeństw,  
 warsztaty psychologiczne (przy współpracy Centrum Formacji Liderów  

z Lublina), 
 rekolekcje dla młodzieży męskiej,  
 rekolekcje dla rodzin,  
 letnią szkołę ewangelizacji.  

 Zgromadzenie posiada również trzy domy wypoczynkowe: w Rowach, Ko-
ścielisku i Łomnicy Zdroju.  
 Jedną z inicjatyw proponowanych przez zakon są Redemptorystowskie Dni 
Młodzieży (RDM), ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb duchowych i poznaw-
czych młodych ludzi, głównie licealistów i studentów. Wydarzenie to po raz pierw-
szy odbyło się w roku 1995, a od roku 2003 odbywa się ono regularnie – zawsze  
w okresie wakacji, zazwyczaj w drugim tygodniu lipca. Idea RDM związana jest  
z organizowanymi co trzy lata Europejskimi Spotkaniami Młodzieży Redemptory-
stowskiej, które odbywają się za każdym razem w innym kraju (w roku 2010 we 
Lwowie). Redemptorystowskie Dni Młodzieży organizowane są w Tuchowie  
w sanktuarium Pani Ziemi Tarnowskiej oraz przyległym do niego klasztorze i trwa-
ją pięć dni – od poniedziałku do piątku. Odpowiedzialny za organizację i przebieg 
RDM jest o. Arkadiusz Sojka, redemptorysta z Krakowa. 
 Na spotkania rokrocznie przybywa młodzież z parafii redemptorystowskich 
bądź też w inny sposób związana ze zgromadzeniem. Młodzi ludzie przyjeżdżają  
z wielu miast: Głogowa, Gliwic, Szczecina, Szczecinka, Torunia, Warszawy, Kra-
kowa, Elbląga, Tarnobrzegu, Braniewa. Nie brakuje również gości z Ukrainy i Bia-
łorusi, a nawet z Francji.  
 W roku 2010 (było to IX spotkanie młodzieży) motto RDM brzmiało: „Być 
jak Chrystus”. W ciągu pięciu dni (od 12 do 17 lipca) uczestnicy mieli możliwość 
wzięcia udziału w konferencjach, spotkaniach z gośćmi, koncertach muzyki chrze-
ścijańskiej, projekcjach filmowych i rozgrywkach sportowych. Młodzi ludzie mogli 
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również rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w warsztatach: plastycznych, 
muzycznych, liturgicznych, dziennikarskich i multimedialnych.  
 Jak każde Redemptorystowskie Dni Młodzieży, tak i te rozpoczęły się ponie-
działkową wieczorną mszą świętą, a następnie spotkaniem zapoznawczym wszyst-
kich uczestników. Podczas kolejnych dni rozważano momenty z ziemskiego życia 
Jezusa: 

 chrzest w Jordanie, 
 przemienienie na Górze Tabor, 
 misterium Wielkiego Piątku, 
 zmartwychwstanie. 

 Filary spotkań redemptorystowskich to Słowo Boże i katecheza, codzienna 
Eucharystia i medytacja oraz liturgia pokutna, poznawanie charyzmatu redemptory-
stowskiego, wspólnota w modlitwie i rozrywce. 
 Co takiego oferują redemptoryści, że tylu młodych ludzi decyduje się przyje-
chać do Tuchowa? Przede wszystkim to rozrywka inna od tej, którą młodzież zna  
z telewizji, Internetu, dyskotek. To coś dla ciała i przede wszystkim dla duszy. Dla 
tych, którzy poszukują – to możliwość znalezienia odpowiedzi, dla wątpiących  
– szansa na umocnienie wiary, dla wszystkich uczestników – możliwość dobrej 
zabawy, poznania nowych miejsc i nowych ludzi, wyniesienia czegoś dobrego. 
Dzięki uczestnictwu w RDM, rozważaniom i spotkaniom z gośćmi każdy ma moż-
liwość przyjrzenia się własnemu życiu, swoim decyzjom i relacjom z bliskimi.  
 Jak piszą sami uczestnicy: 
„W To się wrasta, Tym się żyje, To kształtuje Wszędzie. 
 Na RDM jeżdżę od 4 lat. W wieku, w którym kształtuje się moja osobowość, 
kiedy trzeba wybrać swoją drogę życiową. W wieku, w którym szuka się akceptacji 
w swoim środowisku. 
 To tylko tydzień, ale daje on moc na cały kolejny rok. Dzięki tej sile i Jezuso-
wi, który nas łączy, czuję, że należę do wielkiej rodziny. Rodziny redemptorystów, 
RDM-owej młodzieży, w której się wspieramy, pomagamy i żyjemy ze sobą cały 
rok, pomimo że mieszkamy w różnych miejscach Polski.  
 RDM-owicze to aktywna, wesoła i otwarta społeczność. Szybko można od-
czuć panującego tu ducha. Odkrywam siebie, Jezusa i otwieram się na innych.  
A wszyscy czujemy to samo – jedność w Chrystusie. I razem uczymy się być jak 
On”10. 
 „Uważam, że warto było przyjechać na RDM, ponieważ chwile tam spędzone 
zapamiętam na długo. Oprócz codziennych modlitw i Eucharystii były też momenty 
szaleństwa, co dało mi chwile na wytchnienie. Poznałam również wielu wspania-

                                                 
10  http://redemptor.pl/mlodziez/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid 

=16 – Joanna Śliwka, Tarnobrzeg. 
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łych ludzi, z którymi każdy dzień był radością. RDM naprawdę uważam za udany  
i pod względem wzrastania duchowo, i pod względem przeżytych chwil”11. 
 Redemtporystowskie Dni Młodzieży to forma wypoczynku, która nie każde-
mu będzie odpowiadała. To oferta kierowana do konkretnej grupy – młodzieży, 
która swój wolny czas chce spędzić na rozważaniach Pisma Świętego, wspólnej 
modlitwie i zabawie. Czy to źle? Dobrze, że w czasach, kiedy wszystko przelicza 
się na pieniądze, organizowane są wyjazdy nienastawione na konsumpcję i pustą 
rozrywkę. Podczas tego rodzaju podróży człowiek może oderwać się od codzienno-
ści i znaleźć chwilę wytchnienia.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Podróżowanie religijne jako jedna z form turystyki przyczynia się do odbu-
dowywania więzi międzyludzkich, zbliża ludzi i pozwala im odkryć nowe miejsca 
oraz wartości. Redemptorystowskie Dni Młodzieży to forma turystyki religijnej 
kierowana do młodego pokolenia. To propozycja dla tych, którym trudno odnaleźć 
się w warunkach ciągłej rywalizacji i konsumpcji. We współczesnym świecie,  
w którym brakuje wzorców, a królują płytkość i bylejakość, młodzież odczuwa 
potrzebę rozwijania swojej duchowości. Silne jest dążenie młodych ludzi do budo-
wania swojego życia w oparciu o tradycje i wartości. Redemptorystowskie Dni 
Młodzieży to czas, w którym każdy może poszukać odpowiedzi na nurtujące go 
pytania, gdzie może spotkać ludzi myślących podobnie do niego. Jest to propozycja 
dla tych, którzy chcą się umocnić na drodze wiary, ale również dla tych, którzy 
poszukują i wątpią. To dobry sposób na spędzenie wakacji dla osób, które poszuku-
ją czegoś więcej poza pustą rozrywką. 
 
 

THE REDEMPTORIST YOUTH CONGRESS – FORM OF RELIGIOUS 
TOURISM RESPECTS NEEDS OF YOUNG GENERATION 

 
 

Summary 
 
 Dynamically developing tourism is more general phenomenon in Poland and in 
the world. It is the one of the most important branch of world economy. Tourism has an 
influence on social and cultural life. One of its form is religious tourism. Religious 
tourism contribute to restore interpersonal ties and brings people together. Also enables 
them to discover new places, values and travelers’ spiritual sphere enriches. The Re-

                                                 
11  Ibidem, Kamila Sawczyszyn, Szczecin. 
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demptorist Youth Congress is the form of religious tourism, respect needs of young 
people. It’s proposal for people, which hard to find in conditions of continuous rivalry 
and consumption. In present times, where is lacks positive examples, youth feels the 
need of developing its spirituality. The Redemptorist Youth Congress is the time, in 
everybody can seek answers on bothering him questions. It’s proposal for these, which 
want to strengthen on road of faith, but also for these which doubt and need something 
apart from hollow entertainment.  
 

Translated by Katarzyna Zioło 
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UWARUNKOWANIA RELIGIJNE I ICH WPŁYW NA TWORZENIE SZLAKÓW 
TURYSTYCZNO-KULTUROWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 
 
 
Wstęp 
 
 Turystyka religijna powszechnie kojarzy się z pielgrzymowaniem do miejsc 
uświęconych. Jackowski sugeruje uporządkowanie terminologii związanej 
z podróżami religijnymi, proponując w szerszym zakresie turystyką religijną nazy-
wać każdą podróż wynikającą z motywów religijnych, natomiast mianem piel-
grzymki określać tylko specyficzną formę turystyki religijnej. Turystyka religijna 
będzie wówczas zaliczana do jednej z form turystyki1.  
 Celem niniejszego opracowania jest ukazanie możliwości uprawiania turystyki 
religijnej w jej szerokim zakresie w oparciu o szlaki turystyczno-kulturowe (po-
wszechnie zwane szlakami tematycznymi), które wytyczone zostały na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego. Szlaki te nawiązują do bogactwa i historii religii daw-
nych mieszkańców tego regionu.  
 
 
1. Charakterystyka uwarunkowań religijnych województwa podkarpackiego 
 
 Województwo podkarpackie to region o bogatej historii, położony na pograni-
czu Wschodu i Zachodu. Na terenie tym krzyżowały się zwyczaje, religie i kultury. 

                                                 
1  A. Jackowski, Turystyka religijna – problemy badawcze i terminologiczne, w: Turystyka 

religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Podhalańska Wyż-
sza Szkoła Zawodowa, Nowy Targ 2009, s. 237.  
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Turysta znajdzie tu ślady chrześcijaństwa, zarówno obrządku wschodniego (prawo-
sławnego i greckokatolickiego), jak i zachodniego (rzymskokatolickiego i ewange-
lickiego) oraz judaizmu, gdyż wierni tych wyznań żyli obok siebie do połowy  
XX w.  
 Według drugiego powszechnego spisu ludności przeprowadzonego w 1931 
roku, tereny obecnego województwa podkarpackiego zamieszkiwało około 
1 867 096 osób2. Na potrzeby niniejszego opracowania zebrane zostały informacje 
z powiatów, których zasięg pokrywa się z zasięgiem współczesnego województwa 
podkarpackiego. Dane te nie są precyzyjne, gdyż po II wojnie światowej nastąpiły 
zmiany terytorialne powiatów, niemniej oddają w pełni ówczesne zróżnicowanie 
religijne badanego terenu. W tabeli 1 zaprezentowno udział wyznawców religii  
w ogólnej liczbie mieszkańców powiatów.  
 Wśród mieszkańców badanego obszaru 65,7% stanowili wierni obrządku 
rzymskokatolickiego, 25,3% greckokatolicy, 0,4% prawosławni, 8,3% wyznawcy 
judaizmu oraz 0,3% inni wyznawcy (np. tzw. koloniści niemieccy, głównie ewan-
gelicy).  
 Greckokatolicy zamieszkiwali południowe i wschodnie rubieże współczesne-
go województwa podkarpackiego, tj. powiaty: jasielski, sanocki, leski, dobromilski, 
przemyski, jarosławski i lubaczowski – tereny Bieszczad i Beskidu Niskiego, Roz-
tocza Wschodniego i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Wyznawcy prawosławia sku-
pieni byli jedynie w powiatach krośnieńskim oraz jasielskim (Beskid Niski),  
w których stanowili około 3% mieszkańców. Byli to w dużej mierze greckokatoli-
cy, którzy przeszli na prawosławie3.  
 Żydzi zamieszkiwali na całym obszarze dzisiejszego województwa podkar-
packiego. Najwięcej ludności żydowskiej zamieszkiwało powiat przemyski (13,2% 
mieszkańców). Dużymi skupiskami wiernych wyznania mojżeszowego były miasta, 
w których wpływali oni znacząco na strukturę ludnościową i wyznaniową. W Rze-
szowie wyznawcy judaizmu stanowili 41,7%, w Przemyślu – 33,9%, a w Jarosła-
wiu – 28,2%4.  
 Na terenach współczesnego województwa podkarpackiego liczne były tzw. 
kolonie niemieckie, założone przez rząd austriacki. Akcja osadnicza prowadzona 
była od 1781 roku. Na terenie Kotliny Sandomierskiej K. Ruszel wylicza 19 osad 

                                                 
2  Wyniki ostateczne opracowania spisu ludności z dn. 9 XII 1931 r. w postaci skróconej 

dla wszystkich województw, powiatów i miast powyżej 20000 mieszkańców Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 1931, GUS. 

3  M. Koniusz, Materialne pozostałości religijne Łemków atrakcją turystyczną Beskidu Ni-
skiego i Sądeckiego, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, op.cit., s.  336. 

4  Wyniki ostateczne, op.cit.  
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kolonistów5, a w samym tylko powiecie mieleckim znajdowało się siedem takich 
kolonii, których 68% mieszkańców stanowili ewangelicy6.  
 

Tabela 1 
Udział wiernych różnych wyznań w wybranych powiatach woj. lwowskiego 

i krakowskiego w 1931 roku (%) 
 

Lp. Powiat 
Wierni  

wyznania rzym-
skokatolickiego 

Wierni  
wyznania  

greckokato-
lickiego 

Prawo-
sławni 

Wierni  
wyznania  
mojżeszo-

wego 

Inne 

1. brzozowski 79,1 15,3 0,0 5,2 0,4 
2. dobromilski 27,6 63,5 0,0 8,0 0,9 
3. jarosławski 56,5 35,3 0,0 7,9 0,3 
4. jasielski 88,0 4,3 2,3 5,0 0,4 
5. kolbuszowski 92,0 0,0 0,0 7,3 0,7 
6. krośnieński 80,4 9,6 3,7 5,7 0,6 
7. leski 16,3 73,1 0,0 9,7 0,9 
8. lubaczowski 37,8 51,2 0,0 1,07 0,3 
9. łańcucki 88,1 4,9 0,0 6,4 0,6 
10. mielecki 90,0 0,0 0,0 8,3 1,7 
11. niżański 92,0 1,4 0,0 6,2 0,4 
12. przemyski 41,3 45,2 0,0 13,2 0,3 
13. przeworski 89,3 4,9 0,0 5,5 0,3 
14. ropczycki 93,8 0,0 0,0 5,8 0,4 
15. rzeszowski 88,6 1,6 0,0 9,2 0,6 
16. sanocki 42,9 47,8 0,0 8,3 1,0 
17. tarnobrzeski 89,9 0,2 0,0 8,6 1,3 
18. ogółem 65,7 25,3 0,4 8,3 0,3 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wyniki ostateczne…, op.cit.  
 
 Wydarzenia II wojny światowej i lat powojennych spowodowały ogromne 
zmiany w strukturze wyznaniowej mieszkańców tych terenów. Zagłada Żydów, 
wysiedlenia rdzennych mieszkańców Bieszczad i Beskidu Niskiego (Ukraińców, 
Łemków i Bojków) w ramach Akcji „Wisła” doprowadziło nie tylko do wyludnia-
nia wsi i miasteczek, ale również do zniszczeń obiektów sakralnych.  
 Opuszczone cerkwie i synagogi często były celowo niszczone i ogołacane, 
zamieniano je na magazyny lub rozbierano. Wiele pozostawionych bez opieki 

                                                 
5  K. Ruszel, Studia nad kulturą ludową Puszczy sandomierskiej, Rzeszów 1978, s. 47. 
6  T. Mitura, Stopień przekształcenia krajobrazu w powiecie mieleckim w ostatnich 150 la-

tach (maszynopis rozprawy doktorskiej), UMCS, Lublin 2004, s. 53. 
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obiektów poddawało się niszczącej działalności czasu i zaginęło bezpowrotnie. Po 
1989 roku zauważyć można próby restaurowania podupadających budynków, 
szczególnie cerkwi w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach. Niektóre ze świątyń 
przejmuje Kościół prawosławny i greckokatolicki, mimo to wiele cennych obiek-
tów ulega dalszej powolnej degradacji7.  
 
 
2. Turystyczno-kulturowe szlaki województwa podkarpackiego 
 
 Do czasów współczesnych przetrwały nieliczne cerkwie, synagogi i cmentarze 
– ślady dawnych religii, którymi poprowadzone zostały turystyczne szlaki kulturo-
we. Wiodą one przez miejscowości, w których znajdują się ocalałe obiekty sakralne 
lub nawiązują do miejsc związanych z życiem i działalnością osób ważnych 
i znaczących dla wyznawców danej religii.  
 Z wiarą katolicką związane są następujące szlaki: Szlak Papieski w Beskidzie 
Niskim, Szlak Markiewiczowski oraz Szlak św. Jakuba. Z judaizmem związany jest 
Szlak Chasydzki, z wiarą greckokatolicką i prawosławną Łemków i Bojków wiąże 
się Szlak Ikon, natomiast Szlak Architektury Drewnianej wiedzie śladami obiektów 
sakralnych różnych wyznań. Brak jest natomiast szlaku łączącego ocalałe ewange-
lickie obiekty sakralne.  
 Tworzenie szlaków turystyczno-kulturowych ma na celu ochronę dziedzictwa 
religijnego oraz zaprezentowanie bogatej i różnorodnej kultury Podkarpacia. Szlaki 
te są inspiracją do poznania historii tego niewątpliwie ciekawego regionu, mogą 
być motywem do uprawiania szeroko rozumianej turystyki religijnej, a także – po-
przez swoje walory duchowe – stwarzają okazję do zadumy i refleksji. 
 Szlak Papieski w Beskidzie Niskim 
 Trasa Szlaku Papieskiego wiedzie wzdłuż Głównego Szlaku Beskidzkiego 
(czerwonego) i oznakowana jest za pomocą tabliczek wskazujących kierunek oraz 
miejscowości na trasie wędrówek ks. Karola Wojtyły, które odbywał on w latach 
50. XX w.  
 Szlak przebiega przez południowe tereny powiatów: jasielskiego, krośnień-
skiego i sanockiego. Główne obiekty znajdujące się na szlaku to: Magura Wątkow-
ska – Desznica – Kąty – Chyrowa – Pustelnia św. Jana – Dukla – Lubatowa  
– Iwonicz Zdrój – Rymanów Zdrój – Tarnawka – Bukowica – Komańcza8.  
 Szlak Chasydzki 
 Jest to projekt zorganizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego, którego celem jest stworzenie międzynarodowego szlaku turystycznego, 
wykorzystującego dziedzictwo kultury i religii żydowskiej.  

                                                 
7  R. Bańkosz, Cerkwie Szlaku Ikon, Krosno 2010, s. 22 i 94–180. 
8  www.beskidniski.org.pl/szlaki/papieski/papieski.htm, (20.11.2010). 
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 Wiele miejscowości należących do Szlaku Chasydzkiego było ważnymi 
ośrodkami chasydyzmu. Na szlaku tym w województwie podkarpackim znajdują 
się następujące miejscowości: Baligród (cmentarz z początku XVIII w.), Cieszanów 
(synagoga z końca XIX w., cmentarz z XIX w.), Dębica (synagoga z końca XVIII 
w., cmentarz z przełomu XVII i XVIII w.), Dynów (cmentarz z XVIII w., miejsce 
spoczynku cadyka Cwi Elimelecha Szapiro z Dynowa), Jarosław (dwie XIX- 
-wieczne synagogi oraz cmentarz z XVIII w.), Lesko (synagoga z XVII w. oraz 
cmentarz z XVI w.), Leżajsk (cmentarz z XVII w., ohel cadyka Elimelecha 
z Leżajska), Przemyśl (tzw. nowa synagoga, z początku XX w., tzw. nowy cmen-
tarz, z początku XIX w.), Ropczyce (cmentarz z XVIII w.), Rymanów (synagoga 
z XVII w. oraz cmentarz z końca XVI w., miejsce spoczynku cadyka Menachema 
Mendla z Rymanowa), Sanok (synagoga stowarzyszenia Jad Charuzim z XIX w., 
synagoga sadogórska z lat 20. XX w., tzw. nowy cmentarz z XIX w.), Tarnobrzeg 
(cmentarz z początku XX w., miejsce spoczynku cadyka Eliezera Horowitza z Dzi-
kowa), Ustrzyki Dolne (cmentarz z XVIII w.), Wielkie Oczy (synagoga z początku 
XX w., cmentarz z XVIII w.)9. 
 Szlak Ikon 
 Bieszczady oraz Beskid Niski to tereny wyróżniające się bogactwem drewnia-
nej architektury sakralnej. W tej części Polski, po burzliwym okresie powojennym, 
zachowało się niewiele tego typu obiektów, dlatego tym cenniejsza wydaje się 
obecność cerkwi oraz ich wyposażenia w krajobrazie kulturowym. Szczególne zna-
czenie odgrywają ikony, które od zawsze były ważnym elementem kultu religijnego 
dla wyznawców chrześcijaństwa wschodniego.  
 Szlak Ikon Doliny Osławy 
 Na szlaku tym podziwiać można piękno i wyjątkowość drewnianej architektu-
ry Łemkowszczyzny osławickiej. Rozpoczyna się on w Sanoku, a kończy w Smol-
niku, przy czym w Rzepedzi rozgałęzia się na dwie trasy, które zbiegają się  
w Szczawnem. Szlak dostępny jest zarówno dla zmotoryzowanych, jak i dla miło-
śników pieszych wędrówek. 
 Szlak Ikon Doliny Osławy wiedzie przez kilkanaście miejscowości, w których 
ocalały nieliczne, ale cenne zabytki architektury. Do miejscowości tych należą: 
Sanok (cerkiew katedralna Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej oraz 
cerkwie w dzielnicy Olchowce i Dąbrówka), Zagórz Dolina (drewniana cerkiew 
greckokatolicka pw. NMP z 1836 roku), Zagórz (murowana z kamienia cerkiew  
pw. Świętego Michała z 1836 roku – dawniej greckokatolicka, obecnie użytkowana 
przez prawosławnych), Morochów (drewniana cerkiew greckokatolicka, od 1961 
roku prawosławna, zbudowana w roku 1837), Mokre (murowana greckokatolicka 
cerkiew z 1992 roku),Wysoczany (stary greckokatolicki cmentarz i współczesna 
cerkiew), Wielopole (murowana cerkiew greckokatolicka pw. Michała Archanioła  

                                                 
9  www.fodz.pl/download/FODZ_ulotka_szlak_pl_.pdf, (3.12.2010). 
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z 1939 roku), Tarnawa Górna (cerkiew z 1817 roku w ruinie), Olchowa (cerkiew  
z 1877 roku w ruinie), Średnie Wielkie (cerkiew z 1810 roku w ruinie), Łukowe 
(cerkiew z 1828 roku), Czaszyn (murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Miko-
łaja z 1835 roku), Kulaszne (cmentarz ze stojącą na nim nową cerkwią greckokato-
licką), Szczawne (drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej), 
Rzepedź (drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa, obok cmentarz 
przycerkiewny) – Turzańsk (cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła  
z 1803 roku), Komańcza (drewniana cerkiew pw. Opieki Matki Bożej z 1802 roku, 
obok przycerkiewny cmentarz), Wisłok Wielki (drewniana cerkiew pw. Św. Onu-
frego z połowy XIX w.), Radoszyce (drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka 
pw. św. Dymitra z 1868 roku), Smolnik (murowana, niegdyś greckokatolicka, cer-
kiew parafialna z 1806 roku pw. św. Mikołaja)10.  
  Szlak Ikon Doliny Sanu 
 Jest to szlak biegnący Doliną Sanu, ma on charakter dydaktyczny i prowadzi  
z Sanoka do Ulucza, gdzie znajduje się najstarsza drewniana cerkiew w Polsce. 
Szlak można pokonywać pieszo, konno, rowerem oraz płynąc doliną Sanu. Główne 
atrakcje turystyczno-krajoznawcze, jakie się tu znajdują, to: Sanok (Muzeum Ikon, 
prawosławna cerkiew katedralna pw. Świętej Trójcy w Sanoku, Muzeum Budow-
nictwa Ludowego), Międzybrodzie (dawna cerkiew parafialna greckokatolicka  
pw. Trójcy Świętej), Tyrawa Solna (drewniana cerkiew pw. Jana Chrzciciela zbu-
dowana w 1837 roku), Hłomcza (drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru 
NMP wzniesiona w 1859 roku), Łodzina (dawna cerkiew filialna greckokatolicka 
pw. Narodzenia NMP, wzniesiona w 1743 roku), Dobra Szlachecka (dawna drew-
niana cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Mikołaja zbudowana w 1879 
roku), Ulucz (cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego zbudowana w 1510 roku  
– najstarsza drewniana cerkiew w Polsce), Siemuszowa (drewniana filialna cerkiew 
greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego zbudowana w 1841 roku), Sanok  
– Olchowce (dawna drewniana cerkiew parafialna pw. Wniebowstąpienia Pańskie-
go wzniesiona w 1844 roku).  
 Szlak Architektury Drewnianej 
 Na Szlaku Architektury Drewnianej, który ma o długość 1202 km, znajduje 
się 127 obiektów. Szlak został podzielony na dziewięć tras. Dwa obiekty położone 
na szlaku zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przy-
rodniczego UNESCO, a są to: pochodzący z XV w. kościół w Haczowie (najstarszy 
drewniany kościół w Polsce i zarazem największy drewniany kościół w stylu go-
tyckim na świecie) oraz zespół plebański w Bliznem z XVI-wiecznym drewnianym 
kościołem, w którym znajduje się unikatowa polichromia przedstawiająca tzw. 
biblię plebejską.  

                                                 
10  R. Bańkosz, Cerkwie…, op.cit., s. 144–180.  
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 Trasa I – krośnieńsko-brzozowska 
 Na trasie o długości 134 km znajduje się 19 kościołów, dwie cerkwie i syna-
goga. Trasa przebiega przez następujące miejscowości: Krosno – Bonarówka  
– Lutcza – Golcowa – Domaradz – Jasienica Rosielna – Blizne – Humniska – Ja-
błonka – Dydnia – Jaćmierz – Trześniów – Haczów – Targowiska – Rymanów 
Zdrój – Królik Polski – Bałucianka – Klimkówka – Iwonicz Zdrój – Iwonicz – Rogi 
– Wietrzno – Wrocanka. 
 Trasa II – sanocko-dynowska  
 Na trasie tej (o długości 80 km) znajduje się 12 cerkwi. Prowadzi ona przez 
następujące miejscowości: Sanok – Hołuczków – Siemuszowa – Tyrawa Solna  
– Mrzygłód – Hłomcza Łodzina – Dobra Szlachecka – Ulucz – Jurowce – Czerteż  
– Obarzym – Piątkowa Brzeżawa.  
 Trasa III – ustrzycko-leska  
 Na trasie o długości 118 km znajduje się 17 cerkwi, kościół i synagoga. Pro-
wadzi ona przez następujące miejscowości: Łodyna – Liskowate – Wojtkowa  
– Roztoka – Kuźmina – Średnia Wieś – Stefkowa – Ustjanowa Górna – Równia  
– Hoszów – Rabe – Żłobek – Czarna – Bystre – Michniowiec – Polana – Smolnik  
– Chmiel. 
 Trasa IV – sanocko-dukielska  
 Trasa ma długość 113 km i znajduje się na niej 12 cerkwi i dwa kościoły. 
Wiedzie ona przez następujące miejscowości: Sanok – Szczawne – Rzepedź  
–Turzańsk – Komańcza – Wisłok Wielki – Jaśliska – Chyrowa – Olchowiec  
– Krempna – Kotań – Świątkowa Mała – Świątkowa Wielka – Pielgrzymka. 
 Trasa V – przemyska  
 Jest to najkrótsza trasa o długości 67 km, na której zlokalizowanych jest dzie-
więć cerkwi oraz trzy kościoły. Prowadzi ona przez następujące miejscowości: 
Zadąbrowie – Miękisz Stary – Młyny – Chotyniec – Stubienko – Leszno – Medyka 
– Przemyśl – Kruhel Wielki – Prałkowce – Kormanice – Młodowice – Kalwaria 
Pacławska. 
 Trasa VI – lubaczowska  
 Na trasie o długości 189 km znajduje się 15 cerkwi oraz dwa kościoły. Wie-
dzie ona przez następujące miejscowości: Borochów – Stare Oleszyce  
– Moszczanica – Cewków – Kowalówka – Gorajec – Chotylub – Nowe Brusno  
– Łówcza – Wola Wielka – Radruż – Opaka – Szczutków – Łukawiec – Wielkie 
Oczy – Rudka. 
 Trasa VII – rzeszowsko-jarosławska  
 Trasa ta ma długość 133 km i biegnie przez następujące miejscowości, w któ-
rych znajduje się10 kościołów i dwie cerkwie: Krzemienica – Sonina – Markowa  
– Krzeczowiece – Siennów – Pruchnik – Tyniowice – Chłopice – Nowosielce  
– Kosina – Julin – Bachórzec.  
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 Trasa VIII – jasielsko-dębicko-ropczycka  
 Na tej trasie o długości 136 km znajduje się 11 kościołów. Prowadzi ona przez 
następujące miejscowości: Załęże – Osiek Jasielski – Trzcinica – Święcany – Łęki 
Górne – Brzeziny – Gogołów – Lubla – Szebnie. 
 Trasa IX – tarnobrzesko-niżańska  
 Trasa ta liczy 232 km i zlokalizowanych jest na niej osiem kościołów. Wie-
dzie ona przez następujące miejscowości: Zaklików – Stalowa Wola – Ulanów  
– Krzeszów – Cmolas – Poręby Dymarskie – Kolbuszowa – Gawłuszowice – Tar-
nobrzeg11. 
 Szlak Markiewiczowski – michalickie sanktuaria maryjne 
 Na szlaku znajdują się miejscowości związane z życiem i działalnością błogo-
sławionego Bronisława Markiewicza oraz miejsca kultu Matki Bożej i są to: Miej-
sce Piastowe (kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  
z 1888 roku z łaskami słynącą figurą Matki Bożej), Ustrzyki Dolne-Jasień (Sanktu-
arium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych-Jasieniu z 1743 roku  
z cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Bieszczad), Prałkowce (pochodzące 
1840 roku z Sanktuarium Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach z obrazem Matki 
Bożej Zbaraskiej), Przemyśl (archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana 
Chrzciciela z 1495 roku), Tuligłowy (wzniesione w 1770 roku Sanktuarium Matki 
Bożej Niepokalanej w Tuligłowach z obrazem Maryi Niepokalanej), Pruchnik (ko-
ściół parafialny pw. św. Mikołaja z 1436 roku), Gać (kościół parafialny pw. Wnie-
bowzięcia NMP z 1894 roku), Harta (kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa  
z 1804 roku), Błażowa (kościół parafialny pw. św. Marcina z 1900 roku), Miejsce 
Piastowe (klasztor księży Michalitów, kościół pw. św. Michała Archanioła z 1935 
roku, figura Maryi Królowej Polski ufundowana przez bł. ks. B. Markiewicza)12.  
 Droga św. Jakuba, Via Regia 
 Droga św. Jakuba to piesze i rowerowe szlaki oznaczone symbolem muszli, 
służące pielgrzymom, którzy pragną przemierzać Stary Kontynent w poszukiwaniu 
jego duchowej jedności.  
 Od średniowiecza jednym z najważniejszym szlaków komunikacyjnych  
w Europie Środkowej była tak zwana „Wysoka Droga” nazywana również „Drogą 
Królewską” (Via Regia), przy której rozwijały się ważne ośrodki miejskie i han-
dlowe. Via Regia nie posiadała jednego z góry ustalonego przebiegu – był to raczej 
„korytarz komunikacyjny” zmieniający się w zależności od uwarunkowań politycz-
nych, powodzi, powstających i palących się zajazdów. 
 Zaproponowana obecnie Droga św. Jakuba wiodąca wzdłuż „Wysokiej Drogi” 
ma na celu odtworzenie jej przebiegu w późnym średniowieczu, kiedy to ruch pąt-
                                                 

11  www.wrota.podkarpackie.pl/pl/turystyka/szlaki, (21.11.2010). 
12  Opis szlaku opracowano na podstawie mapy zamieszczonej w Macierzystym Domu Za-

konnym Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piasto-
wym. 
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niczy do Santiago de Compostela przeżywał swój największy w dziejach rozkwit. 
Planowane jest wytyczenie i oznakowanie fragmentu tej drogi przebiegającego 
przez woj. podkarpackie; będzie on prowadził przez następujące miejscowości: 
Korczowa – Przemyśl – Jarosław – Przeworsk – Rzeszów – Pilzno13.  
 
 

RELIGIOUS BACKGROUND OF THE PODKARPACKIE PROVINCE  
AND ITS EFFECT ON CREATING THE CULTURAL-TOURIST TRAILS 

 
 

Summary 
 
 Contrary to popular belief, Religious Tourism does not solely mean pilgrimages. It 
can mean any type of travel for religious purposes. One of these purposes could be to 
get to know the religious history of an area. 
 Podkarpackie province lies on the border of Eastern and Western Poland, a region 
where traditions, religions and cultures have often crossed. A tourist will find various 
traces of Christianity here; not only those of Orthodox faith (both Easter and Greek), 
Evangelical and Roman-Catholic Churches, but also numerous traces of Judaism. 
 Up until the beginnings of 20th century, worshippers of those faiths would live 
together, side by side. World War II and its after events have changed the habitants’ 
faith structure enormously.  
 Both the Holocaust, and the mass resettlements of the native habitants of the Bi-
eszczady and Beskid Niski regions – Ukrainians, Lemkos and Boyko – lead to the de-
population of towns and villages and the destruction of sacral buildings.  
 Few traces of the old religion - orthodox churches, synagogues and cemeteries - 
have survived. In order to preserve the religious heritage and the rich multi-cultural 
features of the region, several cultural tourism trails have been created in the Podkar-
packie province. They are an inspiring way for a tourist to get to know the religious 
history of this undoubtedly incredible region.  
 

Translated by Małgorzata Buczek-Kowalik 
 
 

                                                 
13  www.camino.net.pl/via_regia.html, (2.12.2010). 
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FESTIWAL KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ŁODZI JAKO PRZYKŁAD 
PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – WYDARZENIE 

 
 
 
Wstęp  
 
 Pojęcia „turystyki religijnej” i „turystyki pielgrzymkowej” często traktowane 
są jako synonimy, co nie jest podejściem do końca uprawnionym. Jak bowiem 
twierdzi W. Gaworecki, głównym celem turystyki religijnej jest co prawda uczest-
nictwo w wydarzeniach religijnych, jednak nie wyklucza to innych celów, np. po-
znawczych lub religijno-poznawczych1. Turystyka pielgrzymkowa jest to zaś rodzaj 
podróży, którego wyłącznym celem jest chęć uczestnictwa w obrzędach religij-
nych2. Turystyka religijna jest z kolei przez wielu autorów uznawana za część tury-
styki kulturowej3. Turystyka kulturowa w szerokim znaczeniu może być definiowa-
na jako wszystkie formy zachowań turystów, gdyż leżące u ich podstaw potrzeby  
i preferencje zawsze wynikają z uwarunkowań o charakterze kulturowym (np.  
z posiadanego przez turystę systemu wartości), niezależnie od tego, czy zachowania 
te wynikają z zainteresowania turystów walorami kulturowymi, czy też innego 

                                                 
1  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa, 2007, s. 61.  
2  Niektórzy autorzy podważają też prawidłowość stosowania pojęcia „turystyka piel-

grzymkowa” i proponują zastępowanie jej pojęciem „pielgrzymki” (Jackowski, 1991). 
3  A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, 

w: Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, 
Warszawa 2008, s. 9–57; W.W. Gaworecki, Turystyka, op.cit., s. 64; A. Mączak, Peregrynacje, 
wojaże, turystyka, Książka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 30.  
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rodzaju walorami (np. przyrodniczymi). Z kolei turystyka kulturowa w wąskim 
znaczeniu może być rozumiana jako zespół zachowań turystów związanych z ich 
autentycznym zainteresowaniem dziedzictwem kulturowym (zabytkami, folklorem, 
miejscami związanymi z ważnymi wydarzeniami itp.) oraz ich uczestnictwem  
w szeroko rozumianym życiu kulturalnym4.  
 Jeżeli chodzi o dobra kultury mające istotne znaczenie dla rozwoju turystyki, 
to A. Kołodziejczyk wyróżniła w ich ramach m.in. zjawiska życia kulturalnego, 
takie jak imprezy czy festiwale5. Także A. Kowalczyk podkreśla istotną rolę kultury 
i imprez kulturalnych dla turystyki. Autor ten uznaje je za jeden z antropogenicz-
nych walorów turystycznych i podkreśla że kultura, zwyczaje, obrzędy, gwara oraz 
imprezy kulturalno-rozrywkowe stanowią jeden z rodzajów produktu turystycz-
nych6. 
 W podziale produktów turystycznych zaproponowanym przez J. Kaczmarka, 
A. Stasiaka i B. Włodarczyka (2010) imprezy kulturalno-rozrywkowe określane są 
mianem produktu turystycznego – wydarzenia7. Produkt ten definiują oni jako za-
planowane i zorganizowane zdarzenie (lub zespół zdarzeń), integrujące produkty 
proste oraz walory turystyczne nastawione na osiąganie korzyści w sferze psycho-
logicznej, społecznej i gospodarczej. Produkt turystyczny – wydarzenie charaktery-
zuje wiele specyficznych cech, takich jak: 

 duża spójność tematyczna i organizacyjna, 
 konkretna lokalizacja w czasie i przestrzeni, 
 niecodzienność, wyjątkowość, 
 cykliczność.  

 
 
2. Festiwale chrześcijańskie w Polsce  
 
 W Polsce organizowanych jest co roku wiele festiwali, które można określić 
jako chrześcijańskie. Znajdują się wśród nich wydarzenia o charakterze międzyna-
rodowym, a także o znacznie węższym, lokalnym. Jednym z ważniejszych festiwali 
tego typu w Polsce jest Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześci-
jańskiej „Song of Songs” w Toruniu. Co roku gromadzi wykonawców z Polski  
i z zagranicy. Czasami bywa nazywany „chrześcijańskim Woodstockiem”. Do nie-
dawna na festiwalu tym prezentowano jedynie artystów wykonujących muzykę 
chrześcijańską, obecnie jest on otwarty na wszystkich wykonawców. Kolejnym 

                                                 
4  A. Kowalczyk, Współczesna turystyka…, op.cit., s. 9–57. 
5  A. Kołodziejczyk, Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki, Warszawa 

1979, s. 96.  
6  A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 287.  
7  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, za-

rządzanie, PWE, Warszawa, 2010, s. 447.  
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ważnym festiwalem muzycznym jest Międzynarodowy Festiwal Stróżów Poranka. 
Odbywa się on w kilku miastach na Śląsku w terminie od września do listopada. 
Jego międzynarodowy charakter polega nie tylko na uczestnictwie muzyków z in-
nych krajów, ale i na organizacji części koncertów poza granicami Polski. 
 Na uwagę zasługuje również organizowany w Warszawie Festiwal Praski  
– Hip-Hop w Służbie Ewangelii. Celem organizatorów jest przełamanie stereotypu 
niebezpiecznej Pragi, a także wykreowanie nowej kultury hiphopowej, opartej na 
zasadach Ewangelii Jezusa Chrystusa. Od trzech lat z powodzeniem udaje się te 
plany realizować, a festiwal z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze zarówno 
wykonawców, jak i publiczności. Specyficznym typem festiwali chrześcijańskich są 
festiwale interdyscyplinarne. Są to wydarzenia kulturalne otwarte dla artystów re-
prezentujących różne dziedziny szeroko pojętej sztuki. Do tego rodzaju imprez 
zaliczyć można np. Dni Kultury Chrześcijańskiej, organizowane wciąż w wielu 
miastach na terenie kraju. Ciekawym przykładem jest także Festiwal Twórczości 
Chrześcijańskiej – Pole Twórczego (W)Rażenia w Rybniku. Do imprez interdyscy-
plinarnych o zasięgu krajowym zaliczyć można Ogólnopolski Festiwal Kultury  
i Sztuki Chrześcijańskiej „Nadzieja” Piotrkowie Trybunalskim. Charakter, przesła-
nie i ranga tego festiwalu są podobne do Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Ło-
dzi. W ramach festiwalu co roku odbywa się szereg koncertów, wernisaży, wystaw, 
projekcji filmowych, organizowane są też prelekcje, konferencje i spotkania z za-
proszonymi gośćmi.  
 Wśród interdyscyplinarnych festiwali chrześcijańskich ważną rolę odgrywają 
imprezy konkursowe. Jedną z bardziej znanych i popularnych jest Festiwal Twór-
czości Chrześcijańskiej w Zakopanem „Szukałem Was…”. Jest on skierowany do 
młodzieży z całej Polski, a główną ideą spotkania są konkursy w czterech katego-
riach: sztuka teatralna, muzyka, poezja i malarstwo. Konkursom co roku towarzyszą 
przeróżne imprezy, takie jak: wystawy, koncerty i warsztaty. Festiwal odbywa się 
pod patronatem kardynała Stanisława Dziwisza, a jego myślą przewodnią jest kul-
tywowanie pamięci o Janie Pawle II. 
 Na uwagę zasługuje również Festiwal Twórczości Maryjnej w Częstochowie, 
który w całości poświęcony jest dzieciom w różnych kategoriach wiekowych.  
W ramach tego festiwalu odbywają się konkursy: muzyczny, literacki, plastyczny  
i multimedialny. Co roku festiwal odbywa się pod innym hasłem, ostatnio były to 
słowa: „Pójdź za Matką Miłości”. Przykładem imprezy konkursowej jest też Ho-
sanna Festival – Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w Siedlcach8. 

                                                 
8  Opracowano na podstawie stron internetowych: http://www.opoka.org.pl, http://www. 

plasterlodzki.pl, http://www.songofsongs.pl/, http://www.festiwalstrozowporanka.pl, http://www. 
festiwalpraski.pl, http://www.hosannafestival.pl, http://lodzki.civitaschristiana.pl, http:// dkchwa-
lowice.pl., http://www.festiwal.org.pl, http://www.zakopane.eu, http://www.kuratorium.lodz.pl.  
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3. Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi – idea oraz cele 
 
 Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza Festiwalu Kultury Chrześcijań-
skiej w Łodzi. Impreza ta ma charakter waloru turystycznego, przyciąga bowiem 
widzów oraz artystów z całej Polski oraz z zagranicy. Jednocześnie festiwal ten 
można zakwalifikować jako produkt turystyczny – wydarzenie, gdyż posiada on 
wszystkie jego specyficzne cechy i jako taki stanowi niewątpliwie element turystyki 
kulturowej. Z drugiej strony festiwal jest związany z religią i Kościołem. Poprzez 
wydarzenia artystyczne prezentowane w trakcie jego trwania promowane są bo-
wiem wartości chrześcijańskie i stawiane pytania egzystencjalne. Z uwagi na to 
można uznać, że Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi przyciąga widzów,  
z których część to turyści przyjeżdżający do miasta specjalnie na to wydarzenie, 
zainteresowanych wartościami chrześcijańskimi. Z tego punktu widzenia opisywa-
ne wydarzenie może być zaliczone także do walorów turystycznych stanowiących 
cel podróży o charakterze religijno-poznawczym i jako takie stanowi element tury-
styki religijnej.  
 Idea łódzkiego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej jest ściśle związana z ist-
niejącą w Polsce organizacją kościelną o nazwie Duszpasterstwo Środowisk Twór-
czych. Organizacja ta ma swoje korzenie w wieloletniej tradycji współpracy Ko-
ścioła z artystami i dziennikarzami – określanymi w Polsce właśnie mianem środo-
wisk twórczych. W okresie komunizmu, szczególnie zaś w latach 70. XX w., część 
twórców poszukiwała kontaktu z Kościołem, jego instytucjami i przedstawicielami, 
by prowadzić dialog. W okresie przed 1989 rokiem umożliwiało to także szerzenie 
wartości chrześcijańskich i patriotycznych, np. poprzez organizację różnego typu 
wydarzeń kulturalnych, spotkań, dyskusji, mszy świętych. Z drugiej strony Kościół 
także wykazywał zainteresowanie związkami ze środowiskiem artystów i dzienni-
karzy – inicjatorami tej działalności byli przede wszystkim kardynał Stefan Wy-
szyński i ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła. Przejawem takich dążeń 
było zorganizowanie w 1975 roku w kościele akademickim św. Anny w Warszawie 
I Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (TKCh). Kolejne TKCh zorganizowano  
w 1977 roku w takich miejscowościach, jak: Lublin, Szczecin, Poznań i Wrocław. 
Następnie dołączyły kolejne miejscowości, w tym także Łódź. Łącznie w okresie od 
połowy lat 70. do początku lat 90. TKCh organizowano już w ponad 130 miejscach 
na terenie całego kraju. W ramach TKCh odbywało się szereg wydarzeń o charakte-
rze kulturalnym, służących prezentacji osiągnięć z różnych dziedzin sztuki i szero-
ko rozumianej kultury. Organizowano przedstawienia teatralne, koncerty, pokazy 
filmowe wystawy, a także prelekcje naukowe i spotkania autorskie9.  

                                                 
9  Kolejnym etapem współpracy pomiędzy kościołem a środowiskami twórców było powo-

łanie do życia w 1980 roku dekretem kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowiska duszpasterza 
środowisk twórczych w Warszawie. Następnie założono Komitet Porozumiewawczy Środowisk 
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  Opisywany proces zbliżenia środowisk twórczych i Kościoła dotyczył także 
Łodzi. Dla rozwoju kontaktów pomiędzy kulturą a Kościołem w tym mieście nie-
zwykle ważna była postać ojca Stefana Miecznikowskiego, jezuity urodzonego  
w Warszawie. Przybył on do Łodzi w 1967 roku i objął funkcję duszpasterza aka-
demickiego. Później zajął się on także działalnością opozycyjną i z uwagi na kon-
flikt z władzami zmuszony był przenieść się do Kalisza. Powrócił do Łodzi w roku 
1978, kiedy to ponownie powierzono mu duszpasterstwo akademickie i duszpaster-
stwo rodzin. Według P. Spodenkiewicza to właśnie ojciec Stefan Miecznikowski 
jako pierwszy organizował spotkania z twórcami kultury, w których uczestniczyli 
m.in.: ks. prof. Józef Tischner, Tadeusz Mazowiecki czy Andrzej Wajda10. Kolejną 
ważną postacią jest ks. Waldemar Sondka, który swoją pracę duszpasterską w Łodzi 
rozpoczął w roku 1987. Został wtedy wikariuszem w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP i jednocześnie objął stanowisko duszpasterza akademickiego i młodzieży 
pracującej. W tym samym roku zorganizował także działający przy parafii Teatr 
Logos11 oraz angażował się aktywnie w organizację kolejnych TKCh w Łodzi12.  
 W 1993 roku ks. abp Władysław Ziółek powołał w Łodzi Archidiecezjalny 
Ośrodek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, a pieczę nad nim powierzył ks. 
Waldemarowi Sondce. Jednocześnie do dyspozycji ośrodka i środowisk twórczych 
oddano kościół rektoralny Niepokalanego Poczęcia NMP w Łodzi przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 22. Do nowej lokalizacji przeniesiono wówczas także Teatr 
Logos. Kolejne lata przyniosły rozwój działalności kulturalnej pod kierownictwem 
ks. Sondki, przede wszystkim jako kontynuację TKCh zaczęto organizować Festi-
wal Kultury Chrześcijańskiej. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 1997 roku,  
a odbyła się z okazji 10-lecia istnienia Teatru Logos. Do roku 2009 zorganizowano 
już 13 edycji festiwalu. Jego biura wciąż mieszczą się w kościele rektoralnym Nie-
pokalanego Poczęcia NMP; tu także odbywa się część wydarzeń artystycznych13. 
Kolejnym ważnym wydarzeniem dla rozwoju związków między Kościołem a kultu-
rą w Łodzi było powołanie do życia w listopadzie 2004 roku Europejskiego Cen-
trum Kultury „Logos”. Jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna Ośrodka 

                                                                                                                        

Twórczych i Naukowych (http://www.dst.mkw.pl); M. Stanula, Tygodnie Kultury Chrześcijań-
skiej w Polsce (1975–1993), FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1996, nr 12, s. 99–109.  

10 P. Spodenkiewicz, Ksiądz Stefan Miecznikowski, jezuita i harcerz, IPN, Łódź 2010,  
s. 191.  

11  Teatr Logos przygotował jak dotąd 41 spektakli premierowych i zagrał 1650 przedsta-
wień. Zespół wyjeżdżał 32 razy za granicę, m.in. do: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, 
Holandii, Belgii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, na Białoruś, Łotwę, Litwę, 
Ukrainę, Węgry i Słowację. Jak podkreśla profesor Irena Sławińska z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Logos jest jedynym teatrem chrześcijańskim w Polsce, a może i w Europie, działa-
jącym na tak szeroką skalę (http://www.logos.art.pl/). 

12  http://www.eck.wlodzi.com/, (październik 2010).  
13  http://www.fkch.wlodzi.com – strona internetowa Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej  

w Łodzi, (październik 2010). 
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Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Łodzi. Centrum to powstało w celach 
organizacyjnych – jako instytucja powołana do kontaktów z innymi organizacjami 
zajmującymi się kulturą i sztuką w Polsce i poza jej granicami. Centrum przejęło 
organizację corocznego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej, jego celem jest także 
przygotowywanie wystaw plastycznych, działalność promocyjna na rzecz organi-
zowanych przedsięwzięć, a także poszukiwanie dla nich sponsorów i partnerów 
organizacyjnych.  
 Należy podkreślić, że idea organizacji TKCh, a później Festiwalu Kultury 
Chrześcijańskiej, wywodzi się z dążenia twórców i Kościoła do swobodnego gło-
szenia swoich poglądów, z chęci przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu 
oraz z dążenia do promowania wartości chrześcijańskich, narodowych oraz patrio-
tycznych. W okresie przed 1989 rokiem taka działalność była utrudniona, a większe 
pole działania w tym zakresie dawały spotkania i imprezy kulturalne współorgani-
zowane przez Kościół. Po roku 1989, gdy w Polsce wprowadzono system demokra-
tyczny, zmieniła się również sytuacja środowisk twórczych. Wolność słowa stała 
się dobrem powszechnym i aby z niego korzystać, nie była już potrzebna pomoc 
Kościoła. Jednak idea jego współpracy z artystami czy dziennikarzami nie zdezak-
tualizowała się, zmieniły się jedynie częściowo jej cele. Obecnie działalność kultu-
rowa we współpracy z Kościołem koncentruje się na przedstawianiu problemów 
moralnych, krzewieniu wartości chrześcijańskich, dyskusji nad rolą człowieka we 
współczesnym świecie. Instytucje takie jak: Archidiecezjalny Ośrodek Duszpaster-
stwa Środowisk Twórczych w Łodzi, Europejskie Centrum Kultury „Logos”, Teatr 
Logos czy wreszcie imprezy, takie jak Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, są miej-
scem, w którym można przedstawiać te wartości oraz uwypuklać problemy współ-
czesnych ludzi i prowadzić nad nimi społeczną dyskusję.  
 
 
4. Organizatorzy i główne wydarzenia festiwalowe 
 
 Festiwal Kultury Chrześcijańskiej istnieje od roku 1997, kiedy to ks. Walde-
mar Sondka zorganizował jego pierwszą edycję14. Impreza trwa około dwóch tygo-
dni15, a rozpoczyna się w listopadzie, w pierwszą niedzielę po Dniu Zadusznym. 
Obecnie festiwal organizowany jest przez Europejskie Centrum Kultury „Logos”  
w Łodzi. Jego dyrektorem jest ks. Waldemar Sondka, który pełni także funkcję 
dyrektora Teatru Logos. Impreza ma charakter nieodpłatny z uwagi na to, że orga-

                                                 
14  W niniejszym artykule wykorzystano materiały uzyskane z biura Festiwalu Kultury 

Chrześcijańskiej w Łodzi oraz ze stron internetowych: http://www.dst.mkw.pl, http://www. lo-
gos.art.pl/, http://www.eck.wlodzi.com/, http://www.fkch.wlodzi.com/.  

15  Pierwszy Festiwal Kultury Chrześcijańskiej zorganizowany w 1997 roku trwał ok. mie-
siąca i odbywał się w innej lokalizacji – w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny przy pl. Kościelnym w Łodzi.  
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nizatorzy chcą, aby była dostępna dla jak najszerszej widowni. Także organizatorzy 
oraz zespół Teatru Logos działają na zasadzie wolontariatu, nie pobierając wyna-
grodzeń. Koszty organizacji festiwalu są pokrywane z dotacji organizacji zajmują-
cych się finansowaniem kultury oraz dzięki środkom pozyskiwanym od sponso-
rów16.  
 Obecnie wydarzenia festiwalowe odbywają się w wielu lokalizacjach na tere-
nie Łodzi. Główne wydarzenia, a także biura festiwalu zlokalizowane są w Kościele 
Rektoralnym Środowisk Twórczych pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Łodzi przy ulicy Skłodowskiej-Curie 22. Kościół ten powstał na 
początku XX w., wybudowany jest z czerwonej cegły w stylu neogotyckim. Został 
on przejęty przez księży jezuitów w 1926 roku, a decyzją abp. Władysława Ziółka 
w roku 1993 został przekazany Duszpasterstwu Środowisk Twórczych w Łodzi. Od 
roku 1993 kościół stał się siedzibą Teatru Logos, a od roku 1997 znajduje się w nim 
także Centrum Organizacyjne Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej. Od roku 2004, 
czyli od momentu powołania do życia Europejskiego Centrum Kultury „Logos”, 
kościół jest także siedzibą tej organizacji. W kościele działa również galeria,  
w której organizowane są wystawy prac artystów plastyków17.  
 W trakcie festiwalu odbywa się wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych 
m.in. premierowe przedstawienia Teatru Logos i innych teatrów, często występują-
cych w Łodzi gościnnie. Organizowane są wystawy prac zaproszonych artystów 
plastyków – malarzy, fotografików, rzeźbiarzy. Odbywają się wieczory poetyckie, 
wieczory autorskie, pokazy filmowe, koncerty. W trakcie festiwalu często organi-
zowane są też wykłady i spotkania z twórcami. Niezwykle istotnym elementem 
wydarzeń festiwalowych są msze święte, m.in. poświęcone twórcom kultury, za-
duszkowe, dziękczynne. W ciągu ostatnich 13 edycji odbyło się ponad 280 wyda-
rzeń o charakterze kulturalnym, poza tym zorganizowano kilkadziesiąt mszy świę-
tych dla uczestników. Do najsłynniejszych twórców, którzy brali udział w opisywa-
nym wydarzeniu, zaliczyć można m.in.: Leszka Długosza, Wojciecha Kilara, Maję 
Komorowską, Jerzego Zelnika, Annę Seniuk, Józefa Skrzeka, Leszka Możdżera, 
Janusza Gajosa, Krystynę Jandę, Andrzeja Wajdę, Edytę Geppert, Grzegorza Tur-
naua, Krzysztofa Zanussiego. Na festiwalu gościnnie występowały także znane 
teatry, np. Teatr Witkacego z Zakopanego czy Teatr STU z Krakowa. Poza artysta-
mi polskimi w festiwalu brało udział ponad 30 artystów i grup artystycznych z za-

                                                 
16  Do sponsorów wspierających festiwal finansowo należą m.in.: Kopalnia Węgla Brunat-

nego Bełchatów, PGE Elektrownia Bełchatów SA, PKO Bank Polski, Bank BGŻ, Opus Film, 
Idczak Audi – Skoda, H. Skrzydlewska, Ford Mieszek. Organizacyjnie i finansowo Festiwal 
wspierają także: arcybiskup łódzki, Urząd Miasta Łodzi, łódzkie muzea i teatry.  

17  Festiwalowe wydarzenia odbywają się także w innych łódzkich kościołach, teatrach (np. 
w Teatrze Powszechnym), w Łódzkim Domu Kultury, na terenie muzeów (np. Muzeum Włó-
kiennictwa) oraz w sali widowiskowej łódzkiej wytwórni filmowej OPUS Film, (http://www. 
kst.wlodzi.com/). 
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granicy. Byli to głównie artyści z Europy, ale także ze Stanów Zjednoczonych, 
Maroka, Chin czy Libanu (tabela 1).  
 

Tabela 1 
Zagraniczni artyści biorący udział w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej  

w latach 1997–2009 
 

Państwo Liczba artystów i grup artystycznych (%) 

Francja 6 19 
Ukraina 3 9 
Hiszpania 3 9 
Stany Zjednoczone 3 9 
Różne kraje 3 9 
Austria 2 6 
Włochy 2 6 
Wielka Brytania 2 6 
Armenia 1 3 
Słowacja 1 3 
Rosja 1 3 
Czechy 1 3 
Węgry 1 3 
Liban 1 3 
Maroko 1 3 
Finlandia 1 3 
Chiny 1 3 
Suma 33 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z biura festiwalu. 
 
 
5. Rola Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej dla rozwoju turystyki w Łodzi  
 
 Festiwal Kultury Chrześcijańskiej jest jednym z około sześćdziesięciu łódz-
kich festiwali18. W początkowym okresie transformacji Łódź dotknął duży regres 
gospodarczy, który dotyczył także działających w mieście instytucji kultury. Po-
zbawiono je wsparcia finansowego upadłych zakładów pracy, zmniejszono także 

                                                 
18  Jeżeli chodzi festiwale chrześcijańskie w Łodzi, to poza Festiwalem Kultury Chrześci-

jańskiej organizowany jest także Wojewódzki Festiwal Chrześcijańskich Form Teatralnych. Jest 
on skierowany do młodzieży pasjonującej się teatrem, impreza odbywa się od czterech lat i ma 
charakter konkursu. Innym wydarzeniem pośrednio związanym z muzyką chrześcijańską jest 
odbywający się co roku w miesiącach letnich Festiwal Muzyki w Starym Klasztorze w Łagiewni-
kach w Łodzi. W ramach festiwalu można uczestniczyć w koncertach organowych, gitarowych,  
a także popisach flecistów, skrzypków czy chórzystów.  
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dotacje centralne. W kolejnych latach zapaść w łódzkiej kulturze została jednak 
przezwyciężona. Zainicjowano działania na tym polu, pojawiły się nowe galerie, 
kluby, prywatne muzea oraz instytucje pozarządowe wspierające kulturę i organizu-
jące różne imprezy kulturalno-rozrywkowe. Najważniejsze i największe festiwale 
łódzkie organizowane po 1989 roku to m.in.: Festiwal Dialogu Czterech Kultur, 
Camerimage – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych19, 
Explorers Festival, Festiwal Komiksu, Vena Festiwal. W 2007 roku pod auspicjami 
władz miejskich stworzono program o nazwie „Łódź festiwalowa”, mający na celu 
koordynację działań organizatorów największych łódzkich imprez kulturalno- 
-rozrywkowych. Kultura i rozrywka stały się w ostatnich latach jednym z prioryte-
towych kierunków rozwoju miasta. Odwołując się do funkcji kulturalno- 
-rozrywkowej, Łódź starała się także o uzyskanie prestiżowego tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury w 2016 roku20. 
 Przedstawiony w niniejszym artykule Festiwal Kultury Chrześcijańskiej  
w Łodzi wpisuje się w opisany powyżej kierunek zachodzących w tym mieście 
przemian. Festiwal stanowi ciekawą ofertę skierowaną do mieszkańców miasta, ale 
także do turystów przybywających do Łodzi w poszukiwaniu doznań kulturalnych. 
W ramach imprezy prezentowane są różnorodne formy artystyczne, począwszy od 
przedstawień teatralnych, poprzez filmy, wystawy plastyczne, koncerty, odczyty, 
spotkania z twórcami. Festiwal jest przeznaczony przede wszystkim dla bardziej 
wymagającego i wykształconego odbiorcy. Reprezentuje raczej wydarzenia arty-
styczne określane mianem tzw. kultury wysokiej, która jest przeciwieństwem tzw. 
kultury masowej21. W festiwalu brało udział wielu znanych polskich i zagranicz-
nych twórców, m.in. gwiazdy filmu i kina na czele z Andrzejem Wajdą – zdobywcą 
Oskara za całokształt swej twórczości. Bez wątpienia festiwal jest ciekawą propo-
zycją artystyczną, która podwyższa atrakcyjność turystyczną Łodzi. Jednocześnie 
jako impreza o korzeniach chrześcijańskich stanowi on również walor turystyczny 
dla tych, którzy szukają doznań duchowych22. 

                                                 
19  Niestety Festiwal Camerimage został w 2010 roku przeniesiony z Łodzi do Bydgoszczy.  
20  W. Cudny, Festiwal Dialogu Czterech Kultur jako przykład strategicznego produktu tu-

rystycznego dla Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo” 2006, nr 10, WSTiH, Łódź 2006, s.117–128.  
21  A. Kłoskowska, Kultura Masowa krytyka i obrona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1964, s. 96. 
22  Należy podkreślić, że z założenia festiwal nie prezentuje jedynie dzieł o tematyce religij-

nej. Pojawia się na nim wiele spektakli teatralnych, filmów, wystaw czy koncertów artystów  
i grup niezwiązanych ściśle z Kościołem. W tym kontekście festiwal nie ogranicza swego reper-
tuaru, jednak dzieła te łączy wspólny mianownik. Jest nim dyskusja nad wartościami, rolą i miej-
scem człowieka we współczesnym świecie. Jednocześnie dla osób pragnących kontaktu z czystą 
religią w ramach festiwalu organizowane są msze święte, które odbywają się w Kościele Rekto-
ralnym Środowisk Twórczych.  
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 W przeprowadzonej dla Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi analizie 
SWOT23 przeważają elementy pozytywne, tj. mocne punkty oraz możliwości (tabe-
la 2). Widać wyraźnie, że opisywany festiwal stanowi ciekawą propozycję kultural-
ną dla łodzian, a także dla turystów. Z pewnością wzmacnia on też funkcję kultu-
ralno-rozrywkową miasta i zwiększa jego szanse na uzyskanie w przyszłości tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury24. Jeżeli chodzi o atuty opisywanego wydarzenia, to 
należy do nich bez wątpienia zaangażowanie w organizację festiwalu silnych oso-
bowości, na czele z dyrektorem festiwalu ks. Waldemarem Sondką. Ważne jest 
zaplecze organizacyjne i logistyczne w postaci instytucji kościelnych oraz samego 
obiektu sakralnego, którym jest kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Łodzi, 
gdzie odbywa się część wydarzeń festiwalowych. Walor festiwalu stanowi także 
wieloletnia współpraca z gwiazdami polskiej kultury, które uczestniczą w jego 
poszczególnych edycjach. Rozwój współpracy zagranicznej oraz możliwość wyko-
rzystania funduszy Unii Europejskiej na rozwój kultury – to kolejne możliwości 
wsparcia działalności festiwalowej. Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie  
w rozwój kultury na ternie miasta władz samorządowych, widoczne m.in. w stara-
niach o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Co do słabości 
opisywanego wydarzenia to bez wątpienia należy do nich finansowanie. Festiwal 
organizowany jest głównie dzięki środkom pozyskanym od sponsorów, co szcze-
gólnie w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego niesie spore zagrożenie. Pewne 
ograniczenia narzuca też koncentracja na misji i wysokim poziomie wydarzeń fe-
stiwalowych, co ogranicza zakres jego odbiorców. Spośród zagrożeń na pierwszy 
plan wysuwa się również postępująca laicyzacja społeczeństwa oraz obserwowany 
ostatnio rozdźwięk pomiędzy częścią elit i władzą a Kościołem. Może to zniechę-
cać część potencjalnych widzów, a także twórców do udziału w festiwalu.  
 

                                                 
23  Analiza SWOT jest jednym z najczęściej spotykanych narzędzi oceny stanu instytucji, 

przedsięwzięcia czy potencjału turystycznego obszaru. Nazwa pochodzi od pierwszych liter 
angielskich słów: stenghts – mocne punkty, weaknesses – słabe punkty, opportunieties – możli-
wości, threats – zagrożenia. Mocne i słabe punkty stanowią czynniki wewnętrzne, tj. związane ze 
strukturą ocenianej organizacji czy przedsięwzięcia, natomiast możliwości i zagrożenia dotyczą 
sytuacji zewnętrznej, czyli otoczenia, por. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt…, 
op.cit.  

24  Niestety akcja mająca na celu uzyskanie przez Łódź tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 
w 2016 roku nie powiodła się. Władze miejskie chcą jednak kontynuować starania o uzyskanie 
tego tytułu w przyszłości.  
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Tabela 2 
Analiza SWOT dla Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi 

 
Mocne punkty / Stenghts Słabe punkty / Weaknesses 

 Silna osobowość i talent organizacyjny 
dyrektora festiwalu ks. Waldemara Sond-
ki 

 Zaangażowanie dużej grupy wolontariu-
szy 

 Zaplecze organizacyjne w postaci organi-
zacji kościelnej: Europejskie Centrum 
Kultury LOGOS i kościoła pw. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w Łodzi  

 Wsparcie sponsorów prywatnych i róż-
nych organizacji (np. samorządu) 

 Bezpłatne wejściówki na festiwal – umoż-
liwiają dostęp do wydarzeń także uboż-
szej części widzów 

 Współpraca ze znanymi artystami 

 Współpraca z instytucjami kultury na 
terenie Łodzi np. teatrami, muzeami 

 Znaczący udział artystów zagranicznych 

 Zbyt słaba promocja festiwalu poza Ło-
dzią 

 Brak środków własnych na realizację 
imprezy 

 Uzależnienie finansowe od sponsorów 

 Ograniczona tematyka festiwalu, z uwagi 
na koncentrację na misji 

 Ograniczenie do odbiorców wyedukowa-
nych nastawionych na tzw. kulturę wyso-
ką  

 Organizacja festiwalu w terminie kolidu-
jącym z innymi dużymi festiwalami  
w Łodzi np. Explorers Festival, Festiwal 
Tansmana. Utrudnia to części widzów 
uczestnictwo w niektórych wydarzeniach 
festiwalowych 

Możliwości / Opportunieties Zagrożenia / Threats 

 Szeroka potencjalna grupa odbiorców: 
chrześcijanie 

 Możliwość współpracy z zagranicą, 
w tym także współpracy ekumenicznej 
z innymi Kościołami 

 Możliwość korzystania ze środków finan-
sowych Unii Europejskiej przeznaczo-
nych na rozwój kultury 

 Wykorzystanie Internetu do taniej i szero-
kiej promocji wydarzeń festiwalowych 

 Promocja funkcji kulturalno-rozrywkowej 
Łodzi przez władze samorządowe 

 Uzyskanie (potencjalne) przez Łódź tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury – stanowi 
szansę na rozwój łódzkich festiwali 
i większą ich promocję zagranicą 

 Rozwój turystyki kulturowej, a w jej 
ramach turystyki religijnej 

 Kryzys gospodarczy – ogranicza środki 
sponsorów oraz hamuje rozwój turystyki 

 Laicyzacja społeczeństwa 

 Konflikt na linii władza – Kościół 

 Konkurencja innych festiwali w Łodzi 

 Pauperyzacja społeczeństwa – skutkiem 
tego jest spadek zainteresowania kulturą  
i turystyką 

 Konkurencja ze strony mediów np. tele-
wizji, Internetu, które odciągają widzów 
od wydarzeń festiwalowych 

  
Źródło: opracowanie własne.  
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CHRISTIAN CULTURE FESTIVAL IN ŁÓDŹ AS THE TOURIST PRODUCT 
EXAMPLE 

 
 

Summary 
 
 This article is about Christian Culture Festival in Łódź. This cultural event is or-
ganized until 1997 by priest Waldemar Sondka. The Festival is an example of event, 
which is addressed to the inhabitants of the city and also for tourists who are looking for 
cultural events associated with Christianity and Catholicism. In this context, the Festival 
can be regarded as a tourism product which attracts tourists interested in cultural and 
religious tourism. Organization of the Festival lies in the hands of the ecclesiastical 
institution which is the European Cultural Centre LOGOS. So far there were 13 editions 
of the Festival. Many famous Polish artists took part in this event, these were for exam-
ple Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Janusz Gajos, Edyta Geppert, Grzegorz Turnau. 
Many artists from abroad were invited too. The Festival offers a diverse repertoire in-
cluding literature presentations, theater spectacles, music concerts, movies etc. The 
primary aim, which was introduced by the organizers, was promotion of Christian val-
ues but also the making of existential questions - so important to modern man. It should 
be stressed that the Festival is already inscribed in the calendar of Lodz cultural events. 
It is also an interesting proposal for tourists and thus strengthen the tourism potential of 
the city.  
 

Translated by Waldemar Cudny 
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ŚREDNIOWIECZNE KOŚCIOŁY W GARDNIE I BINOWIE – ZNACZĄCE PUNKTY 
STACYJNE NADODRZAŃSKIEGO ODCINKA PIELGRZYMIEGO SZLAKU 

ŚWIĘTEGO JAKUBA 
 
 
 
Wstęp 
 
 Droga św. Jakuba należy do najstarszych i najdłuższych szlaków pielgrzym-
kowych na świecie. Wędrówki do Santiago de Compostela rozpoczęły się już  
w IX w., kiedy to odkryty został grób jednego z 12 apostołów Chrystusa – Jakuba, 
zwanego również Większym. W całej Europie rozpowszechnił się wówczas jego 
kult, dając początek wielkiemu pielgrzymowaniu z najodleglejszych nawet krańców 
kontynentu. Szlaki pątnicze do Composteli utworzyły rozległą sieć, która przetrwa-
ła w zasadzie bez znaczących zmian aż do czasów współczesnych, obejmując więk-
szość krajów europejskich. „Najpiękniejsza droga świata”, jak często ją określają 
sami pielgrzymi, stała się prawdziwym fenomenem łączącym kultury i społeczności 
starego kontynentu, a od kiedy Rada Europy uznała ją za pierwszy w Europie szlak 
kulturowy, wpisując ją na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obserwujemy 
„złoty okres” jej znaczenia dla rozwoju pielgrzymowania i turystyki religijnej na 
całym świecie. 
 Od 2005 roku, w odpowiedzi na apel Rady Europy, na terenie Polski notuje 
się znaczne zainteresowanie odtwarzaniem historycznych szlaków pielgrzymko-
wych, przystosowując je jednocześnie do pełnienia funkcji nowoczesnych, świetnie 
zorganizowanych szlaków turystycznych, bazujących na wielowiekowej tradycji 
chrześcijańskiej tej części Europy.  
 Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na dwa niewielkie dziś 
ośrodki znajdujące się na terenie historycznego Księstwa Pomorskiego, które być 
może odgrywały kluczowe role w kształtowaniu średniowiecznych szlaków piel-
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grzymkowych na terenie Pomorza, a które po kilkuset latach przerwy ponownie 
będą pełniły funkcje ośrodków religijnych na rekonstruowanej Zachodniopomor-
skiej Drodze Świętego Jakuba.  
 
 
1. Pielgrzymowanie na terenie Pomorza 
 
 Jak już powiedziano, ruch pielgrzymkowy w kierunku Santiago de Composte-
la zrodził się w Europie już w IX w., zaraz po odkryciu grobu ze szczątkami aposto-
ła Jakuba. Początkowo szlakiem podążały głównie osoby duchowne oraz zamożni 
rycerze z terenów sąsiedniej Kastylii oraz zachodniej Francji. Z czasem jednak 
tradycja podróżowania do grobu świętego Jakuba zataczała coraz szersze kręgi, 
obejmując księstwa i królestwa na terenie dzisiejszych Włoch, Anglii, Niemiec, 
Belgii, Holandii, a nawet odległej Skandynawii. Nie inaczej działo się na terenie 
ówczesnego Królestwa Polskiego oraz sąsiadującego z nim Księstwa Pomorskiego 
oraz Marchii Brandenburskiej. Największe nasilenie ruchów pielgrzymkowych 
przypadło na okres pomiędzy wiekiem XI a przełomem wieków XIV i XV, Santia-
go zaś uznane zostało za jedno z trzech najważniejszych miejsc pielgrzymkowych 
w świecie chrześcijańskim (po Jerozolimie i Rzymie)1. 
 Ze względu na peryferyjne położenie Pomorza Zachodniego w stosunku do 
głównego nurtu dróg św. Jakuba prawdopodobnie niewiele osób porywało się  
w średniowieczu na tak wielką wyprawę. Nie znaczy to oczywiście, że do takich 
wypraw nie dochodziło. Tradycje pielgrzymowania w tym rejonie sięgają bowiem 
już XII w., kiedy to misja Ottona z Bambergu wprowadziła na Pomorzu chrześci-
jaństwo. Słynną pielgrzymkę do Ziemi Świętej odbył pod koniec XV w. Bogusław 
X – jeden z największych książąt pomorskich, który zresztą znany był ze swej reli-
gijności. Wcześniej, bo już w XIII w., swoje przywiązanie do chrześcijaństwa ma-
nifestował książę Barnim I, zwany Dobrym, za czasów którego odbyła się najwięk-
sza w historii księstwa lokacja nowych miast. 
 Warto również podkreślić, że na terenie Księstwa Pomorskiego oraz sąsiedniej 
Nowej Marchii od wczesnego średniowiecza funkcjonowało sporo zakonów spro-
wadzonych tu przez książąt z terytoriów Danii oraz Niemiec i Francji. Swoje ko-
mandorie posiadali tu templariusze i joannici, funkcjonowały duże klasztory, m.in. 
cystersów (Kołbacz, Bierzwnik, Chorin), augustianów (Jasienica, Chojna), norber-
tanów (Grąbczów [Gramzow], Trzebiatów), dominikanów (Myślibórz, Pozdawilk 
[Pasewalk], Przęcław [Prenzlau]) i franciszkanów (Angermünde, Przęcław 
[Prenzlau])2. Tak duże zagęszczenie obiektów sakralnych sprzyjało oczywiście 
                                                 

1  A. Jackowski, I. Sołjan, Pielgrzymki do Santiago de Compostela w czasie i przestrzeni, 
Kraków 2008. 

2  T. Duda, Turystyczne znaczenie obiektów klasztornych na terenie Doliny Dolnej Odry, 
Szczecin 2010. 
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pielgrzymowaniu. Wprawdzie nie dysponujemy pisanymi dowodami na obecność  
w tych klasztorach pielgrzymów udających się do Santiago, to jednak dawne kroni-
ki klasztorne (np. kroniki kołbackie) wspominają ogólnie o opiece roztaczanej przez 
zakonników nad pielgrzymami udającymi się do Ziemi Świętej oraz grobu św. Ja-
kuba. Duże zniszczenia obiektów, jakich dokonały wojna trzydziestoletnia (XVII 
w.) oraz II wojna światowa, nie sprzyjały zachowaniu się choćby śladów motywów 
muszli, co wskazywałoby na położenie klasztorów na trasie do Composteli. Nie-
mniej jednak od wieków funkcjonowały tu szlaki handlowe, które z powodzeniem 
wykorzystywane były przez udających się do południowej i zachodniej Europy 
rycerzy lub zakonników. 
 Pewnych informacji dotyczących szlaków, którymi pielgrzymi kierowali się 
do znanych sanktuariów europejskich, dostarcza XIV-wieczny tekst, znany jako 
Itinerarium de Brugis, w którym wspominane są również szlaki wiodące przez 
terytorium Pomorza3. 
 Wydaje się więc, że największe znaczenie miały na tym terenie dwie trasy 
wiodące ze wschodnich rubieży kontynentu (najprawdopodobniej z dzisiejszego 
Tallina w Estonii) i przebiegające w większości przez północne i wschodnie rejony 
Pomorza Zachodniego. Pierwsza z nich to znana już od średniowiecza Pomorska 
Droga Świętego Jakuba (rysunek 1), która wiodła z Królewca przez Elbląg, 
Gdańsk, Lębork, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg, Trzebiatów, Świnoujście, Woło-
goszcz (Wolgast), Gryfię (Greifswald) do Rostoku, gdzie łączyła się z północno-
niemiecką odnogą szlaku do Santiago. Niezbitym dowodem na wykorzystywanie 
tego szlaku przez pielgrzymów do grobu św. Jakuba jest znalezisko muszli małża  
z gatunku Pecten maximus L., zwanej często „muszlą pielgrzymią” lub „muszlą 
jakubową”, którego dokonano w 1988 roku na terenie domostwa w starej części 
Kołobrzegu. Pochodzenie muszli zostało datowane na pierwszą połowę XIV wie-
ku4. 
 Niezwykle ważnym obiektem na szlaku pielgrzymkowym było sanktuarium 
na Górze Chełmskiej koło Koszalina. Było to sanktuarium maryjne, którym opie-
kowały się cysterki mające tu swój klasztor. O znaczeniu sanktuarium świadczy 
fakt jego polecenia pątnikowi przy okazji jego podróży pokutnej do… Santiago de 
Compostela. 
 Drugą trasą wspominaną przez Itinerarium i wykorzystywaną najprawdopo-
dobniej przez średniowiecznych pielgrzymów na terenie Pomorza był szlak wiodą-
cy z Królewca przez Malbork, Chojnice, Szczecinek, Połczyn Zdrój, Drawsko Po-
morskie, Choszczno do Zgorzelca, gdzie łączył się z najstarszą drogą Jakubową na 
terenie Polski – Via Regia. Trudno wprawdzie znaleźć dowody na funkcjonowanie 
                                                 

3  W. Mruk, Itinerarium de Brugis i opisane w nim szlaki przebiegające przez Polskę, Kra-
ków 2008. 

4  A. Wyrwa, Stan i potrzeby badań nad średniowiecznymi podróżami z ziem polskich do 
grobu świętego Jakuba, Kraków 2008. 
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tej trasy jako szlaku pielgrzymiego, niemniej jednak przebiegał tędy stary szlak 
handlowy, tzw. Szlak Margrabiów Brandenburskich – z Berlina przez Gorzów, 
Choszczno, Drawsko Pomorskie i Chojnice do Malborka, czyli stolicy Państwa 
Krzyżackiego (rysunek 1). Bardzo prawdopodobne było więc wykorzystanie istnie-
jącej drogi wraz z całą towarzyszącą jej infrastrukturą (zajazdy, miejsca noclegowe) 
przez pielgrzymów, tym bardziej że funkcjonowały wzdłuż niej również klasztory 
(np. klasztor Cystersów w Bierzwniku czy klasztor Joannitów w Korytowie koło 
Choszczna). 
 

 
 

Rys. 1.  Przebieg szlaków pielgrzymkowych (w tym dróg św. Jakuba) i handlowych  
na terenie Pomorza Zachodniego. Oznaczenia na mapie: A – Gardno, B – Bi-
nowo  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Przyroda Pomorza Zachodniego (z wła-
snymi uzupełnieniami). 
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 Wprawdzie brugijskie Itinerarium nie wspomina o innych szlakach, to jednak 
wiadomo, że na terenie Pomorza funkcjonował przynajmniej jeszcze jeden, znany 
dziś pod nazwą Wkrzańskiej Drogi Świętego Jakuba. Rozpoczynał się on w Szcze-
cinie, w kościele pw. św. Jakuba Apostoła (dziś bazylika archikatedralna) i wiódł 
przez wieś Krzekowo (obecnie dzielnica miasta), Łęknicę (Löcknitz), Pozdawilk 
(Pasewalk), Przęcław (Prenzlau) do klasztoru Cystersów w Zehdenick, gdzie łączył 
się z Północnoniemiecką Drogą Świętego Jakuba. Warto wspomnieć, że Szczecin 
posiadał już wówczas połączenie z Pomorską Drogą Świętego Jakuba przez Ka-
mień Pomorski oraz, co ważne do celów niniejszego artykułu, południowe odgałę-
zienie, które wzdłuż Odry wiodło do Frankfurtu i łączyło się ze szlakiem lubuskim. 
Jak więc widać, Księstwo Pomorskie było całkiem dobrze skomunikowane 
z ważnymi szlakami pątniczymi średniowiecznej Europy, co – pomimo niezwykle 
skąpych dowodów pisanych – świadczy o dużej popularności pielgrzymowania 
także na tym terenie. 
 Niezwykle znaczącym momentem w historii ruchu pielgrzymkowego na tere-
nie Pomorza było wprowadzenie reformacji na sejmie stanów pomorskich w Trze-
biatowie w 1534 roku. Niechętny stosunek protestantów do jakiegokolwiek ruchu 
pątniczego położył kres zainteresowaniu odległym Santiago. Przez ponad cztery 
stulecia nie notowano tu w zasadzie żadnej oficjalnej wyprawy o charakterze reli-
gijnym w kierunku Europy Zachodniej. Ponowne ożywienie nastąpiło dopiero pod 
koniec XX w. Co ciekawe, najpierw pojawiło się ono w… protestanckich Niem-
czech. Po ogłoszeniu w 1993 roku przez Radę Europy Drogi Świętego Jakuba 
pierwszym szlakiem kulturowym starego kontynentu i wpisaniu jej na listę 
UNESCO stała się ona niezwykle popularną trasą turystyczną. Z roku na rok do 
Santiago wyprawiało się coraz więcej osób, w tym powszechnie znanych i sław-
nych. Oczywiście na szlak wychodzili także pielgrzymi, których głównym moty-
wem podróży była chęć odnowy duchowej. Od roku 2005 wznowienie działalności 
dróg Jakubowych podjęła Polska, uruchamiając pierwszy szlak – Dolnośląską Dro-
gę Świętego Jakuba5. Na terenie Pomorza Zachodniego trwają obecnie prace nad 
rekonstrukcją części drogi pomorskiej, zwłaszcza na odcinku pomiędzy Sławnem  
a Koszalinem i dalej Kamieniem Pomorskim i Świnoujściem, a także nad odtwo-
rzeniem nadodrzańskiego szlaku Zachodniopomorskiej Drogi Świętego Jakuba – od 
Szczecina przez Cedynię, Mieszkowice do Słubic i Frankfurtu, gdzie połączy się 
ona z drogą lubuską. Powstają również szlaki dojściowe, wśród których do najważ-
niejszych należy odcinek ze Stargardu Szczecińskiego (miasta o potwierdzonej 
historycznie tradycji pielgrzymowania) do Santiago. 
 Mówiąc o pielgrzymowaniu na Pomorzu, nie sposób pominąć tradycji pie-
szych wędrówek na Jasną Górę, która ma już ponad ćwierć wieku. Trasa do Często-

                                                 
5  E. Mendyk, Droga św. Jakuba w Polsce – nowy początek starej tradycji, Kraków 2008. 
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chowy po części pokrywa się ze średniowiecznymi szlakami peregrynacji, co do-
skonale wpisuje się w długą tradycję tego zjawiska w regionie. 
 
 
2. Binowo i Gardno na szlaku do Santiago – dawniej i dziś 
 
 Szczecin już od połowy XIII stulecia był ważnym ośrodkiem administracyj-
nym, handlowym i religijnym w Księstwie Pomorskim, którego zresztą przez długie 
wieki był stolicą. Jednym z najważniejszych, chociaż nie najbardziej okazałych, 
kościołów miejskich była świątynia pw. św. Jakuba Apostoła (obecnie bazylika 
archikatedralna). To stąd od czasów średniowiecza wyruszały pielgrzymki do grobu 
świętego patrona w Santiago de Compostela. Którędy jednak podążali wędrowcy na 
zachód? Istniało najprawdopodobniej kilka możliwości wyboru trasy, z których 
każda łączyła się z głównym nurtem szlaku na terenie Brandenburgii. Z pewnością 
najczęściej wykorzystywany był stary trakt handlowy wiodący ze Szczecina przez 
Krzekowo, Wąwelnicę, Łęknicę (Löcknitz), Przęcław (Prenzlau) do Zehdenick, 
gdzie znajdował się jeden z ważniejszych klasztorów cysterskich w Brandenburgii. 
Tam pielgrzymi spotykali wędrowców z Rugii, Gryfii (Greifswaldu) oraz Strzałowa 
(Stralsundu)6.  
 Drugą, bardzo prawdopodobną wersją trasy wielkiej pielgrzymki była droga 
na południe, wzdłuż Odry, która wiodła do Frankfurtu. Pomimo skąpych dowodów 
historycznych za tą wersją przemawia ogromna liczba obiektów klasztornych oraz 
sanktuariów, które powstawały już od XII w. wzdłuż doliny Odry. Najpierw tem-
plariusze i joannici, potem cystersi, franciszkanie, norbertanie i augustianie z pew-
nością roztaczali opiekę nad pielgrzymami podążającymi szlakami przez Pomorze  
i Nową Marchię. Duże znaczenie dla pielgrzymów miały klasztory cysterskie  
w Kołbaczu oraz brandenburskim Chorinie, a także jedno z ważniejszych we wcze-
snym średniowieczu sanktuariów maryjnych w podszczecińskim Binowie. Ta nie-
wielka wioska położona dziś na skraju Puszczy Bukowej, około 10 km na południe 
od granic administracyjnych Szczecina, znana jest dziś jedynie z nowoczesnego 
pola golfowego oraz zadbanej plaży nad Jeziorem Binowskim. 
 Już od wczesnego średniowiecza (XIII–XIV w.) miejscowość ta była słynnym 
miejscem pielgrzymkowym, wchodzącym w skład włości cystersów z Kołbacza. 
Czczony był tu wizerunek (obraz? figurka?) Madonny z Dzieciątkiem, którego 
sława rozprzestrzeniała się dzięki zakonnikom po całym terenie Pomorza Szczeciń-
skiego. Istniało tu również cudowne źródełko, w pobliżu którego powstała począt-
kowo kamienna kaplica, a następnie kościół7. Dokumenty historyczne wskazują, że 
ruch pielgrzymkowy występował tu aż do XVIII w., co było o tyle niezwykłe, że od 

                                                 
6  M. Okoń, Wkrzański odcinek drogi pątniczej do Composteli, Kraków 2010. 
7  M. Opęchowski, Najcenniejsze zabytki Gryfina i okolic, Gryfino 2009. 
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połowy XVI w. na terenie Pomorza panował luteranizm. Kamienny kościół został 
silnie zniszczony podczas działań wojennych i odbudowano go dopiero w latach 80. 
XX w. Do niedawna jeszcze uważano, że do czasów współczesnych nie zachowały 
się żadne elementy świadczące o kulcie maryjnym w Binowie i ruchu pielgrzym-
kowym. Ostatnio pojawiła się jednak interesująca, i – co ważne – wielce prawdo-
podobna hipoteza, że jedna z dwóch gotyckich rzeźb Madonny tronującej, jakie 
znaleziono w średniowiecznym kościele w pobliskim Gardnie, może być repliką 
cudownego wizerunku Marii z Dzieciątkiem z Binowa. Ta jedna z najstarszych 
zachodniopomorskich rzeźb, eksponowana obecnie w szczecińskim Muzeum Naro-
dowym, wykonana została prawdopodobnie pod koniec XIII w. z kawałka drewna 
lipowego (rysunek 2). Posiada ona cechy charakterystyczne dla rzeźby skandynaw-
skiej8, co może sugerować wpływy tamtejszej kultury, które przeniknęły na te tere-
ny za pośrednictwem pielgrzymów wędrujących od północy tzw. Drogą Świętego 
Olafa, będącą północną odnogą szlaku do Santiago. Figura Madonny posiada cha-
rakterystyczny dębowy zaplecek w formie nimbu za głową Marii. Skąd rzeźba zna-
lazła się w Gardnie? Wytłumaczenie okazuje się być niezwykle proste, chociaż 
istnieją dwie hipotezy na ten temat. Jedna z nich sugeruje wpływy cystersów, któ-
rych dobra obejmowały zarówno Binowo, jak i Gardno. Gardno zresztą odgrywało 
znaczącą rolę dla opatów z Kołbacza. Po reformacji tutaj najprawdopodobniej 
osiadł ostatni z kołbackich cystersów. W duchowości cysterskiej niezwykle ważny 
był kult maryjny, a wiele ze średniowiecznych rzeźb Madonny tronującej z terenów 
całej dzisiejszej Polski wiąże się z klasztorami cysterskimi. 
 Inna, niemniej prawdopodobna hipoteza zwraca uwagę na intensywny ruch 
pielgrzymkowy na szlaku nadodrzańskim. Figurka mogłaby być po prostu kopią 
przyniesioną do Gardna przez jednego z pątników, na co wskazują jej niewielkie 
rozmiary (około 47 cm). Być może każdy z pielgrzymów przybywających do Bi-
nowa dostawał ceramiczną bądź drewnianą kopię wizerunku binowskiej Madonny. 
Tego typu praktyki znane były bowiem w tym okresie na terenie całej chrześcijań-
skiej Europy. 
 Kamienny kościół w Gardnie należy do najstarszych świątyń na Pomorzu 
Zachodnim. Zbudowany został w pierwszej połowie XIII w. z kwadr kamiennych  
i przedstawia unikalny w skali całego regionu typ kościoła salowego z wyodrębnio-
nym prostokątnym prezbiterium i półkolistą absydą9. Pomimo odbudowy świątyni 
po zniszczeniach II wojny światowej, widoczne są w niej pierwotne romańskie 
założenia (portal i otwory okienne w absydzie). Podobnie jak omawiane wcześniej 
Binowo, Gardno należało do dóbr klasztornych zakonu cystersów z Kołbacza. Po-
łożenie miejscowości na szlaku handlowym ze Stargardu i Szczecina do Gryfina  
i dalej na południe wzdłuż Odry aż do granic Księstwa Pomorskiego sprzyjało ru-

                                                 
8  Ibidem. 
9  M. Opęchowski, Najcenniejsze zabytki Gryfina i okolic, Gryfino 2009. 
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chowi pielgrzymkowemu, który najprawdopodobniej na tym odcinku włączał się  
w ogólnoeuropejski nurt tras do grobu św. Jakuba w hiszpańskim Santiago de 
Compostela. Tędy również prowadziła jedna z odnóg starożytnego jantarowego 
szlaku oraz późniejszych szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Już samo położenie 
Gardna świadczyć może o dużym znaczeniu tutejszego kościoła jako ośrodka piel-
grzymkowego. 
 

 
 

Rys. 2.  Gotyckie figury Madonny tronującej znalezione w Gardnie, obecnie w Mu-
zeum Narodowym w Szczecinie 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Z tym właśnie miejscem związane są średniowieczne rzeźby Madonny tronu-
jącej, z których jedna (opisywana powyżej) być może jest repliką wizerunku z Bi-
nowa. Druga figurka (rysunek 2), podobnej wielkości (47,5 cm), pochodzi z około 
1260 roku. Została wykonana z drzewa olchowego i posiada ślady polichromii (po-
dobnie zresztą jak ta z Binowa). Z uwagi na jej niewielkie rozmiary przypuszcza 
się, że była ona przeznaczona do kultu prywatnego, zapewne któregoś z mnichów,  
a do kościoła trafiła nieco później, być może nawet po wprowadzeniu reformacji10. 

                                                 
10  M. Opęchowski, Najcenniejsze zabytki Gryfina i okolic, Gryfino 2009. 
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 Te dwie figurki znajdujące się obecnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie 
świadczą o niezwykle ważnej pozycji Gardna na religijnej mapie ówczesnego Po-
morza. Pozwala to na wysunięcie tezy o funkcjonowaniu tu jednej z ważniejszych 
odnóg szlaku pielgrzymiego, który wiódł ze Szczecina oraz Stargardu w kierunku 
Europy południowej i zachodniej. Biorąc pod uwagę, że w średniowieczu świat 
chrześcijański posiadał trzy główne miejsca docelowe pątników (Jerozolima, Rzym 
i Santiago de Compostela), nie wyklucza się obecności w tym rejonie drugiej (po 
Drodze Wkrzańskiej) odnogi Drogi Świętego Jakuba. 
 
 
3. Co dalej? Pielgrzymkowa przyszłość Binowa i Gardna 
 
 Bogata historia oraz długa tradycja pielgrzymowania na terenie Pomorza Za-
chodniego sprawiły, że rejon ten, pomimo swojego peryferyjnego położenia w sto-
sunku do głównych szlaków pątniczych średniowiecznej Europy, aktywnie włączał 
się w ten nurt. Do czasów reformacji ruch pielgrzymkowy notowany był nie tylko 
w kierunku lokalnych sanktuariów, ale również, co poświadczają znaleziska arche-
ologiczne, w kierunku Santiago. Z pewnością znany był szlak pomorskiej drogi 
wiodącej wzdłuż wybrzeża Bałtyku oraz nieco mniej uczęszczana Droga Wkrzań-
ska ze Szczecina w kierunku Brandenburgii. Najmniej udokumentowana jest trasa 
południowa, wiodąca ze Szczecina wzdłuż Odry w kierunku Frankfurtu. Jednak 
duże prawdopodobieństwo funkcjonowania takiego szlaku pozwala współcześnie 
na włączenie tego odcinka do sieci zachodniopomorskich szlaków pątniczych. 
 Zakrojone na szeroką skalę prace polegające na rekonstrukcji średniowiecz-
nych tras do Santiago de Compostela prowadzone są obecnie na terenie całej Polski. 
Od 2005 roku powstało już w kraju ponad 1200 km dróg oznakowanych charakte-
rystyczną muszlą świętego Jakuba. Od roku Fundacja „Szczecińska”, przy współ-
udziale wielu partnerów zarówno ze strony lokalnych władz, jak i ośrodków na-
ukowych i kościelnych, prowadzi intensywne prace nad rekonstrukcją szlaku na 
terenie Pomorza Zachodniego. Dzięki wspólnym projektom polsko-niemieckim być 
może już w niedługim czasie realnych kształtów zacznie nabierać Pomorska Droga 
Świętego Jakuba na odcinku od Sławna do Świnoujścia i Szczecina oraz Zachod-
niopomorska Droga Świętego Jakuba biegnąca wzdłuż starego szlaku nadodrzań-
skiego. 
 Bogate doświadczenie w tym zakresie, jakie posiadają ośrodki w Gardnie  
i Binowie, sprawiło, że zostały one włączone w projekt rekonstrukcji szlaku, stając 
się ważnymi punktami etapowymi pielgrzymowania do grobu wielkiego apostoła. 
Ażeby jednak tradycji stało się zadość, planowana jest również wierna rekonstruk-
cja figurki Madonny tronującej z Binowa, którą wzorem średniowiecznej reguły 
otrzymywaliby pielgrzymi przybywający do binowskiego kościoła, aby móc nieść 
ją dalej ze sobą, być może aż do Composteli. 
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MEDIEVAL CHURCHES IN THE GARDNO AND BINOWIE – MEANING 
STATION POINTS OF WESTERN POMERANIA SECTION OF SAINT 

JAKUB'S TRAIL OF A PILGRIMAGE 
 
 

Summary 
 
 Pilgrimage traditions in Western Pomerania date back to 12th century. There were 
a lot of different abbeys and religious centers located in this region. They generated  
a great interest in pilgrim routes among Pomeranian inhabitants. Two small villages  
– Gardno and Binowo were very important places on the Westpomeranian Pilgrim Way 
of St. Jacob, leading from Szczecin to Santiago de Compostela in Spain. It is evidenced 
by the historical monastery chronicles from Kołbacz and by the existence of two gothic 
figures of Enthroned Madonna found in the medieval church in Gardno. Today, when 
the pilgrimage roads of St Jacob are being reconstructed in Poland, these two villages 
are considered as important points of substation on the pilgrimage route. 
  

Translated by Tomasz Duda 
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MAŁGORZATA FLAGA 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 
 
 

SANKTUARIA MARYJNE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO – OŚRODKI KULTU 
CZY TURYSTYKI? 

 
 
 
Wstęp 
 
 Szczególne miejsce w życiu religijnym katolików w Polsce zajmuje kult Mat-
ki Bożej, który zapoczątkowany w średniowieczu trwa nieprzerwanie i z równą 
intensywnością do czasów współczesnych. Obrazy i figury Maryi były zawsze ota-
czane niezwykłą czcią, zwłaszcza tam, gdzie za ich przyczyną następowały nie-
zwykłe zdarzenia: ludzie doświadczali cudownych uzdrowień, nawróceń, pomocy 
w nieszczęściach życiowych lub klęskach żywiołowych. Kult Matki Bożej odegrał 
także doniosłą rolę w historii narodu polskiego. Niejednokrotnie w momentach 
szczególnych zagrożeń Polacy zwracali się o pomoc do Maryi poprzez modlitwy do 
Jej cudownych wizerunków, spośród których wyjątkową rangę posiadał obraz Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Uwieńczeniem niezwykłego nabożeń-
stwa Polaków do Maryi i wyrazem całkowitego oddania Polski pod Jej opiekę były 
słynne śluby Jana Kazimierza, złożone w 1656 roku w katedrze lwowskiej. Wów-
czas król oficjalnie ogłosił Matkę Bożą Królową Polski i Polaków. Ogromne zna-
czenie dla narodu polskiego kult maryjny miał w okresie zaborów, tragicznych 
zdarzeń obu światowych wojen oraz w XX w., w latach komunizmu. Był to przede 
wszystkim czynnik jednoczący wszystkich Polaków, a ponadto symbol ich ducho-
wej niezawisłości w okresach różnych zniewoleń. Najlepszym potwierdzeniem tego 
faktu były Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, przygotowane przez prymasa 
Stefana Wyszyńskiego i uroczyście wygłoszone na Jasnej Górze w 1956 roku jako 
odnowienie ślubów Jana Kazimierza. Z kolei wyrazem współczesnego oddania 
Polski (już niezależnej i demokratycznej) pod opiekę Matki Bożej było ponowienie 
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Ślubów Jasnogórskich w ich 50. rocznicę w roku 2006 przez ówczesnego prymasa 
Józefa Glempa.  
 Kult maryjny, który jak widać posiada w Polsce bardzo głębokie podłoże, 
rozwijał się w każdym z regionów kraju. Pewne miejsca, w których stwierdzono 
objawienia lub nadprzyrodzone zdarzenia związane z Matką Bożą, zyskiwały 
szczególną sławę. Do takich miejsc docierali pojedynczo lub w liczniejszych gru-
pach wierni prosić o łaski i wstawiennictwo Maryi. Najpierw powstawały tam ka-
pliczki, następnie kościoły, z których część przekształciła się w całe zespoły sakral-
ne. Do niektórych z nich wierni pielgrzymowali nieustannie, w innych gromadzili 
się głównie w święta maryjne, kiedy było możliwe uzyskanie odpustów. Z napły-
wem pątników wiązał się rozwój całych miejscowości. Z biegiem czasu wiele  
z tych początkowo małych i słabo znanych punktów stało się znaczącymi ośrodka-
mi kultu, w których odbywały się ważne uroczystości religijne i do których przy-
bywały liczne pielgrzymki.  
 Przedstawione powyżej funkcje centrów religijnych, utrwalone w ciągu wie-
ków przez tradycję, od lat 20. XX w. ulegają bardzo wyraźnym przekształceniom1. 
Są to tendencje występujące na całym świecie i dotyczą nie tylko ośrodków maryj-
nych, o czym można przekonać się podczas pobytu w rozmaitych sanktuariach. 
Coraz częściej w miejscach tych dużego znaczenia nabierają nowe funkcje, miano-
wicie: poznawczo-turystyczne, edukacyjne czy też kulturalne.  
 W niniejszym artykule podjęto próbę określenia obecnych funkcji w kilku 
wybranych sanktuariach maryjnych województwa lubelskiego, a mianowicie  
w: Kodniu, Kazimierzu Dolnym, Lublinie i Wąwolnicy. Przedstawiono rozwój  
i formy kultu w tych miejscach, ale zwrócono też uwagę na inne, niezwiązane  
z religią formy działalności, które wpływają na przemiany w funkcjach tych ośrod-
ków. W opracowaniu podkreślono współczesny dualizm miejsc kultu Matki Bożej 
w kwestii pełnionych przez nie zadań, który jest skutkiem aktualnych trendów  
w zakresie wędrówek religijnych. Przychylając się do opinii A. Jackowskiego2, że 
funkcja religijna jest „niemierzalna”, w referacie dokonano oceny przekształceń 
funkcji omawianych sanktuariów przede wszystkim w oparciu o własne obserwacje 
i interpretację dostępnych materiałów informacyjnych.  
 
 

                                                 
1  A. Jackowski, A. Witkowska, Z.S. Jabłoński, I. Sołjan, E. Bilska, Przestrzeń i sacrum, 

Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 8. 
2  A. Jackowski, I. Sołjan, Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych,  

w: Funkcja turystyczna miast, red. I. Jażdżewska, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 39–56. 
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1. Sanktuaria – kwestie terminologiczne i teoretyczne 
 
 Przed przystąpieniem do właściwej prezentacji lubelskich sanktuariów celowe 
wydaje się przybliżenie pewnych pojęć i zjawisk religijnych, o których będzie mo-
wa w niniejszym opracowaniu. Terminy te są wprawdzie w powszechnym użyciu 
lub ich definicje opisane są w literaturze przedmiotu, ale uważa się za wskazane 
wyjaśnić, jak są one rozumiane i stosowane w niniejszym referacie.  
 W religii katolickiej za sanktuarium uważany jest „kościół lub inne miejsce 
święte, do którego – za aprobatą ordynariusza miejscowego – pielgrzymują liczni 
wierni, z powodu szczególnej pobożności”3. Sanktuaria, ze względu na niezwykłość 
miejsca i wzmożony napływ pielgrzymów są predestynowane do szczególnej troski 
o duchowe dobro wiernych „przez odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, 
zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii i pokuty oraz przez kultywowanie za-
twierdzonych form pobożności ludowej”4. Ponadto mogą one posiadać specjalne 
przywileje dla wiernych, takiej jak np. możliwość uzyskania odpustów5. Pomimo że 
otrzymanie miana sanktuarium zależy obecnie od decyzji miejscowego biskupa, to 
większość miejsc świętych zdobyła je „przez długą tradycję, napływ wiernych, 
początkowe określenie się i w następstwie choćby milczące zaakceptowanie przez 
władzę kościelną”6. Warto zaznaczyć, że zasadniczym motywem pielgrzymów 
przybywających do sanktuariów są pobudki czysto religijne: dziękczynne, błagalne 
lub pokutnicze. 
 Biorąc pod uwagę obiekty czci, najliczniejszą grupę wśród sanktuariów  
w Polsce stanowią ośrodki maryjne. Z kolei rozpatrując ich wagę i zasięg oddzia-
ływania, można wyróżnić sanktuaria międzynarodowe, ogólnonarodowe, ponadre-
gionalne, regionalne i lokalne. Poza czasem trwania kultu i sławą, jaką cieszy się 
wizerunek Maryi, rangę danego sanktuarium podnosi fakt koronacji Jej obrazu lub 
figury, oznaczający szczególny hołd. W Polsce pierwszym koronowanym obrazem 
była ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, która została w ten sposób uczczona  
w 1717 roku7.  
 Jak zostało to wcześniej podkreślone, sanktuaria z założenia są przeznaczone 
do pełnienia funkcji religijnej i takie wartości reprezentują. Dotarcie do ośrodka 
kultu ma na celu spotkanie i doświadczenie Boga oraz „spełnienie określonych 

                                                 
3  Kodeks Prawa Kanonicznego (23.01.1983), Kan. 1230, Poznań 1984. 
4  Ibidem, Kan. 1234, § 1. 
5  Ibidem, Kan. 1233. 
6  Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717–1996, materiały 

zebrały i opracowały: s.M. Grażyna od Wszechpośrednictwa MB, s.M. Gizela od Niepokalanego 
Serca Maryi, Romana Szymczak), Siostry Niepokalanki, Szymanów 1996, s. 11. 

7  Ibidem, s. 13. 
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aktów religijnych, pobożności i pokuty”8. Tego rodzaju motywacja jest przypisy-
wana określonej formie wędrówek ludzi, mianowicie pielgrzymce9.  
 Poza niematerialnymi wartościami sakralnymi sanktuaria niejednokrotnie 
posiadają walory poznawcze: artystyczne, historyczne lub kulturowe. Przy licznych 
obiektach istnieją skarbce z dziełami sztuki, darami i wotami. Z miejscami święty-
mi są również związane osobliwe obrzędy i zwyczaje folklorystyczne. Często 
ośrodki te są położone na obszarze interesującym pod względem krajobrazowym 
lub towarzyszą im godne uwagi elementy przyrodnicze, jak np. ogrody różane czy 
parki z drobnymi obiektami architektury sakralnej. W ten sposób sanktuaria stają 
się atrakcją turystyczną i jednym z punktów na trasie wycieczki turystycznej, a ich 
pierwotna rola poszerza się o funkcję turystyczną. W tym przypadku motyw religij-
ny podróży jest zastąpiony motywem poznawczym, zaś doznania religijne i ducho-
we, jakie są przypisane do ośrodków kultu, są zamieniane na doznania intelektualne 
i artystyczne. Częściej jednak zdarza się, że pobudki czysto religijne łączone są  
z poznawczymi. Wówczas, głównym celem pielgrzymów jest nawiedzenie sanktu-
arium, gdzie mogą spełnić zamierzone akty pobożności, ale przy okazji zaznajomić 
się też z nowym, interesującym miejscem. Stąd też w sanktuariach obok grup piel-
grzymów pojawiają się licznie osoby uprawiające turystykę, którą określa się mia-
nem turystyki religijnej10.  
 
 
2. Rozwój sanktuariów maryjnych w województwie lubelskim 
 
 Kult Matki Bożej istniał na ziemiach polskich od momentu przyjęcia chrześci-
jaństwa, ale żywiej zaczął się rozwijać w XIV w. Jego wyrazem była systematycz-
nie rosnąca liczba wizerunków Maryi, uznawanych za cudowne lub słynące łaska-
mi11. W tym właśnie początkowym okresie można doszukiwać się początków nabo-
żeństwa do Matki Bożej w Wąwolnicy, miejscowości należącej do pierwszych 
ośrodków kultu religijnego na Lubelszczyźnie. Do miana jednego ze starszych 
sanktuariów na wschodnich rubieżach Polski pretenduje też kościół w Chełmie, 
który został zbudowany ok. połowy XIII w., specjalnie dla sprowadzonej do miasta 

                                                 
8  A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka re-

ligijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 21.  
9  A. Jackowski, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważa-

nia teoretyczne, Turyzm, t. 8, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 11;  
A. Jackowski, A. Witkowska, Z.S. Jabłoński, I. Sołjan, E. Bilska, op.cit., s. 8–9; J. Kosiewicz, 
Turystyka pątnicza – perspektywa teoretyczna i historyczna, w: Turystyka a religia, red. J. Ber-
gier, J. Żbikowski, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2003, s. 27;  
K. Wojtkiewicz, Pielgrzymowanie jako szukanie Boga, w: Turystyka religijna, op.cit., s. 32–33. 

10  A. Jackowski, Pielgrzymki…, op.cit., s. 8–17; A. Jackowski, A. Witkowska, Z.S. Jabłoń-
ski, I. Sołjan, E. Bilska, op.cit., s. 8–9; J. Kosiewicz, op.cit., s. 27; K. Wojtkiewicz, op.cit., s. 48. 

11  A. Jackowski, Rozwój pielgrzymek w Polsce, w: Przestrzeń i sacrum, op.cit., s. 14. 
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ikony Matki Bożej z Dziecięciem. Z kolei od XV w. cześć Matce Bożej oddawana 
była w szczególny sposób w Lublinie, przed obrazem Madonny z Dzieciątkiem  
w kościele Świętego Ducha12.  
 Okres od XVI do XVIII w. był czasem najintensywniejszego rozwoju kultu  
i kształtowania się sieci sanktuariów maryjnych w całej Rzeczypospolitej. Znaczna 
ich liczba powstawała na terenach pogranicza, z jednej strony w celu utrwalania 
tam katolicyzmu i polskości, z drugiej zaś – by poprzez wspólny kult jednoczyć 
ludność polską różnych wyznań13. Coraz powszechniejszym zjawiskiem stawały się 
pielgrzymki do miejsc świętych. W oparciu o liczbę przybywających wiernych 
następowało ugruntowanie rangi i obszaru wpływów danego ośrodka pątniczego. 
Na Lubelszczyźnie w I połowie XVIII w. odnotowano obecność około 20 wizerun-
ków Maryi uznanych za cudowne14. Natomiast ok. roku 1825, w czasie kiedy funk-
cjonowała już większość współczesnych ośrodków kultu, w granicach omawianego 
obszaru istniało ok. 50 miejsc, w których w specjalny sposób oddawano cześć Mat-
ce Bożej. Były to: Biskupice, Bystrzyca, Chełm, Chodel, Częstoborowice, Dubien-
ka, Dzierzkowice, Godów, Gołąb, Goraj, Horbów, Horodyszcze, Hrubieszów, Ja-
nów Lubelski, Kanie, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Kiełczewice, Kijany, Kodeń, 
Krasienin, Krasnobród, Krasnystaw, Kraśnik, Kryłów, Krzczonów, Księżomierz, 
Leśna Podlaska, Lublin (pięć miejsc kultu), Łaszczów, Łęczna, Łobodzice, Łuków, 
Nabróż, Olchówek, Ostrów Lubelski, Parczew, Puchaczów, Surhów, Szczebrze-
szyn, Tomaszów Lubelski, Uchanie, Wąwolnica, Wola Gułowska, Zamość (dwa 
miejsca kultu)15.  
 W porównaniu z pozostałymi – centralnymi i południowo-zachodnimi – czę-
ściami kraju, region lubelski posiadał stosunkowo rzadką sieć ośrodków maryjnych. 
Przede wszystkim na tym terenie porównywalnie później i słabiej ukształtowała się 
sieć katolickich kościołów parafialnych i zakonnych. Istotne znaczenie miało też 
słabsze zaludnienie oraz fakt zabiegania o wpływy przez Kościół unicki i prawo-
sławny. Niejednokrotnie katolickie sanktuaria maryjne musiały „rywalizować”  
o wiernych z licznymi ośrodkami obrządku wschodniego16.  
 W okresie zaborów nie tylko ustał natężony do tej pory przyrost nowych 
miejsc kultu, ale w wielu z nich nastąpił spadek liczby pielgrzymów, a same świą-
tynie niszczały lub były zamykane. W XIX w. miał miejsce regres sanktuariów  

                                                 
12  J.R. Marczewski, Życie religijne, w: Dzieje archidiecezji lubelskiej, red. M. Zahajkie-

wicz, „Gaudium”, Lublin 2005, s. 193–195; Z dawna Polski…, op.cit., s. 87 i 484. 
13  A. Jackowski, Rozwój pielgrzymek…, op.cit., s. 16. 
14  J.R. Marczewski, op.cit., s. 190–191. 
15 Załącznik 2, Ośrodki kultu maryjnego, oprac. A. Witkowska, w: Przestrzeń i sacrum, 

op.cit., s. 277. 
16  A. Witkowska, Maryjne loca sacra na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w początkach 

XIX wieku, w: Przestrzeń i sacrum, op.cit., s. 111–115. 
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w Wąwolnicy, Chodlu i Kijanach17. Życie religijne, a zwłaszcza kult Maryi i piel-
grzymowanie do Jej wizerunków, były bardzo silnie powiązane z postawami patrio-
tycznymi i dążeniami niepodległościowymi Polaków, czego przykładem była cho-
ciażby manifestacja narodowościowa przed obrazem Matki Bożej znajdującym się 
na Bramie Krakowskiej w Lublinie w 1863 roku18. Dlatego też władze zaborcze 
starały się zniszczyć wszelkie przejawy kultu maryjnego, m.in. poprzez zakaz orga-
nizowania pielgrzymek oraz restrykcje wobec sanktuariów. Czynnikiem, który 
dodatkowo osłabiał działalność, a niekiedy przyczyniał się do likwidacji ośrodków 
kultu, była przeprowadzona na szeroką skalę kasata zakonów w Polsce. Wspólnoty 
zakonne posiadały patronat nad znaczną liczbą ośrodków maryjnych, szczególnie 
na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, tak więc represje wobec zgromadzeń 
były także ciosem przeciwko sanktuariom. W zaborze rosyjskim częstą formą nisz-
czenia kultu maryjnego było przenoszenie wizerunków Maryi z miejsc o utrwalo-
nych tradycjach pątniczych do innych kościołów lub nawet regionów. Przykładem 
było wywiezienie w 1875 roku cudownego obrazu MB Kodeńskiej z Kodnia na 
Jasną Górę i oddanie kościoła w ręce prawosławnych. Podobna sytuacja miała 
miejsce w przypadku sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, które było celem pielgrzy-
mek katolików i unitów, a zostało przemianowane na cerkiew prawosławną19.  
 Odzyskanie w 1918 roku niepodległości z jednej strony pozwoliło na odro-
dzenie się ruchu pielgrzymkowego i życia wielu sanktuariów w Polsce, jednak  
z drugiej strony możliwość swobodnego dotarcia do największych ośrodków ma-
ryjnych sprawiła, że niektóre miejsca kultu o zasięgu regionalnym lub lokalnym 
zaczęły tracić swoje znaczenie. Z kolei po zakończeniu II wojny światowej i prze-
sunięciu granic Polski nowym zjawiskiem stały się wędrówki (głównie nielegalne) 
cudownych wizerunków Matki Bożej z obszaru ówczesnego ZSRR (a dawnych 
kresów wschodnich) na teren państwa polskiego. W ten sposób w 1945 roku przy-
wędrował na Lubelszczyznę cudowny obraz Matki Bożej z Latyczowa, który został 
umieszczony w kaplicy sióstr służek w Lublinie, jak również obraz MB Pocieszenia 
z Sokala. Przez długi czas po wojnie znajdował się on w Krakowie w kościele oo. 
bernardynów, a w 2002 roku został przeniesiony do Hrubieszowa20. 
 Koronacja obrazu MB Częstochowskiej zapoczątkowała na ziemiach polskich 
powszechne nadawanie koron wizerunkom Maryi. Jednak możliwość takiej dekora-

                                                 
17  J. Kania, Rola sanktuariów maryjnych Lubelszczyzny w intensyfikacji kultu religijnego  

w XIX wieku, w: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak 
i Cz. Krakowiak, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988, s. 196–197. 

18  A. Witkowska, Ośrodki kultu maryjnego na ziemiach polskich w XIX wieku, w: Niepoka-
lana…, op.cit., s. 101. 

19  A. Jackowski, Rozwój pielgrzymek…, op.cit., s. 25–27; Z dawna Polski…, op.cit., s. 43  
i 245. 

20  A. Jackowski, Rozwój pielgrzymek…, op.cit., s. 45–47; Z dawna Polski…, op.cit., s. 110 
–113. 
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cji była wyraźnie uwarunkowana bieżącą sytuacją polityczną państwa i Kościoła 
katolickiego. Na Lubelszczyźnie do roku 1800 korony otrzymały dwa obrazy Matki 
Bożej – w Kodniu (1723 rok) i Chełmie (1765 rok). W okresie zaborów i II Rze-
czypospolitej, kiedy liczba koronacji zmniejszyła się w całym kraju, w regionie 
lubelskim żaden wizerunek Maryi nie został ukoronowany. Niesprzyjającym cza-
sem dla tego rodzaju uroczystości były również pierwsze powojenne dekady.  
W tym czasie zostały udekorowane jedynie dwa obrazy – w Leśnej Podlaskiej 
(1963 rok) oraz w Krasnobrodzie (1965 rok). Liczba koronacji wzrosła natomiast 
po roku 1966, co wynikało z zainicjowanego przez prymasa Wyszyńskiego maryj-
nego programu obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Od tego momentu na Lu-
belszczyźnie koronami uhonorowano wizerunki maryjne w dziesięciu sanktuariach: 
Wąwolnicy (1978 rok), Woli Gułowskiej (1982 rok), Janowie Lubelskim (1985 
rok), Kazimierzu Dolnym (1986 rok), w katedrze w Lublinie (1988 rok), we Wło-
dawie-Orchówku (1990 rok), Tomaszowie Lubelskim (1994 rok), Parczewie (2000 
rok), w bazylice katedralnej w Zamościu (2000 rok) i Nabrożu (2002 rok). Należy 
dodać, że Lubelszczyzna posiada jeszcze dwa inne koronowane obrazy Matki Bo-
żej, które, jak już wspomniano, znalazły się w regionie w wyniku różnych wyda-
rzeń dziejowych. Jest to wizerunek MB Latyczowskiej w Lublinie oraz MB Pocie-
szenia w Hrubieszowie21.  
  W granicach województwa działa obecnie 28 sanktuariów Matki Bożej,  
a w 16 spośród nich znajdują się koronowane wizerunki maryjne (rysunek 1).  
W samym Lublinie znajduje się pięć miejsc szczególnego kultu Matki Bożej. Na 
Lubelszczyźnie czcią otaczane są przede wszystkim obrazy Maryi, jedynie w Wą-
wolnicy adorowana jest cudowna figurka Matki Bożej, zaś w Leśnej Podlaskiej  
– wykonana w kamieniu płaskorzeźba.  
 Większość sanktuariów maryjnych województwa to ośrodki o randze regio-
nalnej, tj. obejmujące swoim zasięgiem diecezję, lub też ośrodki o zasięgu lokal-
nym, czyli o oddziaływaniu w granicach parafii lub dekanatu. Jedynie dwa podla-
skie sanktuaria – Kodeń i Leśna Podlaska – znane są w kraju szerzej i uznawane za 
ponadregionalne miejsca kultu22.  

                                                 
21  http://www.theotokos.ovh.org, (10.12.2010); Załącznik 1, Koronacje wizerunków maryj-

nych, oprac. A. Witkowska, w: Przestrzeń i sacrum, op.cit., s. 224, 230–233. 
22  A. Jackowski, I. Sołjan, E. Bilska, Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich 

rozwoju, Turyzm, t. 9, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 94. 
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Rys. 1. Rozmieszczenie sanktuariów maryjnych w woj. lubelskim w 2010 roku 

Źródło:  Opracowanie K. Łucjan na podstawie: Z dawna Polski…, op.cit.; http://www. 
theotokos.ovh.org.  

 
 
3. Wybrane przykłady sanktuariów  
 
 W stolicy województwa i archidiecezji lubelskiej, w jej głównej świątyni, tj. 
lubelskiej archikatedrze pw. św. św. Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela znajduje 
się wizerunek Matki Bożej Płaczącej. Jest to nie do końca wierna kopia obrazu  
z Jasnej Góry, zamówiona w 1927 roku przez biskupa M. Fulmana. Umieszczając 
w katedrze częstochowskie wyobrażenie Maryi, chciał on przybliżyć wiernym Lu-
belszczyzny Królową Polski oraz podtrzymać i ożywić tutejszy kult maryjny.  
3 lipca 1949 roku przed obrazem było odprawiane uroczyste nabożeństwo w rocz-
nicę oddania świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Wówczas stwierdzono, że na 
twarzy Matki Bożej pojawiły się łzy spływające po policzkach. To niezwykłe zda-
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rzenie, chociaż określone mianem „cudu lubelskiego”, nie zostało oficjalnie uznane 
przez Kościół. Ówczesne badania nie pozwoliły bowiem ustalić, czym była sub-
stancja na twarzy Maryi i czy pojawiła się w nienaturalny sposób. Wyjaśnieniu tego 
niezwykłego zjawiska nie sprzyjała atmosfera tworzona przez władze komunistycz-
ne, które oskarżyły Kościół o celowe spreparowanie cudu i przeprowadziły ośmie-
szającą go kampanię. Ponadto rozpoczęły się represje wobec świadków i zwolenni-
ków zdarzenia. Pomimo tego obraz od razu przyciągał tłumy wiernych, pośród 
których dokonywały się nawrócenia i uzdrowienia. Początkowo nie były one do-
kumentowane, dopiero po pewnym czasie pielgrzymi zaczęli pozostawiać wota 
dziękczynne i spisane podziękowania. Do początku lat 80. XX w. obraz i jego hi-
storia otoczone były wymuszonym przez władze milczeniem, jako że łzy Matki 
Bożej wiązano z ogólną ateizacją, zniewoleniem narodu polskiego przez komuni-
stów i prześladowaniami Kościoła. Po raz pierwszy oficjalne uroczystości przed 
obrazem odbyły się w roku 1981, kiedy wyniesiono go z katedry do wiernych. 
Licznie przybywający pielgrzymi, poświadczone łaski przez nich uzyskiwane oraz 
trwałość czci oddawanej wizerunkowi Maryi sprawiły, że ówczesny biskup lubelski 
rozpoczął starania o jego koronację. Sprzyjającym wydarzeniem stała się wizyta  
i modlitwa Ojca Świętego w katedrze w 1987 roku. W następnym roku obraz Matki 
Bożej Płaczącej został ukoronowany przez prymasa J. Glempa23.  
 Zasadniczym elementem kultu Matki Bożej w Jej sanktuarium katedralnym są 
codzienne nabożeństwa maryjne przed cudownym obrazem oraz Apel Jasnogórski. 
Każdego miesiąca mają miejsce czuwania, przygotowane i prowadzone przez po-
szczególne parafie archidiecezji. Co roku 3 lipca obchodzona jest rocznica „cudu 
lubelskiego”. Ma ona zawsze podniosły charakter manifestacji religijnej i patrio-
tycznej. Na placu przed katedrą wystawiony jest obraz Matki Bożej i przed nim 
odprawiana jest msza św., po której następuje procesja z modlitwą różańcową, wio-
dąca pobliskimi uliczkami Lublina. Uroczystości rocznicowe poprzedzone są Ty-
godniem Maryjnym, na który składają się specjalne nabożeństwa i konferencje.  
O tym, jak żywy jest kult Matki Bożej Płaczącej świadczy stała obecność wiernych 
modlących się przed Jej wizerunkiem i wota za otrzymywane za Jej pośrednictwem 
łaski.  
 Archikatedra lubelska poza tym, że jest regionalnym sanktuarium maryjnym, 
stanowi także uznany zabytek architektoniczny i największy obiekt sakralny Lubli-
na. Zbudowana na przełomie XVI i XVII w. jako kościół przyklasztorny zakonu 
jezuitów, jest przykładem tzw. renesansu lubelskiego. Po pożarze w 1725 roku 
świątynia została odnowiona w stylu barokowym, zaś w XIX w. dobudowano do 
niej klasycystyczny portyk. Oprócz cennego barokowego wyposażenia, niezwykłej 
iluzjonistycznej polichromii na sklepieniu, podziemi z grobami dostojników ko-
ścielnych oraz zbioru szat i naczyń liturgicznych, osobliwością katedry jest tzw. 

                                                 
23  J.R. Marczewski, op.cit., s. 195–196; Z dawna Polski…, op.cit., s. 484–487. 
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zakrystia akustyczna. Ponadto w przylegającej do świątyni neogotyckiej Wieży 
Trynitarskiej mieści się Archidiecezjalne Muzeum Sztuki Sakralnej. Wszystkie te 
walory sprawiły, że archikatedra znalazła się na trasie lubelskiego miejskiego Szla-
ku Zabytków Architektury i stała się podobną do wielu innych atrakcją turystyczną. 
Przez cały rok, chociaż z największym natężeniem w sezonie wakacyjnym, jest ona 
celem zorganizowanych wycieczek polskich i zagranicznych oraz turystów indywi-
dualnych. Można zaryzykować stwierdzenie, że niekiedy osób zwiedzających ar-
chikatedrę jest równie dużo co wiernych modlących się przed cudownym wizerun-
kiem Matki Bożej24.  
 Kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy stanowi sanktuarium 
cudownej figurki Matki Boskiej Kębelskiej. Według tradycji, jej kult sięga XIII w., 
kiedy to Wąwolnicę oblegali Tatarzy. Pośród ich łupów znalazła się wyrzeźbiona  
w drewnie postać Maryi z Dzieciątkiem, która w niewiadomy sposób wydostała się 
spośród pakunków, powodując przerażenie i ucieczkę Tatarów. Zdarzenie to miało 
miejsce w niedalekiej wsi Kębło, gdzie właściciel Wąwolnicy wybudował drewnia-
ną kapliczkę i umieścił figurkę. W tej kapliczce przebywała ona do roku 1700, kie-
dy to została uroczyście przeniesiona do kościoła parafialnego (dawnej kaplicy 
zamkowej) w Wąwolnicy. Obecna statuetka Maryi pochodzi z początku XV w. ze 
szkoły śląskiej lub pomorskiej i prawdopodobnie zastąpiła wcześniejszą, umiesz-
czoną w kaplicy w Kęble, której los jest nieznany. Współcześnie czczona figurka 
znajduje się w kaplicy Bogarodzicy Kębelskiej, zlokalizowanej obok kościoła para-
fialnego25.  
 Za sprawą figurki ludzie doznawali łask i uzdrowień, w związku z czym szyb-
ko zdobyła ona sławę cudownej. Patronat nad wizerunkiem i kapliczką Maryi objęli 
oo. benedyktyni. Zarówno do wiejskiej kaplicy w Kęble, jak i potem do kościoła 
parafialnego przybywali liczni pielgrzymi. W 1472 roku w Wąwolnicy powstało 
Bractwo MB Bolesnej, mające za patronkę właśnie Maryję Kębelską, zaś w roku 
1700 utworzono kolejne – różańcowe bractwo Jej imienia. Kult MB Kębelskiej był 
nadzwyczaj intensywny w XVII i XVIII w., wyraźnie zaś osłabł w latach zaborów, 
by ponownie odżyć począwszy od II połowy XIX w. Uwieńczeniem trwającego 
nieprzerwanie od ponad 700 lat kultu była koronacja figury Matki Bożej, do której 
doszło w 1978 roku26. 
 Obecnie Wąwolnica jest powszechnie znanym w regionie lubelskim ośrod-
kiem pielgrzymkowym i rekolekcyjnym. Poza indywidualnymi wiernymi przyby-
wają tu grupy zorganizowane, w tym: osób chorych, ministrantów, grup zawodo-
wych, członków ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej, duszpasterstwa akademic-

                                                 
24  Lublin. Przewodnik, red. B. Nowak, Wyd. Test, Lublin 2000, s. 269–274. 
25  J. Kania, Rola sanktuariów…, op.cit., s. 4–7; Z dawna Polski…, op.cit., s. 397–399. 
26  J. Kania, Rola sanktuariów…, op.cit., s. 4–7; J.R. Marczewski, op.cit., s. 194; 

http://www. sanktuarium-wawolnica.pl, (12.12.2010). 
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kiego, coroczne pielgrzymki księży diecezji lubelskiej i inne. Specjalnym czasem 
pielgrzymkowym w Wąwolnicy jest pierwszy tydzień września, kiedy na uroczy-
stościach odpustowych z racji Święta Narodzenia NMP i rocznicy koronacji figury 
MB Kębelskiej gromadzą się tłumnie pielgrzymi z diecezji, w tym liczni przybyli 
pieszo. Wyrazem nieustającego kultu do Matki Bożej są też: odmawiana dwukrot-
nie w ciągu dnia modlitwa różańcowa, comiesięczne czuwania fatimskie i maryjne 
nabożeństwa o uzdrowienie duszy i ciała oraz specjalne procesje różańcowe w maju 
i październiku. Dziewięć razy w ciągu roku, z racji różnych uroczystości kościel-
nych, istnieje okazja uzyskania odpustu zupełnego w kościele wąwolnickim, który 
ma status bazyliki mniejszej27.  
 Począwszy od roku 2003 gmina Wąwolnica należy do Lokalnej Organizacji 
Turystycznej (LOT), która po zmianie, jaka zaszła w 2007 roku, nosi nazwę „Kra-
iny Lessowych Wąwozów”. Organizację tę tworzą gminy z zachodniej części wo-
jewództwa lubelskiego, położone w regionie o lessowej rzeźbie. Promocja gminy  
i samej miejscowości w kontekście wykorzystania turystycznego wpłynęły widocz-
nie na postrzeganie i publiczną prezentację wąwolnickiego sanktuarium. W doku-
mentach LOT zarówno bazylika Matki Bożej w Wąwolnicy, jak i kaplica w miejscu 
pojawienia się figurki w Kęble przedstawiane są jako główne atrakcje turystyczne 
gminy. W ten sposób stały się one punktami turystycznymi na trasie kilku szlaków  
i ścieżek turystyczno-edukacyjnych, m.in.: spacerowej ścieżki dydaktycznej „Sa-
crum – Natura – Historia” będącej częścią większego Szlaku Kultury Sakralnej 
Ziemi Nałęczowskiej, pieszego Szlaku Wyżynnego Zachodniego, szlaków rowero-
wych „Lublin – Nałęczów – Kazimierz Dolny” i „Nitką kolejki wąskotorowej”.  
Z kolei wrześniowe uroczystości z okazji koronacji wizerunku maryjnego w bazyli-
ce wąwolnickiej podawane są w spisie ofert kulturalnych gminy wraz z tradycyj-
nym festiwalem piosenki pielgrzymkowej28. O przemianach funkcji sanktuarium  
w Wąwolnicy świadczy też opis Domu Pielgrzyma, zamieszczony na stronie inter-
netowej gminy, mówiący m.in. o tym, że jest to „najchętniej odwiedzane miejsce 
noclegowe Wąwolnicy (…), szczególnie często wybierane przez grupy wycieczko-
we ze szkół podstawowych i gimnazjów”29.  
 W niedalekiej odległości od Wąwolnicy znajduje się kolejna świątynia,  
w której oddawana jest cześć Matce Bożej w Jej cudownym wizerunku. Jest to 
kościół pw. Zwiastowania NMP. w Kazimierzu Dolnym, będący sanktuarium Matki 
Bożej Kazimierskiej, położony na jednym z kazimierskich wzgórz – Plebaniej Gó-
rze. Chociaż sam obraz pochodzi z roku 1600, zaś kościół, w którym jest on prze-
chowywany – z wieku XVII, to jednak kult Maryi istniał w tym miejscu już od  
XII w. Działał tam wówczas klasztor Norbertanek, po którym pozostała kaplica 

                                                 
27  http://www.sanktuarium-wawolnica.pl, (12.12.2010); J.R. Marczewski, op.cit., s. 194. 
28  http://www.kraina.org.pl, (10.12.2010). 
29  http://www.wawolnica.pl., (12.12.2010). 
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Zwiastowania NM.. wraz z malowidłem przedstawiającym tę właśnie scenę. Obra-
zowi przypisywano niezwykłe własności i nazywano go łaskami słynącym. Posia-
dał on już wówczas liczne ozdoby i wota. Po wybudowaniu na górze nowego ko-
ścioła zamówiono do niego także nowy obraz Zwiastowania i umieszczono go  
w głównym ołtarzu. Spowodowało to bardzo żywe odrodzenie kultu Matki Bożej. 
W związku z gwałtownym napływem pielgrzymów proboszcz kazimierski zdecy-
dował się na sprowadzenie do miasteczka zakonników, którzy staliby się opieku-
nami sanktuarium. Zostali nimi franciszkanie reformaci, dla których obok kościoła 
wybudowano klasztor. Z przerwami wynikającymi z wydarzeń historycznych (re-
presje carskie w okresie zaborów, obie wojny światowe) zakonnicy sprawują patro-
nat nad sanktuarium do chwili obecnej. Wynikiem ich pełnego oddania Maryi i Jej 
cudownemu wizerunkowi oraz długoletnich starań był akt koronacji kazimierskiego 
obrazu Matki Bożej w 1986 roku30.  
 Od pierwszych chwil objęcia sanktuarium zakonnicy niezwykle dbali o rozwój 
nabożeństwa do Matki Bożej wśród mieszkańców Kazimierza i pielgrzymów, co 
było wyrazem szczególnego kultu maryjnego wpisanego w charyzmat zgromadze-
nia. Spisywali też cuda i łaski dzięki niej otrzymane. W maryjne święta odbywały 
się tutaj wielkie uroczystości. Powstawały bractwa i konfraternie, między innymi 
Braci Bosych, którzy w każdą sobotę odprawiali nabożeństwo maryjne przed cu-
downym wizerunkiem. Sanktuarium przyciągało ludzi, zaś przed obrazem przyby-
wało wotów i kosztowności – dowodów wdzięczności za otrzymane łaski. Jak po-
dają kroniki, w XVII w. ich liczba była tak wielka, że pokryto nimi cały ołtarz  
i obraz Matki Boskiej. Trzeba podkreślić, że kult maryjny w sanktuarium miał od 
zawsze charakter patriotyczny. W czasach różnych niewoli przed wizerunkiem 
NMP. odbywały się nabożeństwa w intencji Ojczyzny, zaś w latach 80. ojcowie 
rozwinęli także Krucjatę Indywidualnej Modlitwy za Ojczyznę. Dzięki ich zaanga-
żowaniu po każdej z tragedii narodowych, które osłabiały napływ wiernych, kult 
maryjny w Kazimierzu ponownie odżywał. Specyfiką sanktuarium, które nosi mia-
no Zwiastowania, jest również troska i propagowanie obrony życia nienarodzonego. 
Dlatego jedną ze stałych form modlitwy, poza różańcem fatimskim, jest Anioł Pań-
ski odmawiany w intencji matek oczekujących na dziecko31.  
 Poza wartościami duchowymi i religijnymi kazimierskie sanktuarium repre-
zentuje walory historyczne i krajoznawcze. Kościół i klasztor oo. reformatów nale-
żą do dobrze zachowanych zabytków miasteczka. Przedstawione w klasztornych 
krużgankach najważniejsze fakty z życia sanktuarium i samego Kazimierza mówią 
jednocześnie o dziejach zakonu franciszkanów w Polsce, nierozłącznie związanych 
z historią całego kraju. Muzeum klasztorne posiada ponadto ciekawe zbiory starych 
                                                 

30  Cz. Ryszka, Sanktuarium Zwiastowania N.M.P. w Kazimierzu nad Wisłą, Wyd. Fran-
ciszkanie, Kraków-Rzym 1986, s. 37–41; A. Sroka, Sanktuarium maryjne franciszkanów w Kazi-
mierzu Dolnym, Towarzystwo Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, Kazimierz 1991. 

31  A. Sroka, op.cit., s. 8; Z dawna Polski…, op.cit., s. 470–471. 
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ksiąg, monet, obrazów, rzeźb i okazów geologicznych. Atrakcyjne jest samo poło-
żenie zespołu klasztornego, na wzgórzu, z którego można podziwiać Wisłę, malow-
niczo usytuowany na jej brzegu cały Kazimierz, a w dalszej perspektywie pozosta-
łości zamku w Janowcu. Dla tych wszystkich walorów, poza czcicielami Matki 
Bożej, do sanktuarium przychodzą artyści poszukujący inspiracji do malowania, 
turyści poznający uroki i zabytki Kazimierza oraz ludzie chcący odpocząć w jego 
niezwykłej małomiasteczkowej atmosferze. W przypadku takiego miejsca jak Ka-
zimierz Dolny nie jest łatwe oddzielenie sakralnej roli miejsca kultu od poznawczej 
lub odróżnienie pielgrzyma od turysty. 
 Wyjątkowe miejsce na mapie ośrodków maryjnych województwa lubelskiego 
zajmuje sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia, które stanowi kościół para-
fialny pw. św. Anny w Kodniu. Historia otoczonego kultem kodeńskiego wizerun-
ku Maryi jest niezwykła, a o roli, jaką odegrał on w dziejach Podlasia, najlepiej 
świadczą tytuły, którymi mieszkańcy obdarzają Matkę Bożą: „Matka Boża Jedno-
ści”, „Strażniczka Granic”, „Kodeńska Patronka męczonych za wiarę”32.  
 Jak podaje legenda, pierwowzorem obrazu była figura Matki Bożej wyrzeź-
biona przez św. Łukasza Ewangelistę. W VI w. na prośbę papieża Grzegorza Wiel-
kiego został wykonany identyczny obraz Maryi, który umieszczono w Rzymie  
w papieskiej kaplicy. Wkrótce wizerunek Matki Bożej, zwanej już wówczas Grego-
riańską, zaczął słynąć z łask i doznawać specjalnej czci33.  
 Podlaski okres dziejów cudownego obrazu rozpoczął się w XVII w. W roku 
1631 do Rzymu przybył książę brzeski Mikołaj Sapieha, kolejny właściciel Kodnia. 
Przyjechał jako pielgrzym, modlić się o wyleczenie z ciężkiej choroby. Uczestni-
cząc we mszy świętej przed wizerunkiem Matki Bożej Gregoriańskiej w prywatnej 
kaplicy papieża Urbana VIII, faktycznie doznał uzdrowienia. Zafascynowany obra-
zem Sapieha poprosił papieża, by ten podarował cudowny wizerunek kościołowi  
w Kodniu. Kiedy jednak nie uzyskał na to zgody, wykradł obraz i potajemnie wy-
wiózł z Rzymu. Pomimo że karą za to świętokradztwo była ekskomunika, Mikołaj 
Sapieha nie oddał obrazu, ale przygotował dla niego specjalne miejsce w powstają-
cej kodeńskiej bazylice. Zdjęcie kar kościelnych oraz pozwolenie na zatrzymanie 
cudownego wizerunku książę uzyskał dopiero po kilku latach – jako „nagrodę” za 
publiczne wystąpienie na sejmie w obronie wiary katolickiej w Polsce. Jako za-
dośćuczynienie musiał jednak odbyć kolejną pielgrzymkę do Rzymu34.  
 Od momentu przywiezienia do Kodnia i umieszczenia w kościele w centrum 
miasta, gdzie mógł być dostępny dla wszystkich wiernych, wizerunek Matki Bożej 
Gregoriańskiej został otoczony niezwykłą czcią przez mieszkańców. Ze względu na 

                                                 
32  M. Golec, Matka Boża Kodeńska Królowa Podlasia, Katolickie Stowarzyszenie Mło-

dzieży przy Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem, Siedlce 2009, s. 20–22. 
33  Ibidem, s. 12–14. 
34  http://www.koden.com.pl (13.12.2010). 
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pomoc, jakiej doświadczali ludzie za pośrednictwem Maryi, obraz stawał się sław-
ny nie tylko na Podlasiu, ale również na Wołyniu, Ziemi Chełmskiej, Bełzkiej, na 
Białorusi, a nawet na Żmudzi. Pielgrzymowali do niego zarówno katolicy, jak  
i unici. W związku z coraz większą sławą wizerunku, w odpowiedzi na wspólną 
prośbę ówczesnego właściciela Kodnia Jana Fryderyka Sapiehy i hierarchów ko-
ścielnych, papież Innocenty XIII wydał zgodę na koronację Matki Bożej Kodeń-
skiej diademami papieskimi. Akt ten przeprowadził biskup łucki w sierpniu 1723 
roku35.  
 Represje carskie w czasie rozbiorów dotknęły cudowny obraz kodeński na 
równi z mieszkańcami Podlasia. Jednak do momentu wywiezienia z Kodnia wize-
runek Matki Bożej stanowił ucieczkę i wsparcie dla prześladowanej za polskość  
i wiarę katolicką ludności. W roku 1875 władze rosyjskie nakazały wywiezienie 
obrazu wraz z innymi relikwiami na Jasną Górę. Kościół św. Anny został przemia-
nowany na cerkiew prawosławną, zaś parafia kodeńska uległa likwidacji. Przywró-
cenie dawnej sytuacji religijnej nastąpiło w Kodniu dopiero w okresie międzywo-
jennym, kiedy to w 1917 roku główna świątynia kodeńska powróciła do katolików, 
zaś w roku 1927 został przywieziony z Częstochowy obraz Matki Bożej. Było to 
niezwykłe wydarzenie w skali całej Polski, mające charakter narodowej pielgrzym-
ki. W drodze do Kodnia, już na ziemi podlaskiej, obraz zatrzymywał się w kilku 
miejscowościach, po czym podczas uroczyście sprawowanej mszy św. został po-
nownie umieszczony w głównym ołtarzu kościoła św. Anny. Opiekę nad odradza-
jącą się parafią i sanktuarium kodeńskim biskup diecezji podlaskiej powierzył 
Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów, którzy od tego momentu sprawują ją przez 
cały czas36.  
 Po II wojnie światowej nastąpił szybki rozwój Kodnia jako ośrodka życia 
duchowego na Podlasiu. Od końca lat 60. miały tu miejsce liczne uroczystości 
związane z ważnymi wydarzeniami w dziejach diecezji podlaskiej i samego obrazu 
Matki Bożej, m.in. jubileusze przybycia na Podlasie i koronacji. Święta te były 
zawsze momentem spotkań dla rzesz pielgrzymów świeckich i duchownych z kraju 
i z zagranicy. W latach komunizmu były one także publicznymi manifestacjami 
wiary. W toku 1973, aby podkreślić rangę i znaczenie sanktuarium kodeńskiego, 
papież Paweł VI nadał mu godność bazyliki mniejszej. Szczególną formą uczczenia 
obrazu stała się jego peregrynacja w parafiach diecezji podlaskiej na przełomie lat 
1980 i 198137.  
 Począwszy od wieku XVII Kodeń nieprzerwanie jest celem dla tysięcy piel-
grzymów indywidualnych i zorganizowanych, proszących o wstawiennictwo Matki 
Bożej. Jak każde sanktuarium, również Kodeń posiada specyfikę i ukierunkowanie 

                                                 
35  M. Golec, op.cit., s. 29–30. 
36  M. Golec, op.cit., s. 30–32; http://www.koden.com.pl, (13.12.2010). 
37  M. Golec, op.cit., s. 34–42. 
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działalności duszpasterskiej. Na pierwszym miejscu znajduje się oczywiście kulty-
wowanie pobożności maryjnej poprzez obchody uroczystości maryjnych oraz różne 
formy nabożeństw stałych, okresowych i okazjonalnych, jak np.: modlitwę, nowen-
nę i litanię do MB Kodeńskiej, modlitwę różańcową, nabożeństwa majowe, Gorzkie 
Żale i Drogę Krzyżową. Ponadto od 1984 roku, z racji swojego położenia na pogra-
niczu wyznaniowym, Kodeń stał się też głównym ośrodkiem Kodeńskich Spotkań 
Ekumenicznych, w których bierze udział młodzież z całej Polski. Od roku 2002 
odbywa się tu także Festiwal Życia – wakacyjne kilkudniowe zjazdy dla młodzieży 
z Polski i zagranicy, podczas których propagowany jest ekumenizm oraz idee po-
mocy młodym ludziom doświadczającym różnych form ubóstwa38.  
 Głębokiemu przeżywaniu treści religijnych sprzyja w Kodniu zagospodaro-
wanie najbliższego otoczenia sanktuarium oraz geograficzne położenie samej miej-
scowości. W latach 30. XX w. przy bazylice kodeńskiej, na dawnym terenie zam-
kowym Sapiehów, powstała kalwaria dokończona już po II wojnie światowej.  
W obecnej dekadzie utworzono ogród zielny Matki Bożej z pięknymi kwiatami, 
krzewami i fontannami, sztuczny zbiornik wodny – Rozlewisko Genezaret, zrewita-
lizowano dawny port Sapiehów i zorganizowano przystań nad Bugiem. Na całym 
obszarze zielonym rozmieszczono kapliczki różańcowe. Poza elementami religij-
nymi w pobliżu sanktuarium zlokalizowano również urządzenia rekreacyjno-
sportowe, takie jak: boiska piłkarskie i korty tenisowe, służące odwiedzającym 
ośrodek pielgrzymkowy.  
 Kodeń leży w pięknej i wciąż w dużym stopniu naturalnej dolinie Bugu. Jest 
ona szeroko znana i ceniona ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz 
kulturowe. Przebiegają przez nią ważne szlaki turystyczne województwa lubelskie-
go: pieszy i rowerowy Szlak Nadbużański. Miejscowość jest również uwzględniana 
jako punkt przystankowy na trasie spływów kajakowych Bugiem. Dzięki położeniu 
nad rzeką i walorom wypoczynkowym Kodeń zyskał miano miejscowości letni-
skowej, a rozwojowi tej funkcji mają służyć pojawiające się stopniowo kwatery  
i gospodarstwa agroturystyczne. Wieś jest jednym z częściej odwiedzanych ośrod-
ków turystyki kulturowej na Podlasiu ze względu na zabytki sakralne (m.in. bazyli-
kę św. Anny) oraz pozostałości po różnowiekowych zabudowaniach rodu Sapie-
hów. Miejscowość posiada także doskonałe predyspozycje do rozwoju transgra-
nicznej turystyki religijnej o charakterze ekumenicznym i historycznym, dzięki 
której możliwe byłoby poznanie wielokulturowego i wielowyznaniowego dziedzic-
twa regionu Podlasia39. Jak już była o tym mowa, w Kodniu realizowane są działa-
nia z tego zakresu. Jeśli jednak miałby to być przyszłościowy kierunek intensyfika-
cji ruchu turystycznego w miejscowości, konieczne będzie wzmocnienie bazy noc-

                                                 
38  Ibidem, s. 86–109. 
39  A. Rękas, A. Mazurek-Kusiak, Kodeń jako transgraniczny ośrodek turystyki pielgrzym-

kowej, w: Turystyka religijna, op.cit., s. 649. 
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legowej i żywieniowej wsi, której głównym obiektem jest nadal Dom Pielgrzyma,  
a sezonowo Ośrodek Wypoczynkowy PKP. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Jak wskazują przykłady sanktuariów maryjnych z terenu województwa lubel-
skiego, powszechną tendencją w miejscach kultu staje się łączenie wartości religij-
nych z rekreacyjno-poznawczymi i zachowań pobożnościowych z turystycznymi. 
Większość osób przybywających do miejsc kultu wiąże te dwa motywy, podróżując 
jako pielgrzymi i turyści jednocześnie. W licznych przypadkach zapewne sami 
odwiedzający sanktuaria nie są w stanie określić, który z motywów jest decydujący. 
Takie mieszanie się osób i grup przyjezdnych o różnych pobudkach sprawia, że 
rozmyciu ulega główna, tj. religijna funkcja sanktuariów, jaką jest kontakt z sa-
crum, natomiast coraz większego znaczenia nabiera funkcja turystyczna. Nie jest 
jednak łatwo nakreślić granicę pomiędzy nimi i stwierdzić, w którym momencie 
dana funkcja jest przeważająca lub dominująca.  
 Rozpatrując cztery zaprezentowane ośrodki maryjne Lubelszczyzny, można 
uznać, że w największej mierze funkcja religijna zachowała się w Wąwolnicy, zaś 
w pozostałych sanktuariach w różnym stopniu ustępuje ona miejsca funkcji tury-
stycznej. Jak wynika z obserwacji i analiz, sytuacja ta nie zależy od czasu trwania 
kultu ani od jego intensywności i tradycji. Jest raczej pochodną „presji” turystów na 
sanktuarium i masowości ich odwiedzin. Te z kolei wiążą się z informacją o istnie-
niu sanktuarium, jego promocją, a także dostępnością komunikacyjną. 
 Współczesna sytuacja polegająca na tym, że coraz rzadziej można spotkać 
ośrodek kultu, który zachowałby swoją pierwotną, „czystą” funkcję sakralną, wyni-
ka z kilku faktów. Po pierwsze jest to rezultat postępującej laicyzacji współcze-
snych społeczeństw i zanikania poczucia sacrum. Niezwykłość miejsc świętych, 
łączona dotychczas z obecnością i doświadczeniem Boga, staje się atrakcją pozwa-
lającą oderwać się od codzienności. Nakładają się na to wzrastające chęci ludzi do 
poznawania nieznanych regionów i miejsc. Jest to często wykorzystywane przez 
opiekunów sanktuariów, którzy – chcąc przyciągnąć pielgrzymów – przygotowują 
dodatkowe atrakcje w postaci wystaw, muzeów, obiektów przyrodniczych (np. 
Kodeń). Czynnikiem, który niewątpliwie sprzyja wzrostowi funkcji turystycznej 
jest już istniejąca baza noclegowa i żywieniowa. Pierwotnie przeznaczona do ob-
sługi pielgrzymów, rozszerza zakres usług także na zwykłych turystów. W przy-
padku Lublina – stolicy województwa – i Kazimierza Dolnego – nazywanego mek-
ką turystów – kluczowe znaczenie dla wzmożenia ruchu turystycznego w sanktu-
ariach ma ich usytuowanie w miastach charakteryzujących się znaczną liczbą osób 
zwiedzających.  
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 Napływ osób zwiedzających sanktuaria, a co za tym idzie wzrost ich funkcji 
turystycznej jest bardzo często stymulowany z zewnątrz, np. przez władze gminy,  
w której miejscowość jest zlokalizowana (przykładem jest Wąwolnica). Jako że 
turystyka jest w ostatnim czasie popularną formą aktywizacji gospodarczej wielu 
obszarów, jej intensyfikacja jest powszechnie uwzględniana w strategiach rozwoju. 
Ważnym elementem staje się promocja walorów gmin, pośród których uwzględnia-
ne są także obiekty sakralne i miejsca kultu. Dzięki różnorodnym formom reklamy  
i środkom przekazu informacje na ten temat docierają do szerokiego grona odbior-
ców. Równie rozległą promocję ośrodków kultu jako godnych uwagi celów podró-
ży prowadzą biura turystyczne i pielgrzymkowe, a nawet księża w parafiach.  
 Nie ma wątpliwości, że w perspektywie najbliższych lat w niektórych sanktu-
ariach funkcja turystyczna będzie nadal istniała obok funkcji sakralnej, zaś w in-
nych będzie się stopniowo pojawiała i rozwijała. Prowadzi to do konkluzji, że 
sformułowane w temacie artykułu pytanie: „Sanktuaria maryjne – ośrodki kultu czy 
turystyki?” należy zamienić na zdecydowane stwierdzenie: „Sanktuaria maryjne 
ośrodkami kultu i turystyki”.  
 
 
SAINT MARY’S SANCTUARIES IN THE LUBLIN VOIVODSHIP – CENTERS 

OF CULT OR TOURISM? 
 
 

Summary 
 
 In the paper, issue of dual functions of Saint Mary’s sanctuaries is considered. The 
problem is presented on the example of four chosen cult centers in the Lublin voivod-
ship: in Kodeń, Kazimierz Dolny, Lublin and Wąwolnica. Some conclusions are based 
on observations and information concerning these mentioned sanctuaries. But they also 
refer to numerous other places of cult in Poland as well as in the whole world, as they 
reflect some general contemporary tendencies in the scope of pilgrimages and religious 
migrations.  
 At present the common trend in sanctuaries is mixing two values and behaviours: 
sacral and cognitive. More and more people arrived at sacral places not only to pray and 
experience God but e. g. to see new architecture object. Thus, traditional, it means reli-
gious function of sanctuaries is mixing with a new one – touristic. However, it is diffi-
cult to define precisely intensity of both functions and their mutual proportions. 
 Development of touristic function in sanctuaries depends on some factors. Firstly, 
it results from changes in mentality and needs of modern societies which become more 
secular than earlier. So, their visits to sacral centers is not caused by religious motiva-
tion. Besides, people are much more eager to visit and acquaint with unknown places 
and treat sanctuaries on equal terms with other tourist attractions. The authorities of 
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areas where cult center is located have very similar attitude to these issues. They usually 
regard sanctuaries as an object of interest for potential visitors and they promote rather 
their touristic than religious functions.  
 

Translated by Małgorzata Flaga 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  648 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  66 2011 
 
 
 
 

BLANKA GOSIK 
Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim  
 
 
 

CMENTARZE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ JAKO WALOR TURYSTYCZNY 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 
 
 
Wstęp 
 
 W ofercie turystycznej województwa łódzkiego można spotkać wiele atrakcji 
będących wyrazem bogatej przeszłości regionu. Wymienić tu można zabytki tech-
niki, warte zwiedzenia obiekty poprzemysłowe, a także miejsca martyrologii1.  
W Łodzi, która od lat związana jest ze środowiskiem filmowym, można zobaczyć 
wiele ciekawych miejsc związanych z kinematografią2. Województwo łódzkie od 
prawie dwóch stuleci było i w dalszym ciągu jest miejscem współistnienia wielu 
kultur i narodowości. Do dnia dzisiejszego można spotkać wiele materialnych po-
zostałości będących świadectwem mieszkających tu niegdyś Niemców, Rosjan  
i Żydów. Wymienić można np. największy w Europie cmentarz żydowski w Łodzi, 
cerkiew pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim czy 
piękny grobowiec rodziny Kindlerów w Pabianicach.  
 Ważnymi obiektami, które stanowią o historii województwa, są cmentarze 
wojenne z okresu I wojny światowej. Są one niewątpliwie walorem turystycznym, 
choć jeszcze niedocenianym i pomijanym w ofercie turystycznej regionu. 
 
 

                                                 
1  W. Cudny, The Radegast Station Holocaust Monument – its history, contemporary func-

tion and perception in the eyes of tourists and Lodz inhabitants, „Bulletin of Geography” 2008, 
no. 9. 

2  M. Kronenberg, Przewodnik po filmowej Łodzi, Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju 
„Regio”, Łódź 2010.  
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1. Cmentarz jako walor turystyczny 
 
 Przyjmując za Kolbuszewskim, cmentarz to instytucjonalnie ukształtowany 
wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorgani-
zowanym wedle pewnych dyrektyw – reguł kulturowych, związanych tak ze zrytu-
alizowaniem form grzebania zmarłych, jak z istnieniem pewnej tradycji sposobu 
utrwalania pamięci o nich3. Z prawno-administracyjnego punktu widzenia cmentarz 
to wyraźnie wyodrębniony, oznaczony i zdelimitowany teren, przeznaczony do 
grzebania zmarłych. W ostatnich latach cmentarz staje się coraz częściej przedmio-
tem zainteresowania turystów. Pojawia się również pytanie, czy cmentarz może być 
atrakcyjny turystycznie. Wydaje się, że cmentarze mogą być uznane za walory 
turystyczne, na co dowodem są poniższe definicje.  
 Walory turystyczne to całość elementów środowiska naturalnego i pozaprzy-
rodniczych (kulturowych czy inaczej antropogenicznych), które są przedmiotem 
zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej danego miejsca, 
miejscowości lub obszaru4. Walory turystyczne dzieli się między innymi na wypo-
czynkowe i krajoznawcze. Walory wypoczynkowe to zespół cech niezbędnych, 
których występowanie stanowi minimum warunków dla wypoczynku5. Można 
wśród nich wymienić: ciszę, niski stopień zurbanizowania, czyste powietrze i walo-
ry estetyczne krajobrazu. Z kolei walory krajoznawcze to obiekty stanowiące 
przedmiot zainteresowania turystów. Mogą to być formy przyrodnicze, pochodze-
nia naturalnego bądź antropogeniczne – będące wytworem działalności człowieka. 
Podstawowym warunkiem uznania obiektu za walor turystyczny, obok posiadania 
cech budzących zainteresowanie turystów, jest jego czytelność w krajobrazie, która 
pozwala na percepcję zmysłową6. Analiza definicji tych grup walorów dobitnie 
pozwala uznać cmentarz za walor turystyczny. 
 Celem artykułu jest wykazanie, że cmentarze z I wojny światowej są niewąt-
pliwym walorem turystycznym województwa łódzkiego.  
 Cmentarze wojskowe (wojenne) to miejsca pamięci poświęcone zmarłym lub 
zabitym żołnierzom i jeńcom. Bardzo często związane są one z konkretnymi wal-
kami i bitwami. Wszystkie miejsca pochówku żołnierskiego, niezależnie od kraju, 
w jakim się znajdują, łączy jednorodność pomników nagrobnych i równomiernie 
rozmieszczone groby. Sprawia to wrażenie monotonii, ale jednocześnie nadaje tym 
nekropoliom pewnego niepowtarzalnego charakteru. Podniosłość i tragizm cmenta-

                                                 
3  J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1996. 
4  A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
5  J. Wyrzykowski, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle ak-

tualnego stanu badań, „Zeszyty Naukowe Instytutu Turystycznego” 1975, s. 2–3.  
6  T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, War-

szawa 1992. 
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rzy żołnierskich podkreślają licznie używane symbole – orły, hełmy, miecze, ka-
mienne posągi itp7.  
 Cmentarze wojskowe są stosunkowo młodym tworem sztuki sepulkralnej. 
Pierwszy na świecie planowo założony obiekt tego typu znajduje się w Arlington  
w Stanach Zjednoczonych; powstał on po wojnie secesyjnej. W Europie pierwsze 
cmentarze wojskowe powstały w trakcie i po skończeniu I wojny światowej. Od-
znaczają się one bardzo piękną architekturą i bogatą stylistyką. Niestety z biegiem 
czasu pamięć o nich powoli się zaciera. W dużym stopniu przyczynił się do tego 
wybuch II wojny światowej, która przyniosła ze sobą ogromną liczbę ofiar i cmen-
tarzy. Bardzo ciekawa inicjatywa, która miała na celu uczczenie poległych w walce 
żołnierzy, narodziła się na początku XX wieku. Powstały wówczas symboliczne 
miejsca pochówku, tzw. Groby Nieznanego Żołnierza. Pierwszy taki grób wznie-
siono 1920 roku we Francji pod Łukiem Triumfalnym. W Polsce wybudowano go 
w roku 1925 na placu Saskim w Warszawie. 
 
 
2. Tło historyczne powstania cmentarzy 
 
 Podczas I wojny światowej województwo łódzkie było terenem działań wo-
jennych frontu wschodniego. Najcięższe walki miały miejsce w pierwszym roku 
wojny, na przełomie listopada i grudnia 1914 roku. Z Łodzią, która znajdowała się 
w centrum działań wojennych, związana jest ich nazwa. Historiografia rosyjska 
nadała walkom nazwę łodzinskaja opieracija, źródła polskie podają nazwę operacja 
łódzka, a propaganda niemiecka używała słów die Schlacht bei Lodz. Podczas ope-
racji łódzkiej stanęły naprzeciw siebie 9. armia niemiecka oraz 1., 2. i 5. armia ro-
syjska. Pierwsza bitwa pod Łodzią trwała od 17 do 24 listopada 1914 roku8.  
W okresie od 1 do 6 grudnia toczyła się druga bitwa pod Łodzią. Po zakończeniu 
działań wojennych dużym problemem stały się pobojowiska wokół miasta. Co od-
ważniejsi udawali się na ich zwiedzanie, przynosząc przy okazji wszelkiego rodzaju 
pamiątki – szczątki szrapneli, połamane bagnety, a przede wszystkim listy żołnier-
skie. Na Wodnym Rynku w Łodzi zaczęto nawet sprzedawać te „wojenne pamiąt-
ki”. By temu zapobiec, władze niemieckie wydały rozporządzenie zabraniające 
chodzić na pobojowiska, przy czym rabunek trupów miał być karany śmiercią9. 
Rezultatem działań wojennych operacji łódzkiej był również podział regionu na 

                                                 
7  B. Gosik, Cmentarze z I wojny światowej jako walor antropogeniczny okolicy Łodzi, 

„Turyzm” 2004, nr 14.  
8  J. Dąbrowski, Wielka Wojna 1914–1915, Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michal-

skiego, Warszawa 1937. 
9  M. Hertz, Łódź w czasie Wielkiej Wojny, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział  

w Łodzi, Łódź 1933. 
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dwa obszary okupacyjne: niemiecki i austro-węgierski. Granica między nimi prze-
biegała na północ od Piotrkowa i Wielunia. 
 Do krwawych starć doszło również w okolicach Skierniewic, gdzie pod koniec 
1914 roku ustaliła się linia frontu. To właśnie tam użyto gazu bojowego. Historycy 
zajmujący się tym zagadnieniem nie są w dalszym ciągu zgodni, czy pierwsze mili-
tarne użycie gazów bojowych miało miejsce na froncie zachodnim pod Ypres, czy 
właśnie na froncie wschodnim pod Bolimowem. Pewne jest jednak to, że w okolicy 
Skierniewic doszło do czterech ataków gazami bojowymi. Podczas pierwszego  
z nich Niemcy użyli pocisków z bromkiem ksylitu, w kolejnych użyto już chloru10. 
W rezultacie w straszliwych mękach zginęło, według różnych źródeł, od 1,5 do 21 
tys. żołnierzy rosyjskich. 
 
 
3. Zakładanie cmentarzy wojennych 
 
 Jeszcze podczas trwania I wojny światowej pojawił się problem zapewnienia 
poległym należytych miejsc pochówku. W województwie łódzkim porządkowa-
niem pobojowisk obarczono ludność cywilną i specjalne oddziały wojskowe. Eks-
humacje prowadzone były w miesiącach zimowych, natomiast zakładaniem i urzą-
dzaniem cmentarzy zajmowano się w miesiącach letnich.  
 Szybkie rozpoczęcie prac spowodowane było przede wszystkim względami 
higienicznymi. Niezabezpieczone groby zanieczyszczały wodę, co powodowało 
liczne epidemie cholery, tyfusu i innych chorób zakaźnych. Kolejną przyczyną 
pośpiechu podczas zakładania cmentarzy była możliwość wykorzystania taniej siły 
roboczej, jaką stanowili jeńcy wojenni, a także artyści powołani „pod broń”. Wielu 
rzeźbiarzy, malarzy i architektów wolało wykorzystać swoje zdolności artystyczne, 
projektując i tworząc założenia cmentarne, a nie walczyć wręcz11.  
 Pojawiły się specjalne instytucje zajmujące się organizowaniem cmentarzy 
wojskowych. Ich działalność była w ramach propagandy austriackiej i niemieckiej 
wyolbrzymiana i idealizowana. Ogłaszano specjalne konkursy na projekty kaplic 
cmentarnych, nagrobków i krzyży. Specjalną dbałością obejmowano miejsca po 
wygranych bitwach, które w przyszłości miały być odwiedzane przez potomnych12.  
 Podczas porządkowania i organizowania żołnierskich miejsc pochówku po-
wstał problem finansowania tego przedsięwzięcia. Poradzono sobie z nim, rozpo-
czynając na szeroką skalę akcję propagandową. Organizowano wystawy makiet 
i projektów założeń cmentarnych, rozsyłano odezwy i listy do rodzin poległych. 

                                                 
10  P. Szlanta, Wielka Wojna na Ziemi Skierniewickiej, „Mówią Wieki” 2007 (566). 
11  J. Schubert, Austriackie cmentarze wojenne w Galicji z lat 1914–1918, Wyd. Secesja, 

Kraków 1992.  
12  B. Gosik, Cmentarze…, op.cit. 
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Duże dochody przyniosła sprzedaż okolicznościowych znaczków i kart poczto-
wych, a także organizowanie loterii13. Do akcji drukowania i rozprowadzania 
znaczków okolicznościowych bardzo aktywnie przyłączyło się Polskie Towarzy-
stwo Pomocy dla Ofiar Wojny. Dochód Towarzystwa przeznaczony był jednak na 
pochówki polskich żołnierzy i pomoc dla rodzin osieroconych w I wojnie świato-
wej14.  
 Pierwszą czynnością rozpoczynającą akcję zakładania cmentarzy było rozpo-
znanie w terenie miejsc prowizorycznych pochówków. Miejsca takie porządkowa-
no i przeprowadzano ewidencję zmarłych. Następnie podejmowano decyzję odno-
śnie do tego, czy cmentarz zorganizować w nowym miejscu, czy rozbudować już 
istniejący. W przypadku koncepcji założenia cmentarza w innym miejscu przepro-
wadzano ekshumacje. Kolejnym etapem było wytyczenie działek i uregulowanie 
spraw własności ziemi. Często ziemia przekazywana była jako darowizna, ale zda-
rzały się przypadki zakupu lub nawet wywłaszczenia. Ostatnim etapem była budo-
wa cmentarzy, przy czym w tym etapie kierowano się zasadą, według której żołnie-
rze wrogich armii byli jednakowo upamiętniani.  
 Zarówno na terenie strefy austro-węgierskiej, jak i niemieckiej generalną za-
sadą zakładania cmentarzy była ścisła harmonia z najbliższym otoczeniem. Starano 
się wykorzystywać walory naturalnego krajobrazu i rzeźbę terenu15. Bardzo często 
cmentarze lokowano w lesie lub na skraju lasu (Zgierz-Krogulec, Wiączyń Dolny, 
Poćwiardówka, Pawlikowice, Wymysłów Piaski, Witkowice, Konstantynów  
– Rszew Legionowo). Zalecano również lokalizację na wyniesieniach terenu, co 
uwzględniono podczas tworzenia cmentarzy w Gadce Starej, w Lesie Gałkowskim  
i pod Konstantynowem Łódzkim (Rszew Legionowo). Powszechne było także two-
rzenie kwater wojskowych na cmentarzach już istniejących – rzymskokatolickich 
i ewangelickich. Szczególnie częste były pochówki poległych żołnierzy niemiec-
kich na cmentarzach ewangelickich, co wynikało ze specyfiki okolic Łodzi i jej 
ówczesnego zróżnicowania społecznego.  
 Duży nacisk kładziono na stosowanie materiału roślinnego, który właściwie 
zastosowany eksponował założenia cmentarne, a odpowiednio dobrane drzewa 
miały spełniać rolę pomników w krajobrazie. Preferowano świerki, tuje, dęby, klo-
ny i graby. Zieleń wykorzystywano również na ogrodzenia. Dla mniejszych założeń 
polecano żywopłoty z głogu, ligustru i tarniny. Dla obiektów większych stosowano 
świerki, tuje i graby. Bardzo często żywopłot oddzielał teren cmentarza od lasu, na 
terenie którego powstawał cmentarz (Poćwiardówka). Materiał roślinny służył rów-
nież do wydzielania poszczególnych części cmentarza – oddzielał miejsca pochów-

                                                 
13  J. Schubert, op.cit. 
14  J. Kolbuszewski, op.cit. 
15  W. Knercer, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyń-

skim, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1995. 
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ku żołnierzy należących do różnych narodowości lub wrogich armii (np. na cmenta-
rzu w Wiączyniu Dolnym), a także podkreślał obiekty centralne. Specjalne zalece-
nia dotyczyły obsadzeń mogił i kwater i w tym przypadku zalecano stosowanie 
barwinku i bluszczu, co do czasów obecnych jest znakiem rozpoznawczym wielu 
żołnierskich miejsc pochówku16.  
 Starano się tworzyć obiekty osiowo-symetryczne, dostosowane do otaczające-
go terenu lub już istniejących mogił, których nie chciano przenosić. Cmentarz miał 
być widoczny z daleka przez zastosowanie odpowiedniego nasadzenia i wysokiego 
obiektu centralnego.  
 Specjalne zalecenia dotyczyły także samej kompozycji cmentarzy, które mu-
siały posiadać pewne elementy stałe17:  

 reprezentacyjne wejście w postaci bramy lub furtki z żelaza lub drewna; 
 ogrodzenie w formie kamiennego muru lub też drewnianego czy żeliwnego 

parkanu; 
 główną oś kompozycyjną podkreśloną centralną aleją lub schodami (pier-

wotnie Gałkówek); 
 obiekt centralny w postaci zwieńczonego krzyżem postumentu (rysunek1), 

drewnianego krzyża, obelisku, głazu lub kaplicy; 
 mogiły formowane w kształcie kopców lub nasypów, upamiętnione krzy-

żami drewnianymi lub żeliwnymi bądź nagrobkami betonowymi lub z ka-
mienia. 

 Współcześnie pierwotne układy przestrzenne są mało widoczne. Przyczynił 
się do tego czas, a także prace remontowe przeprowadzone na niektórych obiektach. 
W województwie łódzkim przeważały plany oparte na prostokątach i kwadratach 
(Wiączyń, Poćwiardówka, Witkowice, Zgierz Krogulec), a także na półkolach 
(Gadka Stara, Wymysłów Piaski).  
 Ważną rolę odgrywało ogrodzenie, które – oprócz wydzielenia z otoczenia 
żołnierskiego miejsca pochówku – miało również współgrać z krajobrazem. Dla 
większych cmentarzy proponowano mur kamienny (Gadka Stara) lub wał ziemny 
(Witkowice, Poćwiardówka, Wymysłów), a dla mniejszych obiektów i mogił płoty 
z żeliwa (Wiączyń, Gałkówek, Dzierżązna, Witkowice) lub drewna (Zgierz Krogu-
lec, Zgierz Aniołów)18.  
 W rzeczywistości nierzadko poprzestawano na ogrodzeniu siatką na betono-
wej podmurówce (Kiełczówka). Popularną formą ogrodzenia były także żywopłoty 
z krzewów (Poćwiardówka) i drzew (Kalino). Bardzo często stosowano jednocze-

                                                 
16  B. Gosik, Ikony pamięci narodowej, „Zieleń Miejska” 2007, nr 11. 
17  R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskie-

go i Pogórza, Komisja Wydawnicza Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, Warszawa 
1989. 

18  W. Knercer, Cmentarze…, op.cit. 
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śnie dwa rodzaje ogrodzenia. Specjalne zalecenia dotyczyły pojedynczych mogił, 
które zalecano obudowywać kamieniami.  
 

 
 

Rys. 1. Obiekt centralny na cmentarzu w Gadce Starej 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Pisząc o stylistyce, trzeba uwzględnić wszystkie materialne elementy cmenta-
rza służące upamiętnieniu mogił i pochowanych w nich osób. Wyróżnić tu należy: 
nagrobki, krzyże podkreślające indywidualne i zbiorowe mogiły, a także obiekty 
centralne upamiętniające wszystkich pochowanych na cmentarzu. Najpowszechniej 
spotykanym typem nagrobków są „pulpitowe” tabliczki nagrobne, stojące stele 
(rysunek 2) i głazy narzutowe. Krzyże wykonywane były z żeliwa, betonu i drewna. 
Największą różnorodnością charakteryzują się obiekty centralne, które występują  
w następujących formach: dużych drewnianych krzyży, obelisków z kamieni 
zwieńczonych krzyżem oraz głazów narzutowych. Ciekawym przykładem obiektu 
centralnego była nieistniejąca już drewniana kaplica na cmentarzu w Gadce Starej. 
Obecnie spotyka się też nowe obiekty centralne, wykonane z betonu lub lastryka.  
 Stylistyka opisywanych cmentarzy w dużym stopniu związana jest z podzia-
łem terenu obecnego województwa łódzkiego na dwie strefy okupacyjne. W strefie 
okupacji austriacko-węgierskiej dominującą formą są żeliwne i betonowe krzyże 
(Kiełczówka, Wolbórz, Piotrków Trybunalski), natomiast w strefie okupacji nie-
mieckiej przeważają nagrobki betonowe i z kamienia. Wyjątkiem jest kwatera żoł-
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nierska na cmentarzu prawosławnym w Łodzi, gdzie obok betonowych pomników 
pojawiają się także żeliwne krzyże.  
 

 
 

Rys. 2. Cmentarz w Witkowicach  

Źródło: opracowanie własne.  

 
 Ciekawym zagadnieniem są inskrypcje i epigrafy, zarówno te pierwotne, jak  
i wtórne. Na badanych obiektach inskrypcje wyryte są na obiektach centralnych, na 
nagrobkach z betonu i na nagrobkach z kamienia. Inskrypcje dotyczą podstawo-
wych informacji o poległych. Gdy ciało żołnierza było zidentyfikowane, napis in-
skrypcyjny oprócz imienia i nazwiska opisuje stopień wojskowy, jednostkę i datę 
śmierci. Gdy jednak poległy żołnierz pozostał nierozpoznany, napis podaje jedynie 
narodowość i rok jego śmierci.  
 Na obiektach centralnych można odnaleźć również krótkie epigrafy, czyli 
napisy w formie motta lub dewizy, często w formie wierszowanej19. Pierwotne 
epigrafy zachowały się między innymi na obiekcie centralnym na cmentarzu woj-
skowym w Piotrkowie Trybunalskim, a także na obelisku na cmentarzu ewangelic-

                                                 
19  Encyklopedia Popularna PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.  
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kim w Zgierzu. Oprócz inskrypcji pierwotnych spotyka się również epigrafikę 
współczesną – umieszczoną na nowych tablicach pamiątkowych, na przykład na 
odnowionym cmentarzu w Zgierzu, w lesie Krogulec lub na cmentarzu w Kieł-
czówce. 
 Zachowane na terenie województwa łódzkiego cmentarze z okresu I wojny 
światowej nie należą do wyszukanych obiektów tego typu. Nie odznaczają się taką 
różnorodnością form architektonicznych i założeń cmentarnych, jak pochodzące  
z tego samego okresu cmentarze w Beskidzie Niskim czy na Mazurach. Przy two-
rzeniu założeń cmentarnych w znacznej mierze korzystano z gotowych wzorów.  
W rezultacie typologia nagrobków i krzyży jest mało zróżnicowana, co sprawia, że 
mniejsze założenia cmentarne, a w szczególności kwatery na cmentarzach ewange-
lickich, są do siebie bardzo podobne. Nie mniej jednak wszystkie zbadane obiekty 
odznaczają się dużym urokiem, charakterystycznym dla starych cmentarzy, 
a swoim wyrazem zmuszają do chwili refleksji nad tragiczną śmiercią żołnierską20.  
 
 
4. Sytuacja cmentarzy po zakończeniu wojny 
 
 Po zakończeniu I wojny światowej cmentarze objęte były opieką zagwaranto-
waną w traktacie wersalskim, potwierdzoną w roku 1933 przez ustawę o grobach  
i cmentarzach wojennych (DzU z 30 maja 1933 r. nr 39, poz. 311). W okresie mię-
dzywojennym doszło do licznych akcji komasacyjnych. Wiele obiektów uległo 
wtedy skasowaniu, a szczątki poległych zostały przeniesione na inne, zbiorcze 
cmentarze. Sytuacja taka miała miejsce między innymi w przypadku cmentarza  
w Nowosolnej, z którego ekshumowano prawie 400 żołnierzy niemieckich i rosyj-
skich. Ich ciała najprawdopodobniej przeniesiono na cmentarz w Wiączyniu Dol-
nym.  
 Bardzo dobrym okresem dla cmentarzy wojennych, w szczególności kryją-
cych szczątki żołnierzy niemieckich, był okres okupacji hitlerowskiej podczas II 
wojny światowej. Miejsca spoczynku poległych w walce za ojczyznę były ekspo-
nowane, remontowane i otoczone szczególną opieką. Właśnie wtedy cmentarz na 
wzgórzu w Lesie Gałkowskim zyskał reprezentacyjną bramę i schody, po których 
nie ma już niestety śladu. Sytuacja zmieniła się po II wojnie światowej. Wojna ta 
pozostawiła po sobie nowe miejsca pochówków żołnierskich, które są znacznie 
bliższe Polakom, a tym samym bardziej zadbane.  
 W świetle prawa wojenne miejsca pochówku znajdują się pod opieką państwa, 
a nadzór bezpośredni sprawują gminy. Jednak w rzeczywistości wiele zależy od 
dobrej woli zwykłych ludzi, mieszkańców miejscowości, na terenie których cmen-
tarze się znajdują. Niestety stan cmentarzy jest tragiczny, wymagają one natych-

                                                 
20  B. Gosik, Cmentarze…, op.cit. 
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miastowego remontu. Z wielu obiektów zniknęły nagrobki, bardzo często rozkra-
dzione i wykorzystane przez okoliczną ludność jako materiał budowlany. Te po-
mniki, które pozostały, często są poprzewracane, popękane i porośnięte mchem,  
a inskrypcje i epigrafy  nieczytelne. W najgorszym stanie znajdują się kwatery na 
cmentarzach ewangelickich. Stosunkowo dobrze zachowały się kwatery na cmenta-
rzach rzymskokatolickich, na których często stawiane są znicze i kwiaty. W przy-
padku cmentarzy ulokowanych na uboczu, w lesie, przykrą sprawą jest działalność 
pseudoposzukiwaczy „skarbów”. Sytuacja taka miała miejsce między innymi na 
cmentarzu w Witkowicach. Przez długie lata cmentarz ten straszył dołami wykopa-
nymi przez wandali, a także, jak twierdzą okoliczni mieszkańcy, duchami bezgło-
wych, zakrwawionych żołnierzy. Na szczęście cmentarz doczekał się uporządko-
wania i obecnie jest jednym z bardziej urokliwych obiektów tego typu. Cmentarz 
ten jest wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Przy wejściu stoją dwa splecione ze 
sobą drzewa: dąb, który jest symbolem Germanii, i brzoza, która jest świętym 
drzewem Rosji. Zrośnięte stanowią wspaniały pomnik pochowanych tu żołnierzy 
niemieckich i rosyjskich (rysunek 3).  
 

 
 

Rys. 3. Zrośnięte dąb i brzoza na cmentarzu w Witkowicach 

Źródło: opracowanie własne.  
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5. Współczesność 
 
 Ostanie lata przyniosły dużą poprawę sytuacji starych cmentarzy, w tym także 
cmentarzy z okresu I wojny światowej. W województwie łódzkim w znacznej mie-
rze przyczyniła się do tego działalność Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (Wy-
dział Polityki Społecznej, Referat ds. Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci 
Narodowej), a także Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeń-
stwa w Łodzi, powołanego przez wojewodę łódzkiego. Jest szansa, że poprzez dzia-
łania tych instytucji cmentarze z I wojny światowej nie ulegną zapomnieniu. Do tej 
pory odnowiono cmentarz w Kiełczówce i Poćwiardówce, a także kwatery wojsko-
we na cmentarzach rzymskokatolickich w Drzewicy i Srocku. Na uwagę zasługują 
również inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne 
„Grupy Łódź”. Jego członkowie i sympatycy co jakiś czas organizują akcje sprzą-
tania i porządkowania cmentarzy. Ostatnio takie działania podjęto na cmentarzach 
wojskowych w miejscowościach: Poćwiardówka, Wiączyń Dolny i Małczew. 
Ogromną szansą na polepszenie sytuacji cmentarzy z okresu I wojny światowej jest 
zbliżająca się setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Dla uczczenia tego wyda-
rzenia podejmowane i planowane są różnorakie przedsięwzięcia. Jednym z nich jest 
„klaster regionalny” – projekt mający na celu wypromowanie „Operacji łódzkiej 
1914”, również na skalę międzynarodową. Akcja została zainicjowana przez na-
ukowców, publicystów, lokalne stowarzyszenia, pasjonatów, a także przez władze 
samorządowe Koluszek i Brzezin. Co ciekawe, ze względu na wielonarodowościo-
wy charakter bitwy do współpracy zaproszono takie państwa jak Francja, Niemcy, 
Rosja, Austria, Węgry i Ukraina. W ramach promocji co roku w Koluszkach orga-
nizowana jest konferencja poświęcona szeroko pojętej tematyce związanej z I woj-
ną światową w województwie łódzkim. Ostatnia konferencja odbyła się we wrze-
śniu 2010 roku pod hasłem: W przededniu 100-lecia bitwy łódzkiej. Oficjalnym 
patronem konferencji był marszałek województwa łódzkiego, a szczególną uwagę 
poświęcono nowo powstałemu projektowi, jakim jest Szlak Frontu Wschodniego 
1914–1915. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Cmentarze, ich wygląd, rodzaj nagrobków i stopień zadbania są śladem prze-
szłości i wizytówką każdej miejscowości. Są źródłem wiedzy o zwyczajach i obra-
zem historii, a tym samym niezaprzeczalnym walorem turystycznym. Miejsce po-
chówku, grób – to rodzaj wiadomości: „tu leży człowiek, trzeba zatem uszanować 
takie miejsce, gdyż tak nakazuje kultura i wiara”. W szczególności należy pamiętać 
o tych mogiłach i cmentarzach, na których spoczywają prochy ludzi, których śmierć 
zabrała z daleka od ich ojczyzny, którzy umierali za swój kraj, a zostali pochowani 
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w obcej ziemi. Po śmierci nie jest istotne, jakiej narodowości czy wiary był zmarły, 
gdyż był to człowiek, a każdemu człowiekowi należy się szacunek. Tym bardziej że 
cmentarze te bardzo często są miejscem spoczynku Polaków, którzy byli wcielani 
do wojsk zaborców. Warto zatem pamiętać słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
Gdy gaśnie pamięć ludzka – dalej mówią kamienie.  
 
 

THE CEMETERIES FROM THE FIRST WORLD WAR ARE GREAT 
TOURIST ATTRACTIONS IN LÓDŹ VOIVODESHIP 

 
 

Summary 
 
 The goal of this article is to provide evidence that the First World War cemeteries 
are undeniable tourist attractions in Lódź Voivodeship. These cemeteries are the dem-
onstration of local history, and more precisely, the events that took place during the 
First World War. Military cemeteries are relatively new creation in sepulchral art. The 
first military cemetery was founded in Arlington, the United States, after the American 
Civil War. In Europe the first cemeteries of this type were created to commemorate the 
victims of the First World War.  
 The arrangements of the old cemeteries are characterized by close harmony with 
surrounding environment, as their designers tried to accommodate the features of natu-
ral environment and landscape while planning the style, vegetation, fencing and spatial 
arrangements of the sites. 
 Unfortunately, the condition of many First World War cemeteries is very poor. 
Numerous burial sites are devastated and weedy, with illegible inscriptions on cracked 
and mossy gravestones. 
 Fortunately, during recent years the situation of the forgotten military cemeteries 
greatly improved, since they started to be perceived more like tourist attractions. These 
burial sites are now renovated, rebuilt and cleaned, and there are even plans to create 
tourist trails through those places. The results of the efforts to preserve and promote the 
old military cemeteries will be presented during the 100th anniversary of the outburst of 
the First World War. 
 

Translated by Blanka Gosik 
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DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ JAKO NOWY 
PRODUKT TURYSTYCZNY WROCŁAWIA 

  
 
 
 Dzielnica Czterech Wyznań nazywana też dzielnicą Czterech Świątyń, Dziel-
nicą Wzajemnego Szacunku czy Dzielnicą Tolerancji stanowi przestrzeń rozpiętą 
pomiędzy ulicami: Włodkowica, św. Antoniego, św. Mikołaja i Kazimierza Wiel-
kiego. Na tym niewielkim obszarze w południowo-zachodniej części wrocławskie-
go Starego Miasta stoją: ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej, syna-
goga Pod Białym Bocianem, rzymskokatolicki kościół św. Antoniego oraz prawo-
sławna katedra pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. Jednak nie sama 
obecność tych świątyń, ale ścisła współpraca prowadzona przez hierarchów i wy-
znawców czterech religii stanowi pewnego rodzaju fenomen na skalę europejską. 
Poprzez wzajemne kontakty i programy tu prowadzone realizowany jest wspólny 
cel – wychowanie w tolerancji, akceptacji i wzajemnym szacunku.  
 Celem artykułu jest ukazanie Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wy-
znań jako nowego produktu turystycznego Wrocławia. Przeprowadzono charaktery-
stykę walorów turystycznych Dzielnicy Czterech Wyznań, zaprezentowano działa-
nia i projekty realizowane przez władze miasta, wspólnoty religijne oraz organiza-
cje pozarządowe. Podjęto też próbę przedstawienia perspektyw dalszego rozwoju 
tego obszaru.  
 
 
1. Powstanie Dzielnicy Czterech Świątyń 
 
 Pomysł utworzenia (właściwie odtworzenia) Dzielnicy Czterech Wyznań 
powstał w 1995 roku z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego gminy żydow-
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skiej Jerzego Kichlera. W 2002 roku projekt ten zyskał poparcie władz miast,  
a jedną z pierwszych decyzji było opracowanie i uchwalenie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru Starego 
Miasta – rejonu ulicy św. Antoniego”. Jego celem było określenie sposobu „zago-
spodarowania przestrzennego chronionego obszaru stanowiącego fragment ‘Zespo-
łu Historycznego centrum Wrocławia’ uznanego za Pomnik Historii z ustaleniem 
nowego przeznaczenia terenów oraz zasad kształtowania zabudowy i ochrony ładu 
przestrzennego z zachowaniem jego szczególnych wartości kulturowych, krajobra-
zowych i historycznej kompozycji”1. 
 W roku 2005 powołano Fundację „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech 
Wyznań” koordynującą liczne projekty realizowane w dzielnicy, zarejestrowano 
Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej, a rok później powstała Fundacja „Bente 
Kahan”, która działa na rzecz renowacji wrocławskiej synagogi. Wiele realnych 
działań związanych z rewitalizacją dzielnicy rozpoczęło się w roku 2007 – wraz  
z powstaniem w urzędzie miasta Programu Ścieżki Kulturowej Czterech Świątyń. 
Celem programu jest odtworzenie i udostępnienie mieszkańcom i turystom wartości 
kulturowych kwartału historycznego, ukazanie otwartości, tolerancji i wielokultu-
rowości Wrocławia oraz wykreowanie atrakcyjnej trasy turystycznej promującej 
XIX-wieczną architekturę tego obszaru2. Intensyfikacja przedsięwzięć promujących 
idee pojednania i tolerancji nastąpiła w roku 2008 w ramach Europejskiego Roku 
Dialogu Międzykulturowego. Zrealizowany wówczas projekt „Dzieci jednego Bo-
ga”, jeden z 13 prowadzonych w kraju, został bardzo dobrze oceniony przez Naro-
dowe Centrum Kultury i otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej3.  
 
 
2. Walory turystyczne Dzielnicy Czterech Wyznań 
 
 Dzielnica Czterech Wyznań leży w ścisłym centrum miasta. Znajduje się ona 
na przecięciu kilku szlaków spacerowych, m.in.: z placu Wolności na plac Jana 
Pawła II czy z placu Świebodzkiego na starówkę. Spacer z wrocławskiego Rynku 
do ul. św. Antoniego, będącej niejako wejściem do dzielnicy, zajmuje ok. 7–8 mi-
nut. Jednak w odróżnieniu od Rynku i przyległych do niego ulic, Dzielnica Czte-
rech Świątyń pozostaje cicha, nieco tajemnicza, jakby zatrzymana w czasie. Nie ma 
tu wielkich krzykliwych neonów, sieciowych sklepów i restauracji. Są za to: klima-
tyczne kawiarnie, pijalnia czekolady, koszerna stołówka, pełne magii pasaże i dzie-

                                                 
1 Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XXXVIII/2451/05, 2005 uchwaly.um.wroc.pl/ 

uchwala.aspx?numer=9440/10. 
2  M. Apanel, T. Ossowicz, Przestrzeń z charakterem, w: „Tygodnik Powszechny” 2010,  

nr 4. 
3  Dzielnica Czterech Świątyń (pr. zbiorowa), Wyd. C2 i Fundacja Dzielnica Wzajemnego 

Szacunku Czterech Wyznań, Wrocław 2010, s. 15. 
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dzińce oraz odzyskujące dopiero swój dawny blask liczne zabytki architektury sa-
kralnej i świeckiej. Najcenniejsze z nich to cztery świątynie dające nazwę dzielnicy 
i jednocześnie decydujące o jej wyjątkowym charakterze. W ocenie walorów tury-
stycznych Wrocławia obiekty te uznano za posiadające wysoką atrakcyjność tury-
styczną4. Za szczególnie wartościową uznaje się synagogę Pod Białym Bocianem 
zbudowaną w latach 1827–1829 w podwórzu posesji przy ul. Włodkowica 9 (rysu-
nek 1).  
 

 
 

Rys. 1. Synagoga Pod Białym Bocianem 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Synagoga ta powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby żydowskiego Brac-
twa Liberalnego, dla którego dotychczasowa bożnica przy ul. św. Antoniego była 
zbyt ciasna. Synagoga wzniesiona według projektu Karla Ferdinanda Langhausa 

                                                 
4  Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju, red. J. Wyrzykowski, Wyd. AWF 

Wrocław, Wrocław 2004. 
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Młodszego, syna twórcy berlińskiej Bramy Brandenburskiej, jest budowlą w stylu 
neoklasycystycznym, zbudowaną na planie prostokąta. Dominantą południowej 
elewacji jest wysunięty ryzalit imitujący pseudoportyk, zdobiony pilastrami i za-
kończony trójkątnym frontonem. Główne wejście do świątyni znajdowało się po-
czątkowo w ścianie zachodniej, a boczne wejścia po stronie północnej i południo-
wej. Wewnątrz na wschodniej ścianie (orientowanej w stronę Jerozolimy) znajduje 
się aron ha-kodesz – specjalna zasłonięta szafa służąca do przechowywania zwojów 
Tory. Pierwotnie nawa główna otoczona była z trzech stron drewnianymi klasycy-
stycznymi balkonami, które w późniejszym okresie zastąpiono żelbetowymi w stylu 
secesyjnym (rysunek 2) 5.  
 

 
 

Rys. 2. Wnętrze synagogi Pod Białym Bocianem  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Synagoga Pod Białym Bocianem przetrwała II wojnę światową, jednak na 
skutek aktów wandalizmu, kolejnych fal emigracji żydowskiej i dyskryminacyjnej 
polityki władz popadała w ruinę. W roku 1972 została odebrana gminie żydowskiej 
i przekazana na rzecz państwa, co tylko przyczyniło się do dalszej dewastacji.  
W początku lat 90. XX w. budynek pozbawiony był dachu, okien, miał popękane 
mury i niemal całkowicie zniszczone wnętrze. Obiekt został odzyskany przez wro-
cławskich żydów w 1996 roku, a ponowne otwarcie synagogi w celach modlitew-

                                                 
5  Dzielnica Czterech…, op.cit., s. 34. 
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nych odbyło się 9 listopada 1998 roku. Od roku 1996 budowla była poddana reno-
wacji finansowanej początkowo przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
miasto Wrocław i Gminę Żydowską, a od roku 2007 objęta projektem Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rewaloryzacja 
budynku zakończona została 30 kwietnia 2010 roku, a w dniach od 6 do 9 maja 
odbyła się uroczysta inauguracja, w której programie znalazły się m.in.: międzyna-
rodowa konferencja naukowa, liczne wystawy i koncerty, w tym koncert Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej pod batutą Krzysztofa Pendereckiego  
z udziałem światowej sławy kantora Josepha Malovanego oraz nabożeństwo szaba-
towe6. Synagoga Pod Białym Bocianem staje się jednym z najważniejszych miejsc 
na kulturalnej mapie Wrocławia. To nie tylko miejsce kultu religijnego, ale także 
sala koncertowa i teatralna, obiekt o szczególnych walorach edukacyjnych i wysta-
wienniczych. W niedalekiej przyszłości w budynku świątyni powstać ma Muzeum 
Żydowskie, w którym – przy użyciu nowoczesnych technik – prezentowany będzie 
unikatowy świat Żydów Śląska i ich 1000-letnia historia.  
 W bardzo bliskiej odległości od synagogi przy ul. św. Antoniego znajduje się 
kolejna świątynia – kościół rzymskokatolicki św. Antoniego. Barokowy obiekt 
powstał w latach 1685–1692 pod kierunkiem Matthäusa Bienera i był pierwszą na 
Śląsku świątynią o całkowicie rozwiniętym emporowo-halowym systemie wnętrza. 
Z kościołem sąsiaduje ukończony w roku 1694 klasztor należący początkowo do 
franciszkanów, następnie do sprowadzonych z Wiednia sióstr elżbietanek. Po dru-
giej wojnie światowej klasztor przeznaczono na inne cele, a gospodarzami kościoła 
zostali salezjanie, zastąpieni w 1998 roku przez ojców paulinów. Warto dodać, że  
w kościele tym w dniu 13 maja 1945 roku odprawiono pierwsze w odzyskanym 
Wrocławiu nabożeństwo dla Polaków. Chociaż dzieje budowli były bardzo burzli-
we i kościół kilkukrotnie był niszczony, to zachowało się cenne wyposażenie, m.in.: 
barokowy ołtarz główny z obrazem św. Antoniego adorującego Świętą Rodzinę, 
wczesnoklasycystyczna ambona pochodząca z 1795 roku, rokokowy ołtarz Ukrzy-
żowania czy ołtarz św. Judy Tadeusza ze snycerką wykonaną w 1725 roku przez 
Jana Jerzego Urbańskiego7. Wielkim wydarzeniem było odnalezienie na początku 
2010 roku na kościelnym strychu obrazu Michała Willmana przedstawiającego św. 
Jana Kapistrana. Obraz najwybitniejszego przedstawiciela śląskiego baroku był 
ozdobą wielkiego jubileuszu 300-lecia konsekracji kościoła św. Antoniego, który 
obchodzono w maju 2010 roku.  
 Trzecią z czterech świątyń dzielnicy jest prawosławna katedra pw. Narodzenia 
Przenajświętszej Bogurodzicy, znajdująca się przy ul. św. Mikołaja. Ten dawny 
kościół św. Barbary jest świetnym przykładem adaptacji późnogotyckiej katolickiej 
świątyni na potrzeby prawosławia. Obecna budowla powstała w początkach XV w. 

                                                 
6  www.synagogapodbialymbocianem.pl. 
7  J. Czerwiński, Wrocław. Przewodnik, Eko-Graf, Wrocław 2004. 
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na miejscu wcześniejszej drewnianej kaplicy. Liczne przebudowy w XV i XVI w. 
w stylu późnego gotyku nadały jej formę trójnawowej hali z dobudowaną od połu-
dnia wieżą nakrytą namiotowym dachem. Według legendy, zegar na wieży kościoła 
św. Barbary z rozmysłem ustawiono tak, aby bił za pięć dwunasta. Wtedy to wro-
cławskie gospodynie wrzucały kluski do gotującej się wody i wyciągały je, kiedy 
inne zegary w mieście wybijały południe. Niestety, w trakcie II wojny światowej 
zegar stracił wskazówki i obecnie pozostaje nieczynny8. W pierwotnym wyposaże-
niu kościoła mieściło się pięć ołtarzy, z których najbardziej znany był drewniany 
ołtarz św. Barbary z 1447 roku, dziś znajdujący się w Muzeum Narodowym  
w Warszawie. Zniszczony w 1945 roku obiekt po odbudowie przekazano wrocław-
skiej wspólnocie prawosławnych9. Adaptację świątyni do nowej liturgii przeprowa-
dzili profesorowie krakowskiej ASP – ikonostas i freski na sklepieniu i w bocznych 
kaplicach wykonał Jerzy Nowosielski, a polichromie w przedsionku katedry są 
dziełem Adama Stalony-Dobrzańskiego. 
 Ostatnim obiektem sakralnym w dzielnicy jest kościół Opatrzności Bożej 
znajdujący się przy ul. Kazimierza Wielkiego 28 (rysunek 3). Obiekt ten wybudo-
wano w latach 1746–1750 według planów Friedricha Arnolda i Johanna Boumanna 
starszego. Z początku służył on wspólnocie ewangelicko-reformowanej (kalwiń-
skiej). Kościół ten, ze względu na bliskość pałacu królewskiego, nazywany był 
„kościołem dworskim”. Stanowi on późnobarokową, orientowaną z południa na 
północ budowlę na planie prostokąta.  
 Owalne wnętrze świątyni wypełnione jest dwoma kondygnacjami empor  
o oryginalnym eliptycznym kształcie, co było w późniejszym czasie naśladowane  
w wielu śląskich kościołach. W typowym dla świątyń ewangelickich skromnym, 
pozbawionym rzeźb i obrazów wyposażeniu uwagę zwracają ołtarzo-ambona, któ-
rej pochodzenie datowane jest na ok. 1750 rok, oraz barokowy prospekt organowy 
wykonany w roku 1752 (ze współczesnym instrumentem). Ciekawostką jest odkry-
ta w 2000 roku tablica pochodząca z czasów wojen napoleońskich, zawierająca 
symbole Krzyża Żelaznego. Po II wojnie światowej kościół przekazano wrocław-
skiej gminie ewangelicko-augsburskiej, a jego proboszczem został zwierzchnik 
diecezji wrocławskiej bp Ryszard Bogusz10.  
 

                                                 
8  Dzielnica Czterech…, op.cit., s. 79. 
9  J. Czerwiński, op.cit., s. 78. 
10  http://www.luteranie.org/?page_id=345. 
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Rys. 3. Ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dzielnica Czterech Wyznań to nie tylko świątynie, znajduje się tu wiele in-
nych walorów kulturowych, np. zabytkowe kamienice mieszkalne czy budynki 
użyteczności publicznej. Szczególnie interesujące zabytki można obejrzeć przy 
ulicy Włodkowica. Jednym z nich jest miejska rezydencja hr. Ballestremów  
z Pławniowic, wzniesiona w roku 1898 według projektu Alberta Graua na polecenie 
hrabiego Franca Xavera Ballestrema. Budynek był wielokrotnie przebudowany, 
przez co utracił wiele pierwotnych elementów architektonicznych i dekoracyjnych. 
Zachowała się oryginalna, ozdobiona stiukami klatka schodowa z granitowymi 
schodami i kutą balustradą. Na klatce tej umieszczony jest kamienny portret projek-
tanta A. Graua. Na secesyjnej elewacji znajdują się herby Ballestrema i jego żony  
z domu Saurma-Jeltsch, a w narożniku pałacu umieszczona jest figura św. Jadwi-
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gi11. Ciekawym obiektem jest wpisany w 2010 roku do rejestru zabytków budynek 
przy ul. Włodkowica 3. Jest to jedna z pierwszych neogotyckich budowli we Wro-
cławiu. Wzniesiona w 1853 roku kamienica jest częścią monumentalnego zespołu 
budynków Pokoyhof i stanowi kompozycyjną całość z budynkami położonymi przy 
ul. Włodkowica 1 i Krupniczej 13. Założenie to pełniło funkcje handlowe, miesz-
kalne, magazynowe, znajdował się tam również żydowski zajazd. Stylistycznie 
kamienica nawiązuje do gotyku angielskiego z jego charakterystycznymi dekora-
cjami, takimi jak: maswerki, wykusz, wieżyczki i zwieńczenie w formie krenela-
żu12. Przy ul. Włodkowica warte uwagi są również budynki pod nr. 5–9, w których 
mieści się wrocławski oddział związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, 
koszerna jadłodajnia, szkoła podstawowa oraz Centrum Kultury i Edukacji Żydow-
skiej. Pod numerem 18 znajduje się budynek zajmowany przed wojną przez założo-
ne w 1854 roku Seminarium Rabinackie, które było jedyną wyższą uczelnią żydow-
ską w mieście. Wiele zabytkowych kamienic znajduje się także przy ul. św. Anto-
niego (m.in. dawny klasztor Elżbietanek), przy ul. Ruskiej (nr 51 Kamienica Pod 
Czerwoną Miską) czy przy ul. Kazimierza Wielkiego (dawne Złote Koło), gdzie 
obejrzeć można zespół zabytkowych kamienic z zachowanymi renesansowymi, 
barokowymi i klasycystycznymi elewacjami13.  
 
 
3. Działania i projekty realizowane w Dzielnicy Czterech Wyznań 
 
  Jak wspomniano na początku artykułu, Dzielnica Czterech Wyznań jest polem 
wielu działań z zakresu przywrócenia jej walorów kulturowych i turystycznych.  
W dużej mierze odbywa się to poprzez działania infrastrukturalne, tj.: wymianę 
chodników, oświetlenia, założenie monitoringu, uporządkowanie i zagospodarowa-
nie terenu, remonty zabytkowych obiektów czy sprzedaż nieruchomości i zmianę 
ich funkcji. Wśród zrealizowanych już inwestycji należy wspomnieć o zrewitalizo-
wanej promenadzie nad fosą miejską na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Krupni-
czej. Władze miejskie wybudowały tam nową kładkę łączącą dzielnicę z Dworcem 
Świebodzkim, tworząc duży skrót do Rynku, co w dużej mierze odpowiadało ocze-
kiwaniom ruchu pieszego i rowerowego. Nad fosą powstał także plac zabaw dla 
dzieci i miejsce do ekspozycji wystaw czasowych. Warto również wspomnieć, że 
działa tu bezprzewodowy Internet, co w znacznym stopniu ułatwia życie mieszkań-
com i turystom. Staraniem urzędu miejskiego powstają także tablice informacyjne 
ukazujące historię najważniejszych obiektów w dzielnicy, należące do Systemu 

                                                 
11  B. Maciejewska, Podróż w przeszłość czyli życie w świetle czterech świątyń, w: „Tygo-

dnik Powszechny” 2010, nr 4. 
12  http://www.wroclaw.pl/wlodkowica_3_w_rejestrze_zabytkow,1.dhtml. 
13  J. Czerwiński, op.cit., s. 62. 
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Informacji Miejskiej. Ostatnią jest tablica odsłonięta 7 grudnia 2010 roku, poświę-
cona Żydowskiemu Seminarium Teologicznemu. 
 Najważniejsze jednak są działania o charakterze kulturalnym, artystycznym  
i promocyjnym prowadzone często wspólnie przez urząd miasta, organizacje poza-
rządowe i mieszkańców. Jednym z pierwszych tego typu projektów jest realizowa-
ny od 2005 roku projekt „Dzieci jednego Boga”. Jest to wieloletni program mający 
na celu edukację międzykulturową dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa 
dolnośląskiego i innych części Polski poprzez osobiste spotkania, wspólną pra-
cę/działania i autentyczny dialog z przedstawicielami różnych kultur, wyznawcami 
innych odłamów chrześcijaństwa i innych religii14. Fundacja Dzielnica Wzajemne-
go Szacunku Czterech Wyznań prowadzi również inne projekty, m.in.: warsztaty 
„Dzieciaki”, podczas których dzieci poznają kulturę i zwyczaje ludzi różnych wy-
znań, a także mniejszości narodowych czy sąsiednich krajów.  
 Nową inicjatywą organizowaną po raz pierwszy w 2010 roku jest kiermasz 
chanukowy, który odbywa się na dziedzińcu synagogi Pod Białym Bocianem. 
Wśród oferowanych na kiermaszu atrakcji znalazły się m.in.: prezentacje dzieł ży-
dowskich artystów i rzemieślników, degustacja i sprzedaż tradycyjnych świątecz-
nych potraw, pokazy uczniów szkoły podstawowej Lauder-Etz Chaim, a także uro-
czyste zapalenie Chanuki przez rabina Icchaka Rapaporta i koncert zespołu  
Chudoba. 
 Ważne miejsce w poznawaniu i promowaniu różnorodności religijnej pełni 
muzyka. Cykliczną imprezą są spotkania „Muzyka i Biblia” poświęcone Księdze 
Psalmów, która jest wspólnym źródłem modlitwy dla przedstawicieli czterech wy-
znań. Podczas każdego spotkania odbywa się koncert, a następnie dyskusja poświę-
cona poszczególnym fragmentom Starego Testamentu. W ramach edukacji mu-
zycznej odbywają sie także warsztaty „Zaśpiewaj z rabinem, pastorem i księdzem”, 
w czasie których młodzież i dorośli poznają różne tradycje wokalne. Ważnym wy-
darzeniem jest także wielki koncert noworoczny, którego dziewiąta edycja odbędzie 
się w 2011 roku. Wspólnie występują wówczas: prawosławny chór Oktoich, kame-
ralny chór Capella Ecumenica oraz chór synagogi Pod Białym Bocianem. Synagoga 
jest miejscem, w którym od 1999 roku odbywają się comiesięczne koncerty hawda-
lowe z muzyką klezmerską, synagogalną i pieśniami kantorów15. Ważnym wyda-
rzeniem jest także Lato z Muzyką pod Białym Bocianem, podczas którego w każdą 
niedzielę odbywają się koncerty. Synagoga jest także sceną teatralną. W stałym 
repertuarze znajdują się tu sztuki Bente Kahan (dyrektor Centrum Kultury i Eduka-
cji Żydowskiej) – „Głosy z Theresienstadt” oraz „Wallstrasse 13”.  
 Dzielnica Czterech Świątyń jest miejscem wielu imprez kulturalnych o zna-
czeniu regionalnym i krajowym. Była gospodarzem ostatniej edycji festiwalu fil-

                                                 
14  http://www.fundacja4wyznan.pl/index.php?wybor=strona&menu=dzieci jednego. 
15  D. Hartwig, Tolerancja to za mało, w: „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 4. 
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mowego „Era Nowe Horyzonty”, którego większość pokazów miała miejsce  
w kinie Helios, a w przejściu pomiędzy ul. św. Antoniego i synagogą odbywał się 
pokaz instalacji „Walka, Miłość i Praca” autorstwa Piotra Dumały16. 
 Ważnym wydarzeniem podnoszącym rangę dzielnicy była organizacja w tym 
miejscu szóstego Przeglądu Sztuki „Survival”, w którego trakcie prezentuje się 
młodą sztukę w otwartych przestrzeniach Wrocławia. Integralnym elementem tej 
imprezy jest ciągły ruch, eksplorowanie i przywracanie miastu obszarów wypartych 
lub zapomnianych. Projekty szóstej edycji koncentrowały się wokół kilku przewod-
nich pojęć, a mianowicie: poczucia zagrożenia, dziecięcej zabawy oraz pamięci 
miejsca. Wątki te, krzyżując się na wielu poziomach, tworzyły złożoną opowieść  
w labiryntowej przestrzeni dzielnicy. Wrocławska Dzielnica Czterech Świątyń stała 
się obszarem, na którym na szerokim forum podnoszone są kwestie społeczne  
i dyskutowane zagadnienia tolerancji. Jest też obszarem, w którym sztuka, spraw-
dzając własną zasadność w trudnym, niesprzyjającym otoczeniu, każe rozpocząć 
odkrywanie miasta od nowa, uświadamia jego misterną strukturę, historyczny, spo-
łeczny i kulturowy bagaż17. 
 Corocznym wydarzeniem promującym kulturę żydowską jest Festiwal Kultury 
Żydowskiej „Simcha”, organizowany w 2011 roku po raz 13. Podczas tej imprezy 
uczestnicy poznają bogactwo kultury i tradycji żydowskiej poprzez: udział  
w warsztatach tańców żydowskich, lekcjach hebrajskiego, warsztatach komiksu  
i grafiki, pikniku z kuchnią żydowską oraz licznych koncertach, pokazach filmów  
i wykładach. Festiwal odbywa się każdego roku w maju i trwa przez cały tydzień,  
a wstęp na wiele festiwalowych atrakcji jest bezpłatny.  
 Wśród innych ciekawych inicjatyw powstających w dzielnicy wspomnieć 
należy o projekcje „Głowa do góry” (Look up), którego pomysłodawcami są stu-
denci zrzeszeni w Kole Naukowym „Archipunktura” Politechniki Wrocławskiej. 
Pomysł polega na umieszczeniu kafli ze szkła artystycznego w bezpośredniej bli-
skości miejsc wartych obejrzenia. Widnieje na nich napis w języku polskim „głowa 
do góry” i angielskim look up. Kafle znajdują się w chodnikach, mają wymiary 
50x50 cm (więc ciężko ich nie zauważyć) i są pretekstem do popatrzenia w górę na 
ciekawe historyczne, bo z XVIII i XIX w., detale budowli18. W planach znajduje się 
utworzenie nowego interakcyjnego szlaku turystycznego, przebiegającego przez 
XIX-wieczną tkankę Wrocławia (25 obiektów). Dotychczas zrealizowano dwa kafle 
zlokalizowane przy ul. Włodkowica. Pierwszy z nich, którego wmurowanie miało 
miejsce w kwietniu 2009 roku, kieruje uwagę odwiedzających na dawny pałac Bal-

                                                 
16  http://www.enh.pl/artykul.do?id=342&m=t_8. 
17  http://www.survival.art.pl/archiwum,29. 
18  http://www.um.wroc.pl/m3375/p117188.aspx. 
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lestremów (nr 4), a drugi ukazuje piękno budynku gminy Żydowskiej (nr 5–9)19, 
(rysunek 4).  
 Nawiązując do pomysłów wrocławskich studentów, należy także wspomnieć  
o inicjatywie wolontariuszy z Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, 
którzy pomalowali garaże w przejściu z ul. św. Antoniego do ul. Włodkowica. Za-
stosowanie ciemnej kolorystyki miało na celu odwrócenie uwagi od garaży i zwró-
cenie jej na dominantę, jaką stanowi synagoga Pod Białym Bocianem.  
 

 
 

Rys. 4. Fragment odnowionej fasady kamienicy przy ul. Włodkowica 5-9 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
4. Perspektywy dalszego rozwoju Dzielnicy Czterech Wyznań 
 
 Prowadzony przez urząd miasta Program Ścieżki Kulturowej Czterech Świą-
tyń jest projektem wieloletnim, a jego zakończenie planowane jest na rok 2015. Po 
otwarciu w 2010 roku odnowionej synagogi, w kolejnych latach planowane są re-
monty pozostałych obiektów (z dotacjami miejskiego konserwatora zabytków). 
Kontynuowane będą także remonty należących do miasta kamienic, m.in. przy ul. 
św. Mikołaja 54 czy Włodkowica 23. Poza tym kamienice i działki sprzedawane są 
prywatnym inwestorom, którzy również zainteresowani są rewitalizacją i uatrakcyj-

                                                 
19  http://www.glowadogory.pwr.wroc.pl/pl/kafle.php. 
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nieniem dzielnicy. Przykładem takiego działania jest odnowienie zabytkowej pię-
ciokondygnacyjej kamienicy „Pasaż Pokoyhof” przy ul. św. Antoniego 2-4.  
W zamyśle inwestora parter wraz z dziedzińcem przeznaczony będzie na puby, 
restauracje i kluby, a piętra na działalność biurową.  
 W planach urzędu miasta na 2011 rok znajduje się wprowadzenie zakazu par-
kowania przy ul. Włodkowica na odcinku od ul. św. Antoniego do Krupniczej. 
Dzięki temu powstaną kawiarniane ogródki, a mieszkańcy i turyści będą mieli wię-
cej przestrzeni. Przygotowywane jest także wyraźnie oznaczone wejście do dzielni-
cy – na skrzyżowaniu ulic św. Antoniego i Kazimierza Wielkiego. W miejscu dzi-
siejszego parkingu będzie skwer – miejsce spotkań z mapą dzielnicy i opisem naj-
ważniejszych atrakcji.  
 Według Marioli Apanel, kierownika projektu rewitalizacji dzielnicy Czterech 
Świątyń, największym sukcesem rewitalizacji tego obszaru jest harmonijna współ-
praca prywatnych inwestorów, miasta i wspólnot. Remonty przebiegają na całym 
terenie i uzupełniają się nawzajem. Wszyscy mieszkańcy i inwestorzy zdają się 
rozumieć, że podniesienie rangi tej okolicy, szczególnie ulicy Włodkowica, prowa-
dzić będzie do dalszego rozwoju dzielnicy i podniesienia jakości życia stałych 
mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów. 
 Władze miasta, fundacje oraz inwestorzy rozpoczynają kampanię promocyjną 
mającą na celu ukazanie atrakcyjności turystycznej dzielnicy mieszkańcom Wro-
cławia i osobom odwiedzającym. W 2010 roku wydany został przewodnik pt. 
„Dzielnica Czterech Wyznań” oraz książka B. Maciejewskiej i T. Brody „Tajemni-
ce świętej dzielnicy”. Przeprowadzono także wiele szkoleń dla przewodników miej-
skich, którzy zostali odpowiednio przygotowani do oprowadzania po dzielnicy. 
Zintensyfikowano działalność promocyjną na stronach internetowych Wrocławia 
(www.wroclaw.pl, www.wro2016.pl, wroclove2012.com). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Dzielnica Czterech Wyznań odzyskuje swój blask powoli. Obiekty sakralne  
i świeckie pięknieją, pojawia się wiele nowych inicjatyw kulturalnych, powstają 
ciekawe kluby, puby i restauracje. Proces rewitalizacji rozłożony jest na jeszcze 
kilka kolejnych lat. Trudno nazwać dzielnicę gotowym produktem turystycznym. 
Obecnie prowadzona jest przede wszystkim działalność inwestycyjna związana  
z poprawą infrastruktury oraz wprowadzaniem nowych usług. Niewystarczające są 
działania związane z promocją i reklamą. W większości materiałów promocyjnych 
Wrocławia okolica ta nie zajmuje wiele miejsca i brakuje w nich aktualnych infor-
macji. Pomimo bliskiej współpracy czterech kościołów nie wprowadzono jednego 
wspólnego pakietu zwiedzania, co w dużej mierze wynika z różnic w obchodzeniu 
dni świątecznych. Szansą na większą promocję tej okolicy stanowi ubieganie się 
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przez miasto o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2012 roku. W przyszłości pla-
nuje się przeprowadzenie szczegółowych badań wielkości ruchu turystycznego  
w dzielnicy oraz wykonanie badań sondażowych opinii turystów na temat jej atrak-
cyjności turystycznej. 
 We wstępie do przewodnika „Dzielnica Czterech Wyznań” abp Marian Gołę-
biewski, metropolita wrocławski, napisał: „Wrocław to miasto o wyjątkowej atmos-
ferze, która panowała tu od wieków i której doświadczają także dzisiejsi wrocła-
wianie. Jest to atmosfera poszanowania i dobrze rozumianej tolerancji, atmosfera 
dialogu i szacunku dla różnic. Jeśli Wrocław nazywany jest przez wielu miastem 
spotkań, to nazwa ta obejmuje również spotkania religijne”20. Dzielnica Czterech 
Wyznań jest miejscem, w którym turyści i mieszkańcy ciągle uczyć się będą tole-
rancji, akceptacji i szacunku oraz poszukiwać jedności w różnorodności. 
 
 

THE QUARTER OF FOUR DENOMINATIONS THE NEW WROCLAW’S 
TOURIST PRODUCT 

 
 

Summary 
 
 The aim of this paper is presentation of The Quarter of Four Denominations, also 
known as the Four Temples Neighborhood or the Site of Mutual Respect, as the new 
Wroclaw’s tourist product. Among its features are characterized: tourist values; activi-
ties and projects executed by the Wroclaw’s authorities, religious communities, and 
NGOs; and future perspectives of its development. The Quarter of Four Denominations 
is tourist attractive not only because of its temples, but also thanks to the historical 
tenements, the public buildings, numerous events, and developing tourist infrastructure. 
 For now the Four Temples Neighborhood is not a ready tourist product. Currently 
there are investments undertaken in the area: the improvement of tourist infrastructure, 
and the introduction of new services. Marketing and promotion of the district are not 
satisfactory enough. The big chance for The Quarter of Four Denominations is seen in 
the application process of Wroclaw as the European Capital of Culture 2016.  
 

Translated by Marta Góralewicz-Drozdowska 
 

                                                 
20 Dzielnica Czterech…, op.cit., s. 8. 
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LEŻAJSK JAKO MIEJSCE KULTU RELIGIJNEGO 
 
 
 
Wstęp 
 
 Podróże do miejsc kultu religijnego miały swój początek w czasach prehisto-
rycznych. Wywodziły się one z wierzeń i religii, nieodłącznie towarzysząc czło-
wiekowi od najdawniejszych czasów na wszystkich etapach rozwoju kultury i cywi-
lizacji. Do dziś zachowały się źródła pozwalające odtworzyć szlaki starożytnych 
pielgrzymek, odbywanych m.in. w: Egipcie, Mezopotamii, Palestynie, Arabii, Per-
sji, Indiach, Chinach, państwie Majów, Greków czy Rzymie. Badania archeolo-
giczne potwierdzają istnienie miejsc kultu wśród ludów przedchrześcijańskiej Eu-
ropy Północnej, m.in. Celtów, Germanów czy Słowian1. Pielgrzymki nabrały 
szczególnie dużego znaczenia wraz z pojawieniem się wielkich religii świata. Po-
dróżowanie do miejsc kultu występowało i występuje nie tylko w chrześcijaństwie, 
ale w wielu innych religiach. Można je uznać za jeden z najstarszych przejawów 
ludzkich wędrówek wynikających z motywów pozaekonomicznych2. 
 Obecnie na świecie pielgrzymuje około 300 mln osób, z czego 50% to chrze-
ścijanie, i to nie tylko katolicy. Poczesne miejsce wśród pielgrzymujących narodów 
zajmują Polacy. Co roku do sanktuariów krajowych i zagranicznych pielgrzymuje 
5–7 mln Polaków, czyli 15% ludności wybiera się na pielgrzymkę do wybranego 

                                                 
1  A. Jackowski, Pielgrzymki oraz turystyka religijna  problemy terminologiczne, w: Tury-

styka a religia, red. J. Bergier, J. Żbikowski, Biała Podlaska 2003, s. 11. 
2  A. Jackowski, Pielgrzymki jako przedmiot badań geograficznych, w: „Przegląd Religio-

znawczy” 164(192)2, s. 63. 
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miejsca kultu. Polscy pielgrzymi stanowią blisko 5% wszystkich chrześcijan piel-
grzymujących na świecie i około 20% pielgrzymujących Europejczyków3. 
 Według szacunkowych danych, obecna liczba ośrodków pielgrzymkowych  
w kraju zbliża się do 5004. Są wśród nich miejsca kultu o zasięgu międzynarodo-
wym, ogólnonarodowym (Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Piekary, Licheń, 
Grabarka, Leżajsk), a także sanktuaria lokalne. Ważne miejsce wśród ośrodków 
kultu religijnego zajmuje Leżajsk – jako miejsce pielgrzymowania katolików i or-
todoksyjnych Żydów. 
 
 
1. Leżajsk – położenie i historia 
 
 Leżajsk to powiatowe miasto położone w południowo-wschodniej części wo-
jewództwa podkarpackiego. Liczy ono około 15 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 
o powierzchni 2058 ha, z czego 503,39 ha to lasy, co stanowi 23,4% całkowitej 
powierzchni. Leżajsk posiada wiele walorów przyrodniczych, z których najcenniej-
szym jest rezerwat przyrody „Las Klasztorny” o powierzchni 39,49 ha5. 
 Pierwotnie Leżajsk był wsią królewską istniejącą prawdopodobnie już w po-
czątkach XIII w. W roku 1397 otrzymał prawa miejskie z rąk Władysława Jagiełły. 
 Począwszy od końca XV w. rozwój miasta hamowany był przez najazdy Tata-
rów i Wołochów. Aby wspomóc rozwój Leżajska, Jagiellonowie (Aleksander  
i Zygmunt I Stary) wspomagali gospodarczo miasto, nadając mu kolejne przywileje 
i zwalniając okresowo od niektórych ciężarów. Najdotkliwszy w skutkach dla Le-
żajska okazał się najazd Tatarów w 1524 roku, zakończony całkowitym zrujnowa-
niem miasta. Po tych wydarzeniach Leżajsk został przeniesiony na nowe miejsce 
(znad Sanu na dzisiejsze, bardziej obronne). Miasto obwarowano wałem i drewnia-
nym parkanem. 
 Wszystkie te okoliczności wpłynęły na szybki rozwój miasta. Stało się ono  
w tym okresie znaczącym ośrodkiem życia gospodarczego. Rozwijało się rzemiosło 
(istniało 51 cechów), handel zbożem, futrami dywanami i suknem. Leżajsk w latach 
1553–1557 był starostwem królowej Bony, której działalność gospodarcza okazała 
się bardzo korzystna dla miasta. 
 W latach 1607–1610 w wyniku wojny domowej Leżajsk został złupiony  
i spalony. Sprawcami tych nieszczęść byli magnaci Łukasz Opaliński i Stanisław 
Stadnicki. Pierwszy z nich był starostą leżajskim, późniejszym marszałkiem wiel-

                                                 
3  A. Jackowski, I. Sołjan, Leżajsk w sieci ośrodków pielgrzymkowych Polski, w: Czterysta 

lat Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, red. A. Jackowski, „Peregrinus Cracovien-
sis” 1999, z. 7, s. 119. 

4  A. Mazur, Historia pielgrzymowania, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Pa-
nasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 124. 

5  Rocznik Statystyczny województwa podkarpackiego, ZEW, Rzeszów 2008, s. 426. 
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kim koronnym, drugi – panem na Łańcucie, zwanym powszechnie „diabłem łań-
cuckim” (awanturnikiem). Stadnicki organizował zbrojne wyprawy na dobra Opa-
lińskiego. Opaliński go jednak pokonał i jako wotum dziękczynne ufundował  
w Leżajsku klasztor Bernardynów. 
 Wojny, jakie w połowie XVII w. przetoczyły się przez tę część Rzeczpospoli-
tej, poczyniły w mieście zniszczenia i szkody. Wydarzenia te spowodowały regres 
gospodarki miasta i jego długotrwały upadek. Dopiero na przełomie XVIII i XIX 
w., już w czasach zaboru austriackiego, Leżajsk zaczął się powoli ożywiać. Przez 
całe następne 100 lat było to prowincjonalne miasteczko, żyjące z drobnego handlu, 
rzemiosła i rolnictwa. Ożywało ono w dniach targów, jarmarków i odpustów, a te 
ostatnie ściągały olbrzymie rzesze pątników6. 
 Pożar, który w 1906 roku strawił niemal całe ówczesne śródmieście, mimo 
ogromu zniszczeń przyczynił się do polepszenia wizerunku Leżajska. Odbudowę 
prowadzono według wcześniej przygotowanego planu, dokonując regulacji ulic  
i zabudowy; w miejsce drewnianych domów pobudowano murowane. Przełom XIX 
i XX w. był okresem, w którym nastąpiło wyraźne ożywienie życia społecznego  
i gospodarczego. Swój rozkwit miasto zawdzięcza przebiegającemu przez nie szla-
kowi handlowemu, rozwojowi rzemiosła oraz mecenatowi okolicznych rodów ma-
gnackich. W rezultacie powstało wiele towarzystw gospodarczych i społecznych, 
instytucji finansowych, nastąpił też rozwój oświaty. 
 
 
2. Leżajsk wielokulturowy 
 
 Dla kształtowania się stosunków narodowościowych w Leżajsku istotne zna-
czenie miał fakt, że przed II wojną światową były to bardzo ubogie tereny. Ludzie 
żyli często w skrajnej nędzy i cały wysiłek skierowany był nie tyle na rozwój życia 
gospodarczego, ile na znalezienie sposobu na przetrwanie. Swój udział w rozwoju 
cywilizacyjnym Leżajska miały wielkie rody magnackie, których majątki ziemskie 
położone były na tym terenie. By rozwiązać problemy bezrobocia, hrabia A. Potoc-
ki w 1918 roku wybudował w Leżajsku tartak, który do II wojny światowej był tu 
największym zakładem pracy. Przysłowiowa „nędza galicyjska” była udziałem nie 
tylko Polaków, ale i innych nacji. Borykanie się z biedą tworzyło poczucie wspól-
noty, mimo różnic narodowych i kulturowych. 
 Przedwojenny Leżajsk był miastem wielokulturowym, wielowyznaniowym  
i wieloetnicznym. Według danych z 1939 roku, liczył 6549 stałych mieszkańców. 
W tej liczbie Polacy stanowili 53,4%, Żydzi 39,7%, a Rusini 6,3%. Tę ostatnią 
grupę stanowili mieszkający na tych terenach Ukraińcy i Rosjanie. W Leżajsku  
i jego okolicach zamieszkiwali Niemcy (0,6%), którzy przybyli tutaj jako koloniści. 

                                                 
6  J. Ambrozowicz, Ziemia leżajska, Agencja Wydawnicza Jota, Rzeszów 2001, s. 6. 
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Szczegółowe dane o ludności Leżajska na przestrzeni wieków zaprezentowano  
w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
Ludność Leżajska w latach 1785–1944 

 

rok 
Polacy Żydzi Rusini Niemcy Razem 

liczba (%) liczba (%) liczba (%) liczba (%) liczba (%) 
1785 1952 63,6 756 24,6 362 11,8 0 0 3070 100 
1863 2207 53,5 1516 36,7 382 9,3 21 0,5 4126 100 
1872 2586 52,1 1944 39,2 402 8,1 32 0,6 4964 100 
1913 2311 43,6 2592 48,9 373 7,1 21 0,4 5296 100 
1939 3500 53,4 2600 39,7 412 6,3 37 0,6 6549 100 
1944 5885 92,2 14 0,2 453 7,1 29 0,5 6381 100 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Dzieje Leżajska, red. K. Baczkowski,  

J. Półćwiartek, Leżajsk 1996. 
 
 Społeczność ta w okresie międzywojennym współistniała w zasadzie bezkon-
fliktowo. Angażowała się w sprawy rozwoju miasta i wspierała działania władz 
lokalnych. Po odzyskaniu niepodległości czyniono wysiłki na rzecz podniesienia 
poziomu życia miasta i jego mieszkańców, bez względu na ich narodową przyna-
leżność. Wspólnoty narodowe umiały docenić te działania. Dobrym przykładem jest 
opis odbywającego się już po odzyskaniu niepodległości pogrzebu Bronisława No-
wińskiego, miejscowego notariusza i burmistrza Leżajska. Zmarł on 8 lutego 1922 
roku. W pogrzebie tego zasłużonego dla Leżajska obywatela uczestniczyła cała 
ludność, bez względu na narodową przynależność7. 
 Różnice kulturowe czy religijne nie doprowadzały do antagonizmów i konflik-
tów we wzajemnych relacjach. Być może wiązało się to z faktem, że Leżajsk był 
miejscem kultu religijnego zarówno dla ortodoksyjnych Żydów, jak i dla katolików 
(w związku z cudownym obrazem Matki Bożej Leżajskiej, który znajduje się  
w klasztorze oo. Bernardynów). Począwszy od XVII w. Leżajsk jest miejscem, do 
którego przybywają pielgrzymi z całego kraju. 
 Ten wielonarodowościowy konglomerat żył tu do czasów ostatniej wojny, 
póki ideologia nie zburzyła ukształtowanej w ciągu wieków harmonii. Żydów spo-
tkał tragiczny los, Niemcy w większości wtopili się w miejscowe środowisko lub 
opuścili te strony pod koniec wojny, a Ukraińcy wyjechali dobrowolnie lub zmu-
szeni zostali do opuszczenia rodzinnych stron. 

                                                 
7  E. Łojko, Stosunki narodowościowe w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny 

światowej utrwalone w pamięci społecznej mieszkańców małych miast, w: Studia Iuridica, red. G. 
Bałtruszjtys, nr 31, WUW, Warszawa 1996, s. 108. 
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3. Grób cadyka Elimelecha jako miejsce kultu 
 
 Społeczność żydowska w Leżajsku podporządkowana była szczególnie rygo-
rystycznym przepisom religijnym, jakie narzucał swoim wyznawcom chasydyzm. 
Ten wielki i zarazem ostatni ruch mesjanistyczny wydany przez judaizm, zrodzony 
w latach 60. XVIII w. na Ukrainie, dotarł do Leżajska za sprawą osiadłego tu  
w 1775 roku rabiego Elimelecha (Majlecha), najwybitniejszego przedstawiciela 
trzeciej generacji chasydzkich nauczycieli. Wokół jego osoby koncentrowało się 
życie tutejszych Żydów. Za życia wypraszał on u Boga łaski dla wiernych: miłość, 
płodność, dostatnie życie, pogodną starość, szybką śmierć. Był szanowany nie tylko 
jako rabin i nauczyciel. Uchodził on za wielkiego mędrca, który dzielił się z bliźni-
mi ostatnią rzeczą, potrafił leczyć, używając ziół. Po pomoc i radę przychodzili do 
niego nie tylko Żydzi. Dzięki niemu Leżajsk stał się jednym z najważniejszych 
ośrodków chasydyzmu na ziemiach polskich. 
 Mędrzec z Leżajska zmarł 21 Adara (tj. na początku marca) 1786 roku, szó-
stego miesiąca w kalendarzu żydowskim. Od ponad 200 lat pamięć cudów czynio-
nych za życia i po śmierci cadyka sprawia, że jego grób jest miejscem pielgrzymek 
nie tylko chasydów, ale każdego Żyda8. Przyjeżdżają tu oni z całego świata ze swo-
imi prośbami, które zostawiają przy grobie Elimelecha na niewielkich karteczkach. 
Szczególnie liczne są pielgrzymki w rocznicę śmierci cadyka, kiedy to – według 
wierzeń pobożnych Żydów – dusza zmarłego powraca na ziemię. 
 Cmentarz żydowski w Leżajsku założono w XVIII w. W czasie II wojny świa-
towej został on niemal doszczętnie zdewastowany. Hitlerowcy zniszczyli większość 
tamtejszych nagrobków (użyto ich do brukowania leżajskiego rynku) oraz drewnia-
ny ohel (grobowiec) cadyka Elimelecha. Na swoich miejscach przetrwały tylko 
pojedyncze macewy. Przez wiele lat trwała rekonstrukcja nekropolii, przy współ-
pracy Fundacji Rodziny Nissenbaumów. W roku 1962 nad grobem Elimelecha 
wzniesiono murowany ohel (rysunek 1). 
 Budynek posiada trzy części: w środkowej pomalowana na złoty kolor krata 
chroni grób cadyka, po bokach znajduje się sala modlitewna dla mężczyzn oraz 
babiniec. Przy wejściu ustawiono macewę Eleazara, syna cadyka Elimelecha zmar-
łego w 1806 roku. Jest to najstarsza oryginalna macewa cadyka w Polsce. 
 Po wojnie tradycja odwiedzania grobu cadyka odrodziła się w latach 70. We-
dług nowej tradycji judaizmu Leżajsk zaliczany jest do miejsc pielgrzymkowych  
o charakterze międzynarodowym9. Każdego roku z całego świata pielgrzymuje do 
Leżajska ponad 10 tys. żydów, z czego ponad połowa przybywa tu w rocznicę 
śmierci cadyka. Prawdziwe oblężenie przeżywa w tym czasie rzeszowskie lotnisko, 
                                                 

8  Grób cadyka Elimelecha w Leżajsku, www.europoland.com/fotoreportaze/cadyk.php, 
(15.11. 2010). 

9  Z. Pasek, Miejsca Święte, w: Leksykon, red. Z. Pasek, Znak, Kraków 1997, s. 12, 158, 
268. 
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na którym lądują wyczarterowane samoloty z Nowego Jorku, Tel Awiwu, Londynu, 
Brukseli Paryża. Niektóre lądują w Krakowie, Warszawie, ponieważ lotnisko  
w Rzeszowie nie jest w stanie jednocześnie przyjąć takiej liczby pasażerów. Na-
stępnie wynajętymi autokarami i taksówkami przybyli udają się wprost do Leżaj-
ska. 
 

 
 

Rys. 1. Ohel cadyka Elimelecha na cmentarzu żydowskim w Leżajsku 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Według opinii rzeszowskiego taksówkarza, są oni trudnymi klientami, potrafią 
się targować i nawet o połowę zbić cenę. Większość chasydów nie należy do naj-
bogatszej kasty żydowskiej. Kosztowną podróż finansuje im gmina lub sponsorzy. 
Jest to dla nich podróż życia. Najwięcej przyjeżdża starszych chasydów, biegle 
władających językiem polskim. Są zadowoleni, że odwiedzili kraj, który kiedyś był 
ich ojczyzną10. 

                                                 
10  Do grobu cadyka w Leżajsku, www.rp.pl/artykul/120621,230931_Do_grobu_cadyka_ 

w_Lezajsku.html (16.11.2010) 
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 Przez kilka dni miasto nabiera utraconego w wyniku II wojny światowej cha-
rakteru. Po rynku i przyległych uliczkach spacerują ascetycznie ubrani Żydzi, grają 
i śpiewają, ale przede wszystkim modlą się w wielkim skupieniu. Mieszkańcy są 
przyzwyczajeni do tego widoku, ale osób, które przyglądają się modlącym, nie 
brakuje. Początkowo mężczyźni ubrani w czarne szaty z charakterystycznymi pej-
sami byli niezwykle egzotycznym zjawiskiem, a władze przydzielały do ich pilno-
wania kordony milicjantów. Dziś wszystko wygląda zupełnie inaczej. Wybudowa-
no mykwę, czyli rytualną łaźnię żydowską. W wykupionym przez chasydów bu-
dynku urządzono hotel, synagogę oraz koszerną stołówkę. Większość produktów do 
stołówki, po dokładnym sprawdzeniu, kupują na miejscu. Przyjazd chasydów cie-
szy mieszkańców Leżajska i regionu. Miasto chce zatrzymać pielgrzymów na dłu-
żej, aby nie kojarzyło się żydowskim pielgrzymom tylko z cmentarzem. Ma temu 
służyć planowana budowa Centrum Kultury Żydowskiej. 
 
 
4. Bazylika i klasztor ojców bernardynów w Leżajsku 
 
 Obecny kościół i klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku został zbudowany  
w latach 1618–1628 z fundacji marszałka wielkiego koronnego, starosty leżajskiego 
Łukasza Opalińskiego i jego żony Anny z Pileckich. Zespół klasztorno-kościelny 
postawiono w miejscu, gdzie – jak głosi legenda – w 1590 roku Tomaszowi Mi-
chałkowi ukazała się Matka Boska ze św. Józefem. Wcześniej, bo już w 1594 roku, 
w miejscu objawienia zbudowano drewniany kościół, a 16 lat później pierwszy 
murowany, wzniesiony przez bernardynów sprowadzonych tutaj w 1608 roku. Po 
ukończeniu budowy kościoła i kaplicy umieszczono w nim cudowny wizerunek 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Następnie wzniesiono klasztor (rysunek 2) wraz  
z murami obronnymi, a wnętrzu kościoła i klasztoru nadano wczesnobarokowy 
wygląd. 
 Już od początku swojego istnienia leżajska świątynia była jednym z głównych 
ośrodków kultu maryjnego na terenie ówczesnego województwa ruskiego,  
a w XVIII w. stała się znana w całej Rzeczpospolitej. Kult Matki Bożej osiągnął 
szczyt w 1752 roku, kiedy koronowano obraz papieskimi koronami. W celu upa-
miętnienia tego wydarzenia, sklepienia kościoła zostały pokryte polichromią glory-
fikującą Matkę Bożą11. Koronacja obrazu wywarła istotny wpływ na rozwój Leżaj-
ska, który zaczął pełnić funkcje usługowe dla przybywających tu masowo piel-
grzymów. W roku 1757 papieskie korony skradziono, a obecne, poświęcone przez 
papieża Jana Pawła II, założone zostały w roku 1984 przez prymasa Józefa Glempa. 
Umocnienie pozycji leżajskiego sanktuarium jako celu ruchu pielgrzymkowego 

                                                 
11  J. Dzik, Idea gloryfikacji Marii w polichromii sklepienia kościoła bernardynów w Leżaj-

sku, „Biuletyn historii sztuki” 2009, nr 3, s. 281–282. 
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nastąpiło w wyniku podniesienia w roku 1928 kościoła oo. Bernardynów w Leżaj-
sku do rangi bazyliki mniejszej przez papieża Piusa IX. 
 

 
 

Rys. 2. Kościół i klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 Wnętrze kościoła to w przeważającej części dzieło artystów z zakonu Bernar-
dynów. Szczególną wartość artystyczną mają wykonane techniką intarsji i inkrusta-
cji stalle oraz kilkanaście ołtarzy12. Wśród nich najważniejszy jest ołtarz w kaplicy 
Matki Bożej Pocieszenia. Znajdujący się tam obraz Maryi z Dzieciątkiem uchodzi 
za najstarsze w Polsce naśladownictwo ikony Matki Boskiej Śnieżnej z bazyliki 
Santa Maria Maggiore w Rzymie13. Obraz jest dziełem ks. Erazma, który pochodził 
z Leżajska. Przez krótki okres był on wójtem, następnie wstąpił do Zakonu Kanoni-
ków Regularnych, zwanych popularnie bożogrobowcami. Łaskami słynący wizeru-

                                                 
12  Z. Kazanowska, Bazylika i Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku, Calvarianum, Kalwa-

ria Zebrzydowska 1984, s. 20. 
13  A. Baranowski, Koronacja wizerunków maryjnych w czasach baroku. Zjawisko kulturo-

we i artystyczne, Wyd. Zamku Królewskiego, Warszawa 2003, s. 189. 
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nek, reprezentujący późnogotyckie malarstwo małopolskie, został oficjalnie uznany 
przez władze kościelne za cudowny. Obraz okrywa sukienka i bogato zdobione 
ramy z 1752 roku z fundacji Marii z Sanguszków Potockiej. Jego zasłonę stanowi 
obraz przedstawiający wizję Tomasza Michałka z połowy XVIII w. (dzieło Stani-
sława Stroińskiego) i metalowa kurtyna dekorowana emblematem maryjnym, her-
bem papieskim Jana Pawła II oraz godłem Polski, wykonana w 1983 roku. 
 Unikatowym dziełem są organy oddające przepych stylu barokowego. Pocho-
dzą one z XVII w. i są jednym z najciekawszych i zarazem najcenniejszych – pod 
względem budowy i zdobnictwa – europejskich zabytków kultury materialnej. Ich 
unikalność wiąże się nie tylko z barokowymi walorami brzmieniowymi i sztuką 
snycerską, ale także z tym, że są to trzy niezależne instrumenty, rozlokowane  
w trzech nawach bazyliki. Jedyne w świecie organy, na których jednocześnie kon-
certować może trzech organistów14. 
 We wnętrzu bazyliki organizowane są rokrocznie koncerty w ramach Festiwa-
lu Muzyki w Łańcucie, a od roku 1992 w sezonie letnim odbywa się tu również 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Koncerty te gromadzą 
rzesze melomanów.  
 W działalność duszpasterską leżajskiego sanktuarium włącza się Muzeum 
Prowincji Ojców Bernardynów. Placówka ta przechowuje i udostępnia bezcenne 
pamiątki po zakonnikach i dobrodziejach. Muzeum gromadzi przedmioty zabytko-
we z utraconych po II wojnie światowej klasztorów na wschodzie, a także z innych 
klasztorów prowincji. Są to przede wszystkim zbiory obrazów, rzeźb i wytworów 
rzemiosła artystycznego, które pochodzą ze Lwowa, Sokala, Zbaraża, Gwoźdźca, 
Husiatyna, Krystynopola. W 15 salach ekspozycyjnych zgromadzono ponad 1500 
eksponatów z działów: malarstwo religijne oraz portrety sarmackie, rzeźba religij-
na, skarbiec, lapidaria, misjonaria, szaty liturgiczne i izba pamięci. Muzeum jest  
w posiadaniu manuskryptów z iluminacjami oraz bezcennych starodruków z klasz-
tornej biblioteki, posiadającej ponad 24 tys. woluminów15. Muzeum cieszy się du-
żym zainteresowaniem przybywających do sanktuarium pielgrzymów. 
 Ojcowie bernardyni w celu poszerzenia form religijności z wykorzystaniem 
walorów przyrodniczych otoczenia w latach 80. XX w. wśród lasów otaczających 
klasztor wybudowali zespół stacji pod nazwą Kalwaria Leżajska. Urządzono Drogę 
Krzyżową, dróżki zmarłych i dróżki siedmiu radości Matki Bożej. Wzniesiono też 
niezwykłą kaplicę Grobu Chrystusa w formie ogrodu z fontanną. Najbardziej atrak-
cyjna krajobrazowo jest dróżka za zmarłych, usytuowana na stromym zboczu wą-
wozu. 

                                                 
14  J. Ambrozowicz, J. Salamon, Sanktuarium leżajskie, Jota, Rzeszów 1998, s. 14. 
15  E. Obruśnik, Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, „Biuletyn Miejski” 2010, nr 

5(202), s. 18. 
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 Poświęcenie kalwarii i jej udostępnienie dla wiernych nastąpiło w 1983 roku. 
W roku 1993 na własność klasztoru powróciły wcześniej upaństwowione lasy, które 
zostały przeznaczone pod rozbudowę Kalwarii Leżajskiej. W 1995 i 1996 roku na 
placu św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II osobiście poświęcił kamie-
nie węgielne pod budowane kaplice. Obecnie bernardyni intensywnie reorganizują  
i rozbudowują dróżki kalwaryjskie wraz z kaplicami i kościółkami wchodzącymi w 
skład założenia. Starają się też mocno akcentować w terenie analogie i symbole 
jerozolimskie16. 
 Ze względu na coraz liczniej przebywających pielgrzymów na terenie klaszto-
ru powstał Dom Pielgrzyma. Jego budowę rozpoczęto w roku 1998, a ukończono  
w 2002. W domu posiada znajduje się 117 miejsc noclegowych w 49 pokojach oraz 
stołówka oferująca posiłki.  
 Leżajskie sanktuarium znajduje się w grupie 35 najważniejszych ośrodków 
pielgrzymkowych w Polsce. Należy ono do grupy sanktuariów, które poprzez swoje 
tradycje pielgrzymkowe odegrały znaczącą rolę w rozwoju polskiej religijności, 
zwłaszcza religijności maryjnej. O randze ośrodka świadczy około 500 tys. pątni-
ków przybywających rocznie do sanktuarium17. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Leżajsk to miasto, na którego dziedzictwo składa się dorobek wielu pokoleń 
Polaków, Żydów i Rusinów. Po dawnej wielokulturowości miasta pozostały dziś 
zabytki architektury sakralnej. Miasto posiada wysokie walory przyrodnicze, ale 
głównym magnesem przyciągającym turystów są obiekty kultu religijnego. Leżajsk 
był i jest miejscem kultu religijnego dla ortodoksyjnych Żydów, ale także i dla ka-
tolików. 
 W latach 70. ubiegłego wieku, po odrodzeniu judaistycznej tradycji odwie-
dzania grobu cadyka, Leżajsk stał się dla Żydów ośrodkiem pielgrzymowania  
o charakterze międzynarodowym. Dla katolików leżajskie sanktuarium od wieków 
było ośrodkiem kultu o zasięgu ponadregionalnym i taki charakter ma ono również 
w chwili obecnej. 
 Omawiane obiekty są nie tylko miejscem kultu religijnego, ale znakomicie 
uzupełniają ofertę turystyczną Leżajska, który jest licznie odwiedzany przez rzesze 
turystów, pielgrzymów i melomanów. Miasto jest ważnym ośrodkiem kultu religij-
nego w Polsce i na świecie.  

                                                 
16  A. Obruśnik, Kalwaria Leżajska, w: Czterysta lat Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 

w Leżajsku, red. A. Jackowski, „Peregrinus Cracoviensis” 1999, z. 7, s. 73. 
17  A. Jackowski, I. Sołjan, Leżajsk w sieci ośrodków pielgrzymkowych Polski, w: Czterysta 

lat Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, red. A. Jackowski, „Peregrinus Cracovien-
sis”, z. 7, 1999, s. 121. 
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LEŻAJSK AS A PLACE OF RELIGIOUS CULT 
 
 

Summary 
 
 The article is dedicated to the analysis of Leżajsk as pilgrimage destination for 
Catholics and Jews. It describes the turbulent history of this multi-cultural, multi-faith 
and multi-ethnic town. There have been described two most important worship centers: 
the tomb of tzadik Elimelech and the miraculous image of Our lady with Infant Jesus 
from the Bernardine Monastery. The tradition of going on pilgrimages to the worship 
centers in question does not grow weaker. The tourist offer is continuously enriched 
with new places and events. 
 

Translated by Irma Bogdanowicz 
 



 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  648 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  66 2011 
 
 
 
 

BEATA JAGIEŁA  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu 
 
 
 

JÓZEF MEHOFFER I JEGO NIEZNANE DZIEŁO. WITRAŻE WEDŁUG PROJEKTÓW 
ARTYSTY DO PREZBITERIUM KATERY OBRZĄDKU RZYMSKO-KATOLICKIEGO  

W PRZEMYŚLU JAKO SKARB SZTUKI SAKRALNEJ MIASTA 
 
 
 
Wstęp 
 
 Bazylika archikatedralna w Przemyślu to miejsce szczególnie ważne dla wier-
nych archidiecezji przemyskiej, nie tylko ze względu na to, że archikatedra jest 
„matką” wszystkich tutejszych kościołów. Obiekt ten, wielokrotnie niszczony  
i odbudowywany, jest dowodem procesu ciągłości dziejów, żywym dokumentem 
czasów świetności, świątynią, która swój dzisiejszy kształt zawdzięcza wybitnym 
polskim artystom, takim jak: Jan Matejko, Tomasz Pryliński i Józef Mehoffer. To 
wyjątkowe miejsce odwiedzane jest przez pielgrzymów i turystów z wielu wzglę-
dów – zarówno ściśle religijnych, jak i poznawczych.  
 Badacz zajmujący się historią architektury i sztuki powinien te rzeczy umieć 
rozróżnić, lecz nie powinien ich w sposób sztuczny rozdzielać; nie jest przecież tak, 
że pielgrzym jest osobą z definicji niezainteresowaną kwestiami dotyczącymi histo-
rii miejsca, do którego zmierza z pobudek stricte duchowych. 
 Biorąc pod uwagę powyższe, w opracowaniu podjęto próbę przybliżenia hi-
storii powstania jednego z elementów wystroju archikatedry przemyskiej – witraży 
zdobiących obszar prezbiterium, by tym samym przybliżyć samą archikatedrę – cel 
turystyki religijnej i kulturowej wiekowego miasta Przemyśl. 
 Autor tej realizacji – Józef Mehoffer – należy do najznamienitszych przedsta-
wicieli polskiej sztuki nowoczesnej. Może niepokoić fakt braku opracowań poświę-
conych wyczerpującej analizie projektów zrealizowanych witraży do prezbiterium 
archikatedry przemyskiej. Jedyna praca podnosząca ten temat to magisterium Cecy-
lii Grabek, absolwentki Instytutu Historii Sztuki KUL. Niestety, po pierwsze nie 
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doczekała się ona publikacji (nad czym należy ubolewać), po wtóre zaś – w pracy 
tej w sposób niewystarczający poruszono kwestie związane z historią zniszczeń 
wojennych katedry, co być może nie stanowi meritum tematu, lecz znacznie posze-
rza ogląd realizacji Mehoffera, wpisując ją w kontekst historyczny. W niniejszym 
artykule wykorzystano nieznane dotąd materiały źródłowe, co z całą pewnością 
dopomoże zapełnić lukę dotyczącą działalności twórczej wyżej wspomnianego 
artysty, będąc wartością dodaną referatu. 
 
 
1. Pożar katedry przemyskiej 
 
 Podczas drugiej wojny światowej, po wypowiedzeniu Polsce wojny przez 
Rosję, granica podziału wytyczona przez wrogie mocarstwa biegła na południu 
Sanem, dalej na północy od Sieniawy skręcała i Bugiem ciągnęła się dalej na pół-
noc1. Według zapewnień układających się zaborców, granica ta miała pozostać 
niezmienną. Część Przemyśla, ta która znajdowała się po prawej stronie Sanu, 
przypadła bolszewikom, zaś ta po lewej stronie – Niemcom. 
 W nocy z 21 na 22 czerwca 1941 roku Niemcy nagle, bez uprzedniej zapo-
wiedzi, na całej granicy wschodniej napadli na wojska rosyjskie. Po wybuchu woj-
ny 22 czerwca miasto stało się polem bitwy. Artyleria niemiecka zrzucała granaty 
zapalające na „część bolszewicką”, i na odwrót, co trwało od 22 do 27 czerwca. 
Miasto bardzo ucierpiało, zwłaszcza po „stronie bolszewickiej”. Część ludności 
pierzchła, ci, co zostali, zmuszeni byli do przeczekania bombardowań w piwnicach. 
 W środę 25 czerwca 1941 roku około godziny 13.30 granat niemiecki uderzył 
w sygnaturę katedry. Ponieważ od dłuższego czasu panował upał, pożar wybuchł 
natychmiast. Ogień objął suche wiązania dachu nad całym kościołem i w przeciągu 
paru godzin dach nad nawą spłonął do szczętu. Sklepienie katedry przetrzymało te 
perturbacje. Niestety w trakcie zawieruchy uległy zniszczeniu matejkowskie witra-
że, podobnie jak pozostałe oszklenia okien.  
 Od pocisków ucierpiały również mury świątyni – strzaskana została kamienna 
przypora zewnętrzna przy prezbiterium od strony południowej i naruszone sklepie-
nie nad częścią prezbiterium. Katedra przemyska znajdowała się w kompletnej 
ruinie, której odbudowa wydawała się w pierwszej chwili sprawą beznadziejną. 
Ponieważ trudno było przewidzieć takie zniszczenia, biskup nie miał na ten cel 
żadnych funduszy. Kolejny problem stanowił ewentualny stosunek niemieckich 
władz rezydujących po tej stronie Sanu do kwestii restauracji katedry. Sprawujący 
rządy pod okupacją bolszewicką bp Barda rezydował wówczas po przeciwnej stro-

                                                 
1  W. Tomaka, Niektóre wspomnienia odnośnie do restauracji katedry w Przemyślu po spa-

leniu przez Niemców w roku 1941 – rękopis z dn. 23 grudnia 1942 roku, zbiory Archiwum Kapi-
tuły Przemyskiej, nieskatalogowany. 
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nie rzeki. Jego sufragan i wikary bp Wojciech Tomaka, który sprawował z upoważ-
nienia bpa ordynariusza pieczę nad katedrą, nie mógł bezpośrednio skontaktować 
się z biskupem Franciszkiem Bardą. Barda przebywał na Zasaniu i mimo starań nie 
otrzymał zezwolenia powrotu do swego pałacu2. 
 Bp Tomaka poprosił architekta Dąbrowskiego, by ten zbadał stan katedry  
i wydał orzeczenie na ten temat. Dąbrowski przeprowadził w dniu 5 lipca oględziny 
i przedstawił na piśmie oświadczenie, które informowało, że należy natychmiast 
przystąpić do nakrycia katedry nowym dachem, co musi być ukończone przed je-
siennymi słotami, a tym bardziej przed zimą. Według niego, niedotrzymanie termi-
nów skutkować będzie zawaleniem sklepienia osłabionego pożarem, zawilgocone-
go i nasiąkniętego wodą. Poinformowany o tym fakcie Tomaka wystosował pismo 
do bpa ordynariusza, a ten zaapelował do duchowieństwa i wiernych o składanie 
ofiar na restaurację katedry. Restauracja została zatem postanowiona. 
 Prowadzenie robót i nadzór techniczny oddany został w ręce inżyniera Dą-
browskiego. W dniu 12 lipca blacharze rozpoczęli rozmontowywanie spalonej bla-
chy na dachu. Robotami kierował p. Bujak3. 
 Równocześnie bp Tomaka napisał po niemiecku podanie do ortskomando,  
z prośbą o sprzedanie z istniejących składów zaopatrzonych przez Rosjan 140 m3 
drewna i 45 m3 desek na wiązanie dachowe. Z tym podaniem biskup udał się osobi-
ście w towarzystwie ks. Hieronima Kocyłowskiego do ortskomendanta, ale niestety 
otrzymał od niego odpowiedź odmową, gdyż priorytetem dla niemieckich władz 
jest odbudowa domów mieszkalnych4. 
 Po wielu perturbacjach udało się jednak uzyskać zezwolenie. Drzewo na re-
mont katedry wzięto z wielkich składów na Bakończycach. W związku z tym fak-
tem księża Kocyłowski i Wyderka oraz wikary ks. senior Dudziński udali się do 
pobliskich wsi, by zamówić furmanki na rozwózkę drewna i desek. Brano pod 
uwagę tylko chłopów polskich, bo Rusini na ,,polski kościół byliby palcem nie 
ruszyli”. Zwózka drewna trwała kilka dni. 
 Deski składano wewnątrz katedry, co ze względu na trudne czasy wydaje się 
logiczne. Drzewo, tak zwaną kantówkę, suche i zdrowe, zmagazynowano częścio-
wo koło katedry, a częściowo na podwórzu pałacu biskupiego. Imponujące jest to, 
że w tych trudnych czasach przy pomocy polskich chłopów przedsięwzięcie udało 
się zrealizować.  
 Po zwiezieniu drzewa przystąpili do pracy cieśle pod nadzorem p. Zająca  
z Krzemieńca. Robotnicy postawili żądanie, aby im część zapłaty wydawać w pro-
wiancie, na co przystano.  

                                                 
2  Ibidem. 
3  Ibidem. 
4  Ibidem. 



Beata Jagieła 170 

 W pierwszej kolejności założono wiązania dachowe nad zakrystią i skarbcem, 
następnie nad nawami bocznymi oraz nad nawą główną. Niestety, roboty zostały 
nagle przerwane przez ulewne deszcze, które przyszły pod koniec lipca i w pierw-
szych dniach sierpnia, powodując olbrzymi wylew Sanu. Wcześniej zdołano na 
katedrze pokryć dach tylko nad zakrystią i skarbcem – reszta była otwarta5. Deszcz 
padając na sklepienie katedry, przemoczył je tak, że wewnątrz kościoła woda lała 
się po ścianach strumieniami. Zmokło wszystko – od polichromii ścian poczynając, 
na organach i posadzkach kończąc. Wiele uwagi i zabiegów kosztowały starania  
w tej materii, dość wspomnieć, że roboty ciesielskie zostały ukończone około 20 
października 1941 roku. 
 Również blacharze mieli niełatwą pracę, ponieważ musieli zdjąć spaloną bla-
chę z dachu, a następnie przesortować ją i odłożyć tę jej część, która nadawała się 
jeszcze do ponownego użytku. Postanowiono użyć spalonej blachy na dach nad 
zakrystią i nad nawami bocznymi, niestety trzeba ją było prostować, klepać oraz 
łatać cyną. 
 Przed wojną na dachu katedry nie było zupełnie rynien, co powodowało, że 
woda z deszczu lub topniejącego śniegu spływała po murach, przyczyniając się do 
ich zawilgocenia. By temu przeciwdziałać, postanowiono w trakcie remontu za-
montować rynny wokół całego dachu. 
 Starej blachy nie wystarczyło. Na nawę główną, na którą trzeba było ponad 
5000 kg blachy dachowej, nie było już ani arkusza. Nabycie jej w tych czasach 
graniczyło z cudem, który, jak czytamy w dokumentach, jednak się wydarzył. Na 
podstawie wywiadów prowadzonych głównie przez ks. Hieronima Kocyłowskiego 
zdobyto informacje, że w okolicach Mościsk i Sambora jest do pozyskania blacha. 
W ten oto sposób pokrycie całego dachu zostało zapewnione. Niewielka część da-
chu nad prezbiterium została pokryta blachą miedzianą, wyselekcjonowaną z daw-
nej, niezupełnie zniszczonej przez pożar. Podobną blachą miedzianą zostały także 
pokryte obydwie boczne kaplice. Roboty blacharskie zostały ukończone dopiero  
w 1942 roku6. 
 Roboty ślusarskie w katedrze wykonywała pracownia ślusarska p. Thiera, 
firma ze wszech miar uczciwa i godna polecenia. Najwięcej energii ślusarzy po-
chłonął olbrzymi żelazny krzyż umieszczony na końcu prezbiterium, który w trak-
cie pożaru runął na sklepienie prezbiterium i znacznie je uszkodził. Zdjęcie go  
z dachu, odwiezienie do pracowni, a potem znów wywindowanie do góry, nastrę-
czyło wiele kłopotu.  
 Największą szkodą było jednak zniszczenie wszystkich cennych matejkow-
skich witraży katedry. Niestety, wiele innych oszklonych okien również ucierpiało. 
Ponieważ szkło katedralne było wówczas nieosiągalne, zaprawiono białe szkło  

                                                 
5  Ibidem. 
6  Ibidem. 
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w celu prowizorycznego przeszklenia glifów okiennych. Robotami tymi kierował  
p. Trzebniak z Poznania, który dawniej pracował także przy wprawianiu witryny. 
Na szklenie katedry zużyto ok. 360 m2 szkła, co świadczy o rozmiarach szkód. 
 Od granatów, z których kilka uderzyło w katedrę, i od wstrząsów ucierpiały  
w niektórych miejscach bardzo poważnie mury świątyni, sklepienie nad prezbite-
rium i zewnętrzne przypory podpierające ściany katedry, zwłaszcza przypora ka-
mienna znajdująca się przy prezbiterium od strony południowej. Wszystkie te 
uszkodzenia zostały naprawione. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 16 tys. zł7.  
 Przez pożar dachu zniszczone zostały przewody elektryczne, które trzeba było 
ponownie zainstalować na strychu katedry, co też uczyniono. Robotami tymi kie-
rował p. Baran. W 1930 roku kupiono do katedry wielkie wspaniałe 44-głosowe 
organy firmy braci Biernackich z Włocławka za sumę 85 tys. zł. Podczas pożaru 
dachu katedry organy te ocalały, niestety wielkie deszcze z lipca i sierpnia spowo-
dowały ich zawilgocenie. Remont instrumentu powierzono organiście Narolskiemu, 
który w czasie wojny posiadał pracownię w Rokietnicy. Restauracja ta kosztowała 
4 tys. zł, którą to sumę zebrano z dobrowolnych ofiar i składek w katedrze i w ko-
ściele8.  
 Jak już wspomniano, witraże w prezbiterium projektowane przez Matejkę 
zostały doszczętnie zniszczone, w związku z czym postanowiono zamówić projekty 
nowych witraży. 
 Pod przewodnictwem bpa Franciszka Bardy, który dopiero w pierwszych 
dniach listopada 1941 roku mógł przejść z Zasania na stałe do swego pałacu, usta-
lono, że projekty zostaną zlecone J. Mehofferowi, który – jako znany i biegły  
w sztuce witrażowej artysta – miał godnie zastąpić mistrza Matejkę9. W dniu 13 
listopada bp Tomaka udał się do Krakowa, aby omówić z artystą warunki współ-
pracy. Po jego powrocie zamówiono u Mehoffera małe szkice pięciu witraży za 
5 tys. zł. Po otrzymaniu ich projektu wykonanego w kolorze, zamówiono duży 
karton na witraż w wielkim ołtarzu, przedstawiający chrzest Chrystusa. Cena 
umowna wynosiła 30 tys. zł emisyjnych.  
 Na początku współpracy Mehoffer postawił warunek, że karton ten oraz ewen-
tualnie następne pozostają jego własnością, na co władze diecezji wyraziły zgodę.  
Z dalszymi zamówieniami wstrzymano się, czekając końca wojny oraz ustalenia 
nowej waluty10. 
 

                                                 
7  Ibidem. 
8  Ibidem. 
9  Ibidem. 
10  Ibidem. 
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2. Witraże Mehoffera 
 
 Jak już to zostało powiedziane, 25 czerwca 1941 roku podczas bombardowań 
zostały bezpowrotnie zniszczone witraże Matejki, znajdujące się w pięciu oknach 
prezbiterium katedry przemyskiej11. Kapituła przemyska zdecydowała się zlecić 
zadanie projektu nowych przeszkleń jeszcze w trakcie trwania zawieruchy wojen-
nej12. Jak pisze Cecylia Grabek, autorka jedynego do tej pory studium poświęcone-
go przemyskim projektom Józefa Mehoffera, w sprawie tej skonsultowano się 
uprzednio z Adamem Żeleńskim – właścicielem krakowskiego zakładu witrażów 
S.G. Żeleński, który polecił tego właśnie artystę13. 
 Józef Mehoffer sporządził barwne szkice przyszłych witraży oraz rozrysował 
dwa kartony14, nie zdążył jednak doprowadzić dzieła do końca, gdyż zmarł 8 lipca 
1946 roku. 
 Karton z przedstawieniem chrztu Chrystusa, w którym artysta zdecydował się 
zachować kompozycję witraża matejkowskiego, przez wzgląd na swego mistrza, 
był ostatecznie gotowy już pod koniec maja 1943 roku15. Mehoffer w liście do bpa 
Franciszka Bardy donosi również o kłopotach związanych z przyszłą realizacją 
witraża spowodowanych brakiem odpowiedniego szkła antycznego w zakładzie 
Żeleńskich. Ze względu na złe warunki panujące w pracowni zdecydował się on 
przechować gotowy karton w mieszkaniu bpa Stanisława Rosponda w Krakowie, 
uprzednio go fotografując i wysyłając zdjęcie do Przemyśla16. 
 Mehoffer rozpoczął bez zwłoki pracę nad kartonem Święty Stanisław (sierpień 
1943)17. Ukończony w styczniu 1944 roku karton również złożono w domu bpa 
Stanisława Rosponda18. Pod koniec marca tegoż roku zapał artysty wyrażającego 
gotowość do dalszej pracy został ostudzony przez bpa Franciszka Bardę, który, 

                                                 
11  H. Borcz, Powstała niczym Feniks z popiołów, ,,Niedziela Przemyska” 2001, nr 25, s. 4. 
12  Świadczy o tym Sprawozdanie bpa Wojciech Tomaki. 
13  C. Grabek, Witraże Józefa Mehoffera do katedry przemyskiej. Projekt i realizacja, praca 

magisterska napisana pod kierunkiem prof. L. Lameńskiego, KUL, Lublin 2005. s. 1. Za: D. 
Czapczyńska, Krakowski Zakład Witrażów, Oszkleń Artystycznych i Mozaiki Szklanej S. g. Żeleń-
scy, uwagi na marginesie prac nad monografią, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. K. 
Pawłowska, J. Budym-Kamykowska, Kraków 2000, s. 150–161. 

14  O pierwszym z nich, przedstawiającym chrzest Chrystusa, traktuje rzeczone Sprawozda-
nie. 

15  W liście datowanym na dzień 1 czerwca 1943 roku Mehoffer przeprasza bpa F. Bardę za 
zwłokę, tłumacząc opóźnienia problemami z ogrzaniem pracowni. Zob. E. Waligóra, Dom Józefa 
Mehoffera, Odział Muzeum Narodowego w Krakowie, Przewodnik, Kraków 1998, s. 18.  

16 Archiwum Kurii Metropolitarnej w Przemyślu, Witraże projektu Józefa Mehoffera, sygn. 
AAPn, List J. Mehoffera do biskupa F. Bardy, Chorowice, powiat Mogilany, dnia 28. VI. 1943. 

17  List J. Mehoffera do biskupa F. Bardy, Kraków, dnia 27. VIII. 1943, w: Witraże projek-
tu…, op.cit. 

18  List J. Mehoffera do biskupa F. Bardy, Kraków dnia 17. I. 1944, w: Witraże projektu…, 
op.cit. 
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obawiając się ewentualnego zniszczenia nowych witraży w trakcie działań wciąż 
przecież trwającej wojny, odłożył tę sprawę19. Kwestii kontynuacji prac nie poru-
szono już do śmierci Mehoffera, która nastąpiła w 1946 roku. 
 Po śmierci artysty bp Franciszek Barda zwrócił się do Jadwigi Mehofferowej 
w sprawie uregulowania kwestii kartonów oraz pięciu barwnych szkiców, które 
były w jej posiadaniu. Wdowa kategorycznie odmówiła ich wydania, bojąc się po-
wierzenia ich wykonania nierzetelnemu artyście. Pragnęła, aby szkice pozostały  
w rękach rodziny20. O ich przeznaczeniu napisała: ,,Powierzyć robotę dalszego 
wykonania wedle szkiców mogła bym tylko człowiekowi, do którego miałabym 
artystyczne zaufanie. Z dwojga złego, lepiej, aby dzieło sztuki nie zaistniało, niż 
żeby miało być wyczerpane przez kogoś niezdolnego do tego zadania”21. 
 Dwa gotowe kartony pozostały w mieszkaniu bpa Rosponda aż do roku 1952. 
Po interwencji ks. Władysława Luteckiego, ówczesnego dyrektora Muzeum Diece-
zjalnego w Przemyślu, wdowa po Mehofferze wyraziła zgodę na umieszczenie ich 
na Wawelu w Muzeum Archidiecezjalnym22.  
 Ze względu na brak odpowiedniego szkła w zakładzie Żeleńskich, który bory-
kał się w tym czasie ze skutkami upaństwowienia oraz trudną sytuacja finansową 
diecezji przemyskiej podnoszącej się z wojennych klęsk, realizację witraży odłożo-
no na później.  
Dopiero w 1954 roku ks. Władysław Lutecki, za namową ks. Tadeusza Kruszyń-
skiego, zwrócił się do ucznia Józefa Mehoffera – Kaspra Pochwalskiego, by ten 
powiększył kartony swego mistrza do rozmiarów rzeczywistych. Trzeba bowiem 
wiedzieć, że Mehoffer opracował je w 2/3 wielkości okien prezbiterium, co było 
podyktowane zapewne brakiem odpowiedniej wielkości papieru i uniemożliwiało  
w efekcie ich realizację.  
 W tym czasie kuria przemyska zakupiła od rodziny Mehoffera pięć wspo-
mnianych szkiców do witraży powstałych jeszcze w 1942 roku (rysunki 1, 2 i 3), 
zobowiązując się równocześnie, że zaniecha ich dalszego wykorzystania23. 
 Karton z przedstawieniem chrztu Chrystusa, powiększony przez Pochwalskie-
go w 1954 roku, zrealizowano dopiero w roku 1956, kiedy to Pochwalski przystąpił 
do ,,malowania na szkle twarzy i ciał”24. Równolegle zlecono Tadeuszowi Wojcie-
                                                 

19  List biskupa F. Bardy do J. Mehoffera, Przemyśl, dnia 31. III. 1944, w: Witraże projek-
tu…, op.cit. 

20  List J. Mehofferowej do biskupa F. Bardy, Kraków, dnia 21 XI. 1947, w: Witraże projek-
tu…, op.cit. 

21  Ibidem.  
22  Rewers podpisany przez ks. W. Luteckiego i ks. J. Maronia, kustosza Muzeum Archidie-

cezjalnego w Krakowie, Kraków, dnia 17. X. 1952, w: Witraże projektu…, op.cit. 
23  List biskupa W. Tomaki do Z. Mehoffera, Przemyśl, dnia 10. XI. 1954, w: Witraże pro-

jektu…, op.cit. 
24  List Tadeusza Wojciechowskiego do biskupa F. Bardy, dnia 7. III. 1956, w: Witraże pro-

jektu…, op.cit. 
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chowskiemu wykonanie projektu witraża Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, 
który według założeń miał być zharmonizowany z witrażami mehofferowskimi25. 
Oba witraże zamontowano w tym samym czasie, latem 1956 roku26. 
 Jesienią 1956 roku Kasper Pochwalski ukończył powiększanie drugiego kar-
tonu Józefa Mehoffera – z przedstawieniem Świętego Stanisława, którego realizacją 
w szkle zajął się zakład witrażów Mieczysława Paczki27. Gotowy witraż dotarł do 
Przemyśla w połowie lutego 1956 roku, gdzie zamontowano go w pierwszym oknie 
prezbiterium od strony zachodniej28.  
 

 
 

Rys. 1. J. Mehoffer, szkice barwne, pięć witraży do prezbiterium katedry przemyskiej 

Źródło:  W. Tomaka, Niektóre wspomnienia odnośnie do restauracji Katedry w Prze-
myślu po spaleniu przez Niemców w r. 1941  rękopis z dn. 23 grudnia 1942, 
zbiory Archiwum Kapituły Przemyskiej, nieskatalogowany. 

                                                 
25  Umowa między Kurią Przemyską a Tadeuszem Wojciechowskim, Przemyśl, dnia 29. I. 

1955, w: Witraże projektu…, op.cit. 
26 List k. Pochwalskiego do W. Luteckiego, Kraków, dnia 4. V. 1956. Zestawienie kosztów 

za witraż ze św. Janem, Przemyśl, dnia 5. VII. 1956, w: Witraże projektu…, op.cit. 
27  Zobowiązania Zakładu Witrażów Mieczysława Paczki wobec Kurii Biskupiej w Przemy-

ślu, Kraków, dnia 21. IX. 1956, w: Witraże projektu…, op.cit. 
28  Pismo Zakładu Witrażów Mieczysława Paczki do Kurii Biskupiej w Przemyślu, Kraków, 

dnia 2. II. 1956 i z dnia 9. II. 1956, w: Witraże projektu…, op.cit. 
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Rys. 2. J. Mehoffer, szkic barwny 
witraża Chrzest Chrystusa 

Źródło: Archiwum Kurii Metropolitar-
nej w Przemyślu, Witraże projektu…., 
List k. Pochwalskiego do W. Lutec-
kiego, Kraków, dnia 4. V. 1956. Ze-
stawienie kosztów za witraż ze św. 
Janem, Przemyśl, dnia 5. VII. 1956. 

Rys. 3. Mehoffer, szkic barwny witraża 
Święty Stanisław 

Źródło: Archiwum Kurii Metropolitar-
nej w Przemyślu, Witraże projektu…., 
List k. Pochwalskiego do W. Luteckie-
go, Kraków, dnia 4. V. 1956. Zesta-
wienie kosztów za witraż ze św. Ja-
nem, Przemyśl, dnia 5. VII. 1956. 
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 Pięć trójdzielnych okien prezbiterium obecnej bazyliki archikatedralnej  
w Przemyślu zostało wypełnionych przez witraże, które w efekcie zaprojektowało 
dwóch artystów: Józef Mehoffer oraz Tadeusz Wojciechowski. Ze względu na ten 
fakt kolejność przedstawień podyktowana Mehofferowi przez kurię przemyską 
została zamieniona29 – dwa witraże powstałe według kartonów Mehoffera flankują 
bowiem te zaprojektowane przez Wojciechowskigo. Witraż Chrzest Chrystusa 
otwiera cykl, będąc umieszczonym we wschodnim oknie absydy, natomiast witraż 
Św. Stanisław zamyka go, będąc ostatnim w kolejności witrażem od strony 
wschodniej. Trzy środkowe witraże Tadeusza Wojciechowskiego przedstawiają 
kolejno – od wschodu Matkę Boska Królową Korony Polskiej, Michała Archanioła 
oraz Świętego Kazimierza. 
 W pierwszej kolejności należy się przyjrzeć witrażom mehofferowskim ze 
względu na ich rangę oraz wstępne założenie, według którego to właśnie one miały 
wypełniać wszystkie okna prezbiterium katedry w Przemyślu. Ponieważ całościową 
i zarazem trafną ich analizę stylistyczną i ikonograficzną przeprowadziła Cecylia 
Grabek, w niniejszym referacie ograniczono się jedynie do wskazania podobieństw 
z witrażami według szkiców Jana Matejki, tak w warstwie stylistycznej, jak i pro-
gramie ideologicznym. 
 Kompozycja obu witraży ucznia Matejki jest trójsferowa, przy czym strefa 
środkowa została w obu przypadkach zarezerwowana dla postaci, której poświęco-
ny jest dany witraż. Ponadto wszystkie postaci znajdujące się w witrażu Św. Stani-
sław posiadają twarze zwrócone w stronę witraża usytuowanego na osi30. 
 Witraż Chrzest Chrystusa jest ukłonem w kierunku mistrza Jana, wyrażającym 
się w zachowaniu kompozycji pierwotnego witraża ,,przez pietyzm dla pamięci 
Matejki”31. Mehoffer wykonał dwa szkice Chrztu, z których pierwszy, wzorowany 
ściśle na szkicach Mistrza Jana, został przez niego samego odrzucony. Według 
relacji żony artysty: ,,po rozwadze odrzucił go, bo mając dalsze wielkie i ponętne 
zadania wolał pozostać nieskrępowanym tylko sam sobą”32. Drugi szkic trafił do 
Przemyśla, gdzie powołana w celu oceny szkiców komisja artystyczna zawyroko-
wała, że kompozycja Matejki była korzystniejsza, bowiem ,,lepiej wypełniała prze-
strzeń [witraża]”33. Mehoffer skorzystał z tej sugestii, pozostając jednak przy wła-
snym pomyśle na postać Jana Chrzciciela. 
                                                 

29  List biskupa W. Tomaki do J. Mehoffera, Przemyśl, dnia 3. I. 1942, w: Witraże projek-
tu…, op.cit. 

30  C. Grabek, op.cit., s. 19. Co ciekawe, to samo dotyczy postaci obecnych na szkicach po-
szczególnych witraży mających się znaleźć w południowej ścianie prezbiterium. 

31  List J. Mehoffera do biskupa F. Bardy, Kraków, dnia 13. III. 1942, w: Witraże projek-
tu…, op.cit. 

32  List J. Mehofferowej do biskupa F. Bardy, Kraków, dnia 21. XI. 1947, w: Witraże pro-
jektu…, op.cit. 

33  Biblioteka Narodowa w Warszawie, Papiery i korespondencja Józefa Mehoffera…., 
op.cit., za: C. Graber, op.cit., s. 20. 
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 Centralna, środkowa strefa przedstawia scenę chrztu Chrystusa (rysunek 4). 
Świadkowie tego podniosłego wydarzenia w postaci gołębicy Ducha Świętego  
i Boga Ojca w otoczeniu chórów anielskich wypełniają górną strefę przeszklenia. 
Dolna strefa witraża ukazuje Baranka Bożego na tle słonecznego dysku, nad którym 
umieszczona został otwarta księga z literami Alfa i Omega oraz siedem świeczni-
ków34. 
 Centralna grupa została przez Mehoffera wpisana w trójkąt prostokątny. Po 
prawej stronie umieszczona została sylwetka św. Jana Chrzciciela przyodzianego  
w skórę przewiązaną w pasie. Jego cofnięta nieznacznie w tył noga równoważy 
ciężary grupy figuralnej. Głowa świętego, przyozdobiona nimbem, zwrócona jest 
ku górze. W prawej ręce św. Jan dzierży smukły krzyż, natomiast w lewej – muszlę 
służącą mu do polewania wodą głowy Zbawiciela. Jezus w ujęciu en trois quartes 
stoi po kolana w wodzie. Nimb w kształcie dysku odcina się zdecydowanie od tła 
przedstawienia. Pochylony w prawo tułów Jezusa równoważy układ umieszczonej 
prosto głowy. Postać wyraźnie nawiązuje do koncepcji J. Matejki, co – jak trafnie 
zauważa Cecylia Grabek – przysłużyło się witrażowi35. Porównując postać Chry-
stusa z witraża i szkicu, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że postać widniejąca na 
szkicu wstępnym jest mało wyrazista, zdominowana niemalże całkowicie przez 
otoczenie.  
 Grupę centralną umieścił Mehoffer na tle wyidealizowanego krajobrazu 
przedstawiającego kamienisty brzeg rzeczny (Jordan), usiany zdecydowanym  
w kolorze kwieciem (fioletowym, jasnobłękitnym oraz czerwonym). Całość uroz-
maica rysunek palmy oraz drzewa liściastego, które nie są jednak odosobnione,  
w tle widać bowiem pnie kolejnych drzew, pomiędzy którymi artysta umieścił dwie 
drobne sarny. Zasadnicze tło stanowi wielobarwna łąka budowana ze szkieł w kolo-
rach kilku odcieni zieleni, żółci i delikatnego różu. Podobnie szczelnie 
,,zagospodarował” Mehoffer górną strefę przedstawienia – zarezerwowaną dla sfer 
niebiańskich. 
 Przepych kolorów i kształtów, giętki kontur oraz zagęszczona kompozycja to 
również cechy drugiego z witraży, które Mehoffer zrealizował do katedry przemy-
skiej. Witraż ten przedstawia św. Stanisława w asyście górujących nad jego posta-
cią czterech aniołów (rysunek 5). Całe przedstawienie strefy centralnej zakompo-
nowane zostało na tle kosmicznego nieba usianego gwiazdami36. Postać świętego  
w stroju pontyfikalnym zajmująca centralne pole została zwrócona w prawo w uję-
ciu en trois quatres, kierując się ku wyobrażeniu Trójcy Świętej na witrażu Chrzest 
Chrystusa. Zafrasowana i zmęczona twarz świętego stanowi centrum emocjonalne 

                                                 
34  Warto nadmienić, że szkic do tego witraża prezentuje się zgoła inaczej, w dolnej strefie 

znajdują się bowiem postaci trzech płaczek, które umieszczono pomiędzy kolumienkami. 
35  C. Grabek, op.cit., s. 21. 
36 Ibidem, s. 27. 
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tego przedstawienia. Odcina się ona zdecydowanym konturem od zbliżonego  
w kolorze nimbu okalającego jego głowę, na którym widnieje wykaligrafowany 
majuskułą napis – STANISŁAW.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Witraż J. Mehoffera przedstawia-
jący chrzest Chrystusa (1956) 

Źródło: opracowanie własne.  

Rys. 5. Witraż J. Mehoffera przed-
stawiający św. Stanisława (1956) 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Przygniecionemu troskami i pogrążonemu w modlitwie biskupowi towarzyszą 
postaci anielskie w powłóczystych szatach, budowanych ze szkła w odcieniach 
zieleni, cieli błękitu i czeruleum. Ich skrzydła zdają się być bardziej motyle niż 
anielskie, u nasady rozegrane w tonacji wibrującego oranżu i żółci, przechodzą 
nagle w soczystą czerwień. Sylwetki dwóch aniołów znajdujących się po prawej 
stronie, zakomponowanych diagonalnie, sprawiają wrażenie uchwyconych w locie. 
Dynamiczny układ tej grupy równoważą sylwetki dwóch kolejnych aniołów znajdu-
jących się po stronie przeciwnej, które dla odmiany cechuje pełna statyki kompozy-
cja.  
 Cała grupa figuralna zdaje się być umieszczona w jakiejś nierealnej przestrze-
ni wszechobecnego błękitu, na tle którego wijące się pędy dzikiej róży tworzą za-
chwycający ornament. Spowijają one promienisty, słoneczny dysk umieszczony 
powyżej schematycznie potraktowanych obłoczków, w którego sercu znajdują się 
trzy gwiazdy37. Ponad pulsującą tarczą Mehoffer umieścił pięć mniejszych koncen-
trycznie zakomponowanych dysków, które spina niespokojna wić różanego powo-
ju38. Białe płatki róż o pełnych kwiatach symbolizują cierpienie przypisane ludzkiej 
egzystencji (nie jest to najprawdopodobniej symbol męczeńskiej śmierci św. Stani-
sława, płatki nie są bowiem czerwone)39. Potwierdzenie tej interpretacji odnaleźć 
można w dolnej strefie witraża, którą artysta zarezerwował dla postaci trzech nie-
wiast zanoszących do Boga żarliwą i pełną rozpaczy modlitwę. Klęczą one na polu 
porośniętym ostami40.  
 Zachowany w zbiorach Archiwum kapituły przemyskiej list J. Mehoffera do 
bpa F. Bardy41 dokumentuje powyższe prace42. Wartość dokumentu podnosi fakt, 
że na jego bazie prześledzić można stosunek Mehoffera do koncepcji matejkow-
skiej. 
 Mehoffer bez przesadnej kurtuazji wobec swego nauczyciela, w sposób jedno-
znaczny ocenia pierwotne witraże, ,,(...) Okna pomysłu Matejki w opracowaniu 
uczniów jego wypadły w interpretacji witrażowej niedobrze w części wskutek tego, 
że w epoce wykonywania tych okien witraż nie tylko u nas, ale wszędzie znalazł się 

                                                 
37  Kolejne wyobrażenie Trójcy Świętej, tym razem bardziej schematyczne i symboliczne. 
38  Całość kompozycji, niezwykle zresztą efektownej, zdaniem członków komisji artystycz-

nej, ,,robiła zbyt ukraińskie wrażenie”. 
39  C. Grabek, op.cit., 28. 
40  Kolejny już symbol cierpienia wykorzystany uprzednio przez artystę w projektach witra-

ży do kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu. Zob. A. Zieńczak, Witraże w kaplicy Świętokrzyskiej 
przy Katedrze na Wawelu,1904–1905, 1023–1925, w: Józef Mehoffer. Opus Magnum, katalog 
wystawy, red. J. Żmudziński, Kraków 2000, s. 185–189. 

41  Franciszek Barda – ordynariusz diecezji przemyskiej od 25 listopada 1933 roku do 13 li-
stopada 1964 roku. 

42  List J. Mehoffera do biskupa F. Bardy z dn. 24. 01. 1942 roku w sprawie witraży do ka-
tedry przemyskiej, brak sygnatury. Zob. aneks 3, w: Witraże projektu…, op.cit. 
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w stanie upadku”43. Trzeba jednak docenić koncepcję ideologiczną mistrza Jana.  
W jej kontekście wybranie takiej a nie innej formuły estetycznej wydaje się być 
słuszne i celowe. Witraże J. Mehoffera, silnie przestylizowane, rozbijają sylweto-
we, syntetyczne ujęcia postaci na kaskadę dźwięcznych barw, kształty opisując 
secesyjną płynną linią. Cała przestrzeń okienna jest w każdym przypadku szczelnie 
zagospodarowana niezliczoną ilością elementów dekoracyjnych, które cieszą oko 
wyrafinowanym rysunkiem konturu (jak to ma miejsce chociażby w przypadku 
różanych powojów na witrażu wyobrażającym św. Stanisława) oraz niemalże baro-
kowym przepychem barw. Malarskie traktowanie płaszczyzny obrazu potwierdza 
ewolucję twórczą, której Mehoffer doświadczył na przełomie lat 30. i 40., przecho-
dząc ,,(...) do traktowania przedstawicieli tematu, tj. postaci ludzkich wplecionych 
w tło mozaiki szkieł kolorowych”44. Rozdrobniona forma, którą Mehoffer definiuje 
rzeczywiste kształty, budując z setek szkiełek postaci i elementy krajobrazu, przy-
wodzi na myśl wczesne witraże artysty projektowane do katedry we Fryburgu oraz 
kościoła św. Elżbiety w Jutrosinie45. Poza niezaprzeczalnym walorem estetycznym, 
wybitnie udaną stylizacją przeprowadzoną zgodnie z duchem epoki, witraże Me-
hoffera nie posiadają jednak tak silnego przekazu ideologicznego, który cechuje 
witraże projektu Matejki dzięki klarownej kompozycji, która sprowadza się do 
zredukowania witraża niemalże do sceny głównej, zakomponowanej na dwóch  
z ośmiu poziomych pasów (liczących po trzy pola każdy) budujących prostokąt 
okna witrażowego (z wyłączeniem strefy maswerku). 
 Wszelkie próby porównania tych dwóch koncepcji wydają się być jałowe, nie 
sposób wszak porównywać dwóch tak odległych światów. Witraże Matejki bowiem 
to sztuka będąca ,,teologią narodową”, zakodowana w szyfr symboliki ikonografii 
chrześcijańskiej.  
 
 
3. Witraże Tadeusza Wojciechowskiego 
 
 Dwa witraże według projektów Józefa Mehoffera flankują trzy okna z prze-
szkleniami autorstwa Tadeusza Wojciechowskiego – architekta, malarza, członka 
zrzeszenia Artes, który w 1931 roku ukończył wydział architektury politechniki 
lwowskiej. Malarstwa uczył się prywatnie pod kierunkiem K. Polityńskiego,  
P. Gajewskiego, K. Sichulskiego i J.H. Rozena46.  

                                                 
43  Zob. aneks 3. 
44 J. Mehofferowa, Biografia Józefa Mehoffera, Biblioteka Ossolineum, sygn. 14041/II,  

s. 360. 
45  J. Żmudziński, Witraże w kościele św. Elżbiety w Jutrosinie 1902, w: Józef Mehoffer, 

Opus Magnum…, op.cit., s. 204–208. 
46  W ramach Artesu wystawiał projekty z zakresu architektury wnętrz. Od 1934 roku wy-

stawiał wyłącznie prace malarskie. W latach 1936–37 przebywał na stypendium we Francji. 
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 Witraże Wojciechowskiego w katedrze przemyskiej odwołują się do zupełnie 
innej puli rozwiązań formalnych. Każdy z tej triady został zaprojektowany według 
tego samego klucza, który stanowi silne nawiązanie do estetyki średniowiecznych 
witraży. Brak tu obecnego w witrażach mehofferowskich konturu opisującego 
kształty, które w tym przypadku definiowane są jedynie drobnymi polami rozdrob-
nionego koloru. Przedstawienia figuralne obecne na każdym z witraży przedstawia-
ją kolejno (od wschodu) Matkę Boską Królową Polski, Michała Archanioła oraz 
św. Kazimierza.  
 Witraż przedstawiający Królową Korony Polskiej wykonał krakowski zakład 
witrażów Stanisława Gabriela Żeleńskiego. Pośrodku przedstawienia widać postać 
tronującej Matki Bożej. Po jej obu stronach zostały umieszczone stojące postacie 
świętych – św. Wojciecha po lewej oraz św. Jakuba Strzemię po prawej stronie. 
Nad nimi znajdują się zastygłe w locie postaci aniołów podtrzymujące koronę nad 
głową Matki Bożej. W strefie dolnej przedstawienia artysta umieścił postać klęczą-
cej kobiety z wzniesionymi do góry rękami oraz herby: Korony Polskiej oraz bi-
skupa i miasta Przemyśla, nad którymi widnieje napis: KRÓLOWO POLSKI 
MÓDL SIĘ ZA NAMI oraz monogram Zbawiciela znajdujący się na osi. 
 Witraż Św. Michał Archanioł wykonała firma braci Karola i Mieczysława 
Paczków z Krakowa. W dolnej części witraża przedstawiono postać szatana wśród 
płomieni ognia, po bokach zaś dwie postacie walczące z bestią. Michał Archanioł 
umieszczony w górnej strefie przeszklenia zamyka całą kompozycję. W strefie 
dolnej umieszczono sentencję: KTÓŻ JAK BÓG. 
 Trójstrefowy witraż z przedstawieniem św. Kazimierza Królewicza także 
wykonała firma braci Karola i Mieczysława Paczków z Krakowa. W środkowej 
części przeszklenia artysta umieścił postać klęczącego Kazimierza Królewicza  
z lilią w lewej ręce i koroną w prawej. Po bokach zakomponował zaś dwie postacie 
męskie. Po lewej, na pierwszym planie, postać z krzyżem i definiujący ją napis: 
ŚW. JAN KANTY, po prawej postać z rotulusem opatrzona napisem: JAN 

                                                                                                                        

Podróżował też do Włoch, Grecji, Niemiec i Austrii. W latach 1940–41 wykładał we lwowskim 
instytucie sztuk plastycznych kompozycję malarską i witrażownictwo, następnie na stałe prze-
niósł się do Krakowa. W latach 20. malował akty i martwe natury (poza restauracją i projektowa-
niem polichromii w zabytkowych wnętrzach kościelnych). Z początkiem lat 30. powstały obrazy 
bliskie typowi wyobraźni G. Chirico, w których enigmatyczne fantomy przekazują podświadome 
lęki i niepokoje twórcy. Nieco później pojawiają się w twórczości Wojciechowskiego prace „fak-
torealistyczne”. Te swego rodzaju obrazy-reportaże z miejsc pracy czy wizerunek agitatora wie-
cowego reprezentowały sztukę walczącą, którą uprawiali wówczas i inni członkowie Artesu. Po 
faktycznym rozpadzie Artesu, jako grupy o wspólnym profilu zainteresowań, przeszedł na stronę 
koloryzmu. Pobyt we Francji zaowocował dużą liczbą słonecznych, poimpresjonistycznych pej-
zaży. Po roku 1945 artysta zajmował się przede wszystkim projektowaniem witraży. Jego autor-
stwa są m.in. witraże w kościele cystersów w Mogile, w katedrze wrocławskiej, katedrze przemy-
skiej i kolegiacie wiślickiej. Za: T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, t. III, Wrocław 
1964, s. 369. J. Żmudziński, Witraże w kościele św. Elżbiety w Jutrosinie 1902, w: Józef Me-
hoffer, Opus Magnum…, op.cit., s. 204–208. 
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DŁUGOSZ. W górze wyobrażenie Matki Bożej Ostrobramskiej. W dolnej strefie 
witraża siedzący na tronie król i napis: Kazimierz Jagiellończyk. Po bokach stoją 
jego synowie. Po lewej od dołu znajdują się: Władysław z mieczem i tarczą herbo-
wą, wyżej św. Kazimierz Królewicz i Jan Olbracht; po prawej: Aleksander, Fryde-
ryk i Zygmunt I Stary z berłem i tarczą herbową. Wszystkie postaci opatrzone są 
podpisami. Pomiędzy napisami umieszczono herb Korony i Litwy47. 
 Wszystkie przedstawienia znajdujące się na witrażach według projektów Woj-
ciechowskiego zostały doskonale zintegrowane z tłem poprzez jednakowe jego 
potraktowanie. Migotliwe plamy zdecydowanych barw podstawowych, bez szcze-
gólnego różnicowania na akordy walorowe, tworzą barwną, skrząca się mozaikę. 
Idea programu treściowego witraży, rozpisana na atomy koloru, nie jest wartością 
nadrzędną witraży. Średniowieczna estetyka sztuki witrażowej, obecna w projek-
tach Wojciechowskiego, powoduje, że tej realizacji bliżej do filozofii światła niż 
mesjanistycznej wizji Jana Matejki.  
 Jako całość witraże Wojciechowskiego nie stanowią monolitu formalnego, 
każdy z nich zdaje się być inny. I tak witraż Matka Boska Królowa Polski „mówi” 
do patrzącego „najgłośniej” błękitem symbolizującym sfery niebiańskie (rysunek 
6), Michał Archanioł – chłodną czerwienią zwycięstwa (rysunek 7), Św. Kazimierz 
Królewicz – złotem królewskiej żółcieni. 
 Nowe witraże w bazylice archikatedralnej w Przemyślu stanowią kolejne 
ogniwo wielowiekowych nawarstwień stylowych, korespondując z założeniem 
autorów koncepcji regotycyzacji, które zakładały twórcze połączenie elementów 
sztuki współczesnej ze stylizacją gotycką. Udowadniają, że trwanie i ewolucja dzie-
ła architektury to proces naturalny, tworzony przez ludzi podejmujących czasem 
kontrowersyjne decyzje, będące skutkiem stanu wiedzy, inspiracji estetycznych 
oraz priorytetów intelektualnych znamionujących czasy, w których żyli.  
 

                                                 
47  Dokumentacja konserwatorska witraży w bazylice archikatedralnej w Przemyślu z lat 

2005–2006, Pracownia Witraży Furdyna w Krakowie, zbiory Archiwum Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, odział w Przemyślu, nr inw. 6746. 
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Rys. 6.  Witraż Wojciechowskiego Matka Boska Królowa Polski w prezbiterium bazy-
liki archikatedralnej w Przemyślu 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 7.  Witraż Wojciechowskiego Michał Archanioł w prezbiterium bazyliki archika-
tedralnej w Przemyślu 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 Na przestrzeni lat 2005–2006 witraże w prezbiterium katedry przemyskiej 
poddano konserwacji w pracowni witraży Furdyna w Krakowie ze względu na bar-
dzo zły stan ich zachowania. Renowacja witraży została sfinansowana ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z ofiar wiernych48. 
 Skutkiem powyższych prac było przywrócenie witrażom dawnego blasku. 
Dziś wspaniale odnowione cieszą oczy wiernych zmierzających do kościoła stano-
wiącego serce archidiecezji przemyskiej, kościoła, który powstał niczym Feniks  
z popiołów za sprawą siły ducha oraz siły wiary tutejszej wspólnoty wiernych.  
 
 
JÓZEF MEHOFFER AND HIS UNKNOWN WORK OF ART. STAINED GLASS 

WINDOWS DESIGNED BY THE ARTIST FOR THE CHANCEL  
OF THE ROMAN CATHOLIC CATHEDRAL IN PRZEMYŚL  

AS A PRECIOUS EXAMPLE OF THE TOWN’S SACRED ART 
 
 

Summary 
 
 The following study discusses stained glass windows in the Roman Catholic Ca-
thedral in Przemyśl designed by Józef Mehoffer – one of the most prominent artists 
living at the turn of the XX century, a work of art quite unknown and ignored by mono-
graphers. 
 The article also raises the issue concerning the destruction of the present Cathedral 
in Przemyśl during the Second World War. The war lead to the devastation of the tem-
ple, especially the precious stained glass windows designed by Jan Matejko which used 
to embellish the interior of the Cathedral’s chancel. As a result, they were replaced with 
the windows designed by Matejko’s most talented student – Józef Mehoffer as well as 
Konstanty Wojciechowski 
 

Translated by Beata Jagieła 
 

                                                 
48  Dokumentacja konserwatorska witraży w bazylice archikatedralnej w Przemyślu z lat 

2005-2006, Pracownia Witraży Furdyna w Krakowie, zbiory Archiwum Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, oddział w Przemyślu, nr inw. 6746. 
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CHRZEŚCIJAŃSKIE OŚRODKI WSCHODNIEJ POLSKI  
ŚWIADECTWEM WSPÓLNEJ TRADYCJI PIELGRZYMOWANIA 

 
 
 
Wstęp  
 
 Rola oraz pozycja, jaką Polska zajmuje w światowych migracjach pielgrzym-
kowych, są znaczące. Polska zaliczana jest nadal do tych nielicznych krajów świata, 
w których ruch pielgrzymkowy twa nieprzerwanie od początków państwowości. 
Świadczy o tym znacząca liczba osób (ok. 7 mln rocznie), która uczestniczy w mi-
gracjach pielgrzymkowych. W tej grupie mieszczą się nie tylko katolicy obrządku 
łacińskiego, ale również prawosławni i przedstawiciele islamu1.  
 Takie podejście jest wyrazem aprobaty dla twierdzenia Antoniego Jackow-
skiego oraz badacza problematyki pielgrzymkowej ks. Macieja Ostrowskiego, któ-
rzy uważają, że migracjom religijnym na przestrzeni dziejów towarzyszył przede 
wszystkim motyw religijny. Osoby uczestniczące w tego typu podróżach dążyły do 
„obcowania z Bogiem, jak i głębszego zrozumienia życia ludzi, jako jednej wspól-
noty pielgrzymującej na Ziemi”. Warto również zaważyć różnice pomiędzy piel-
grzymką a turystyką religijną. Pielgrzymka „posiada wybitny o pierwszoplanowy 
motyw religijny; związana jest z modlitwą, pokutą i innymi formami kultu sprawo-
wanymi zarówno w drodze, jak i miejscu pielgrzymkowym”. W turystyce religijnej 
nad innymi dominuje motyw poznawczy2. Kierując się badaniami Antoniego Jac-
kowskiego, za pielgrzymkę najogólniej można uznać podjętą z motywów religij-

                                                 
1  A. Jackowski, D. Sołjan, Polskie pielgrzymowanie, „Niedziela. Tygodnik Katolicki” 

2007, nr 31. 
2  A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka re-

ligijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010. 
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nych podróż do miejsca uważanego za święte (locus sacer) ze względu na szcze-
gólne działanie w nim Boga lub bóstwa, aby tam spełniać określone akty religijne, 
pobożności i pokuty3.  
 

 
A – Licheń, B – Góra św. Anny, C – Kalwaria Zebrzydowska, D – Łagiewniki-Kraków, 
E – Jasna Góra-Częstochowa  

 

Rys. 1. Katolickie ośrodki pielgrzymkowe o zasięgu międzynarodowym 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Jackowski, Kraków jako międzynarodo-
we centrum kultury religijnej, „Alma Mater” nr 109, Miesięcznik Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, www3.uj.edu.pl. 

                                                 
3  Ibidem. 
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A – Warszawa, B – Gniezno, C – Piekary Śląskie, D – Krzeptówki-Zakopane; Ośrodki 
o znaczeniu regionalnym: E – Wambierzyce, F – Trzebnica, G – Ludzimierz, H – Tu-
chów, I – Kalwaria Pacławska, J – Kodeń, K – Leśna Podlaska, L – Gietrzwałd, M – 
Święta Lipka, N – Wejherwowo, O – Swarzewo, P – Święty Krzyż, Q – Dukla  

 

Rys. 2.  Ważniejsze katolickie ośrodki pielgrzymkowe w Polsce o znaczeniu krajowym 
i regionalnym  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Jackowski, Kraków…, op.cit. 

 
 Kościół rzymskokatolicki, podobnie jak Kościół prawosławny, przychylnie 
podchodzi do tego typu masowego ruchu, mając na celu podtrzymanie religijnego 
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charakteru pielgrzymek do sanktuariów. Do wartości duchowych pielgrzymek dużą 
wagę przykładał również Jan Paweł II, uznając je za szczególną formę turystyki4. 
Pielgrzymki można zaliczyć do praktyk religijnych o trwałym charakterze. W miarę 
upływu wieków wykształciły się i utrwaliły w świadomości pielgrzymów te szlaki, 
które są do dziś stale przemierzane. Zanim jednak to nastąpiło, przeszły długą drogę 
ewolucji, podlegając uwarunkowaniom politycznym, społecznym, kulturowym, 
religijnym.  
 
 
1. Cel główny i metodologia badań  
 
 Celem głównym artykułu jest przedstawienie chrześcijańskich ośrodków piel-
grzymkowych na terenie Lubelszczyzny oraz Podlasia, które od kilkuset lat rozwi-
jały działalność na tym terenie. W artykule przedstawiono chrześcijańskie ośrodki 
pielgrzymkowe (katolickie i prawosławne) na terenie objętym ramami tematycz-
nymi opracowania. Do ośrodków tych zaliczyć należy między innymi Supraśl, Ko-
stomłoty. Wśród ośrodków o randze międzynarodowej znajduje się Jabłeczna i św. 
Góra Grabarka. „Młodym” ośrodkiem kultu jest Terespol, którego ranga w ruchu 
pielgrzymkowym wzrasta wśród wiernych dopiero od 2010 roku ze względu na 
odnotowane tam objawienia. Główne ośrodki katolickie to: Radecznica, Wąwolni-
ca, Kodeń i inne, wszystkie o znaczeniu regionalnym. Wymienione ośrodki przed-
stawione zostały przede wszystkim jako: centra kultu religijnego, reprezentatywne 
ośrodki dziedzictwa kulturowego w regionie oraz miejsca związane integralnie  
z turystyką kulturową na tym obszarze. Badania przeprowadzono metodą wywiadu 
bezpośredniego z księżmi prawosławnymi diecezji prawosławnej lubelsko- 
-chełmskiej oraz katolickiej archidiecezji lubelskiej. Przy opracowaniu niniejszego 
tematu analizie poddano również dotychczasową literaturę przedmiotu w zakresie 
omawianej tematyki.  
 Ze względu na rozległość tematu w niniejszym artykule poruszono tylko kwe-
stie zawężone do tradycji pielgrzymowania katolików oraz wyznawców prawosła-
wia. W opracowaniu odniesiono się też wyłącznie do ośrodków kultu religijnego 
położonych w granicach administracyjnych państwa polskiego, pomijając te ośrod-
ki, które są celem pielgrzymowania wyznawców na terenie innych państw. Dla 
ujednolicenia aktualnie używanych w nauce określeń w stosunku do migracji reli-
gijnych zastosowano pojęcie „pielgrzymka”, kładąc nacisk na względy motywacyj-
ne tego typu podróży. 

                                                 
4  A. Jackowski, Pielgrzymki…, op.cit.; M. Ostrowski, Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. 

Posługa duszpasterska wśród pielgrzymów, Kraków 2005, passim. 
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2. Chrześcijańskie tradycje – tło historyczne  
 
 W procesach migracyjnych wielu krajów ważną rolę odgrywały i odgrywają 
nadal migracje wynikające z motywów religijnych. Zwyczaj udawania się w podróż 
do miejsc, które były uznawane za święte, ma swoje korzenie w czasach prehisto-
rycznych. Pierwsze przekazy źródłowe na ten temat znajduj dują się w Starym  
i Nowym Testamencie, w hinduskich Wedach oraz przekazach starożytnych auto-
rów. Można zauważyć, że już w czasach starożytnych, w Egipcie i Grecji (Ateny, 
Delfy, Korynt, Nemea, Olimpia) rzesze pielgrzymów udawały się do miejsc świę-
tych, kilkusettysięczne tłumy uczestniczyły w uroczystościach religijnych5.  
 Polacy dzisiaj, po kilku wiekach doświadczeń katolicyzmu, szczególną rolę 
przypisują pielgrzymkom, ponieważ to właśnie one w trudnych chwilach stanowiły 
istotny czynnik kształtowania się tożsamości narodowej. Pielgrzymowanie sprzyja-
ło również rozszerzaniu zainteresowań, pozwalało poznać nowe środowiska, oby-
czaje, regiony i miejscowości. Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest przeszło 
500 sanktuariów pielgrzymkowych, a większość z nich (98%) znajduje się w posia-
daniu Kościoła rzymskokatolickiego. Najważniejsze ośrodki kultu religijnego mają 
zasięg międzynarodowy, a są to: Jasna Góra, Kraków-Łagiewniki, Kalwaria Ze-
brzydowska, Licheń, Niepokalanów, Góra Świętej Anny (rysunek 1). Grupę miej-
scowości o zasięgu krajowym stanowią ośrodki o zróżnicowanych pielgrzymko-
wych tradycjach: Piekary Śląskie, Gniezno, Warszawa oraz Zakopane-Krzeptówki, 
25 sanktuariów o randze ponadregionalnej, ok. 135 ośrodków o zasięgu regional-
nym oraz 330 o zasięgu lokalnym. Najznamienitszym centrum pielgrzymkowym  
w Polsce jest Jasna Góra (4–5 mln pątników rocznie). Kolejne miejsca pod wzglę-
dem liczby odwiedzających pielgrzymów zajmują: Kraków-Łagiewniki (kult Miło-
sierdzia Bożego i św. Faustyny, ponad 2 mln pielgrzymów) oraz Kalwaria Zebrzy-
dowska i Licheń (ok. 2 mln pielgrzymów). Intensywne natężenie ruchu pielgrzym-
kowego zauważalne jest w okresie głównych uroczystości religijnych odbywają-
cych w dniach ważniejszych odpustów. Na obszarze całej Polski odnotowano ponad 
450 dni odpustowych, które przyciągają corocznie rzesze pielgrzymów. Zdecydo-
wana ich większość poświęcona jest kultowi maryjnemu. Część z nich (Karpaty, 
Śląsk, Kaszuby, Kujawy, Warmia) charakteryzuje się elementami ludowymi, 
świadczącymi o ich autentyczności6.  
 
 

                                                 
5  A. Jackowski, Pielgrzymki…, op.cit. 
6  Ibidem. 
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3. Wspólne korzenie katolicyzmu i prawosławia 
 
 Z odległych dziejów okresu antycznego wynika, że w sposób naturalny doszło 
do powstania dwóch głównych wizji chrześcijaństwa – wschodniej i zachodniej, 
które wykształciły się na terenie Imperium Rzymskiego. Obie wyrastały jednak na 
odmiennym podłożu kulturowym. Wyraźne ich oddalenie trwa już od VII w., cho-
ciaż pewne różnice wystąpiły już w IV w. Podejmowane próby zbliżenia pomiędzy 
Wschodem i Zachodem kończyły się niepowodzeniami. Kulminacją nienawiści 
stało się zniszczenie Konstantynopola podczas IV wyprawy krzyżowej, co defini-
tywnie przyspieszyło upadek Bizancjum (1453 r.), zamykając trwający prawie 400 
lat okres bizantyjski. Z Kościołem prawosławnym, podobnie jak z Kościołem kato-
lickim, los obszedł się w wielu okresach dziejowych tragicznie. Jednak jedno  
z największych prześladowań spotkało chrześcijański świat w XX w., gdy ograni-
czano i zakazywano jakiejkolwiek działalności kulturalnej czy społecznej, rujnowa-
no świątynie, masowo prześladowano duchownych. Zasadniczą bronią Kościoła 
pozostawała modlitwa, podtrzymywana przez wspólnoty zakonne. Dzisiejszy Polski 
Kościół Prawosławny należy do grupy kościołów wschodnich, autokefalicznych. 
Kościoły te pozostają we wzajemnej łączności kanonicznej oraz w łączności z pa-
triarchą Konstantynopola (patriarchat ekumeniczny)7.  
 Rozpatrywanie pielgrzymowania w chrześcijaństwie jako jednego z charakte-
rystycznych faktów kulturowych jest interesującym procesem badawczym. Wyma-
ga jednak wieloaspektowego spojrzenia na obecną sytuację religii, biorąc pod uwa-
gę wielowiekowe przemiany oraz często trudne relacje pomiędzy Kościołem za-
chodnim i wschodnim, niepozbawione cierpień i krzywd doznanych po obu stro-
nach. We współczesnym świecie tradycja i dziedzictwo chrześcijańskie podlegają 
reinterpretacji, a religijność przyjmuje nowe cechy i funkcje. W kwestii podejścia 
do pielgrzymowania obydwa Kościoły mają ze sobą wiele wspólnego. Zbliżone jest 
podejście do istoty samego pielgrzymowania, którego główną cechą jest strona 
motywacyjna i jej religijny charakter, a nie tylko chęć poznania. Kościół prawo-
sławny określa pielgrzymowanie jako „chodzenie pod Bogiem”, wskazując na ści-
śle religijny charakter tych wędrówek. Pielgrzymowanie też od początku związane 
jest z istotą chrześcijaństwa. Średniowiecze było okresem intensywnego rozwoju 
pielgrzymek do Ziemi Świętej, zarówno katolików, jak i wyznawców prawosławia. 
Obecne tendencje chrześcijaństwa nie odżegnują się od łączenia ośrodków piel-
grzymkowych z celami podróży w ramach turystyki kulturowej. Po latach ograni-
czania swobód wyznaniowych przez władze państwowe, dziś – obok struktur ko-

                                                 
7  Z. Kowalczyk, Zarys historii kościołów chrześcijańskich, Wyd. Studio Emka, Warszawa 

2004, s. 223; E. Przybył, Prawosławie, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2006, s. 22 i n. 
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ścielnych – także władze państwa sprzyjają rozwojowi pielgrzymowania oraz 
ośrodków kultu religijnego8.  
 
 
4. Chrześcijańskie pielgrzymowanie – kult ikon i obrazów  
 
 W dziejach pielgrzymowania w Polsce szczególne miejsce zajmuje Lubelsz-
czyzna. Tu przez stulecia żyli obok siebie w sąsiedzkiej zgodzie przedstawiciele 
wielu narodów, religii i kultur, tworząc tym samym „ekumeniczną przestrzeń” (z j. 
greckiego oikumene „wspólny, zamieszkały świat”). Dominowali wprawdzie et-
nicznie Polacy i Żydzi, ale mieszkańcami Lubelszczyzny byli również Rusini (wg 
współczesnej terminologii Ukraińcy), Ormianie, Niemcy, Szkoci, Holendrzy, Tata-
rzy, Romowie i Włosi9. Tymi pokojowymi relacjami szczycą się dziś mieszkańcy 
Lubelszczyzny, prezentując turystom spuściznę kilku wieków wielokulturowego 
współistnienia. W rzeczywistości jednak tereny pogranicza w większym stopniu 
wstrząsane były burzami od tych położonych bliżej centralnej części kraju. 
 Wschodnie obszary dzisiejszego państwa polskiego są przykładem przenika-
nia wielu kultur, tradycji i narodów; znajduje się tu charakterystyczna granica mię-
dzy Wschodem i Zachodem. Interesujący jest zwłaszcza teren Podlasia, niewątpli-
wy fenomen kulturowy, gdzie na niewielkim obszarze spotyka się różne grupy reli-
gijne: katolików, greckokatolików, neounitów, wyznawców prawosławia, czyli 
współistnieją tu obrządki o wschodniej proweniencji oraz katolicyzm związany 
organicznie z Rzymem. Na losach wspomnianych obrządków oraz wzajemnych 
relacjach piętno odcisnęły burzliwe dzieje tych ziem, a wspólna egzystencja niejed-
nokrotnie przepełniona była nienawiścią, grabieżą majątków kościelnych i prywat-
nych oraz zwykłymi ludzkimi tragediami związanymi z brakiem religijnych swo-
bód10. Są to nader trudne tematy, do których należy podchodzić z dużą delikatno-
ścią i znajomością skomplikowanych relacji. Wspomniane dywagacje wykraczają 
jednak poza ramy tego opracowania.  
 Na terenie Polski wschodniej położona jest jedna z bardziej znaczących  
w skali kraju (m.in. pod względem liczby wiernych) prawosławna diecezja lubel-
sko-chełmska. Diecezja ta – jako jedna z sześciu diecezji kościoła prawosławnego  
– jest bezpośrednią kontynuatorką tradycji dawnej diecezji chełmskiej. Aktualnie 
                                                 

8  M. Banaszkiewicz, Chodit pod Bogom – pielgrzymowanie a turystyka religijna we 
współczesnej kulturze prawosławnej Federacji Rosyjskiej, w: Turystyka religijna, op.cit.;  
A. Jackowski, Pielgrzymki…, op.cit. 

9  B. Sawicki, J. Janicka, Dziedzictwo kulturowe i kultura instytucjonalna katalizatorem ru-
chu turystycznego na przykładzie przygranicznego województwa lubelskiego, w: Aktywność tury-
styczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, red. J. Rut i P. Rut, 
Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 22–34; www.lublin.cerkiew.pl.  

10  W. Wójcikowski, Polesia czar. Knieje i moczary, miasta i wioski. Przewodnik po Polesiu 
zachodnim, Wyd. Akademickie, Lublin 2006, s. 525. 
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obejmuje ona pięć dekanatów: lubelski, chełmski, bialski, terespolski oraz zamoj-
ski. 
Według stanu ze stycznia 2011 roku, na terenie Polski oprócz jurysdykcji Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego znajdują się następujące prawosławne 
wspólnoty zakonne: w Supraślu, Jabłecznej, Ujkowicach, Sakach i Wysowej oraz 
na św. Górze Grabarce, w Białymstoku, Wojnowie i Zaleszanach. Szczególną rolę 
pełni ośrodek w Jabłecznej, który – chociaż położony na terenie diecezji prawo-
sławnej lubelsko-chełmskiej – ze względu na znaczącą rangę w Kościele prawo-
sławnym został wyjęty spod jurysdykcji lokalnych władz kościelnych i podporząd-
kowany metropolicie warszawskiemu i całej Polski, bp. Sawie (Hrycuniakowi)11. 
Dla wschodnich województw Polski znamienne jest, że występujące tu pielgrzym-
kowe ośrodki katolickie posiadają charakter głównie lokalny, prawosławne nato-
miast są w przeważającej mierze ośrodkami o randze międzynarodowej (rysunki 3  
i 4).  

 
 

Rys. 3. Główne ośrodki Kościoła prawosławnego w Polsce 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: E. Przybył, Prawosławie, Wyd. Znak, Kra-
ków 2006. 

                                                 
11  Z. Kowalczyk, op.cit.; A. Łoś, XV-lecie restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-

Chełmskiej, na: www.cerkiew.lublin.pl. 



Chrześcijańskie ośrodki wschodniej Polski… 195

5. Ośrodki prawosławne  
 
 Jedną z ważnych form prawosławnej pobożności są pielgrzymki wiernych do 
znanych ośrodków religijnych. W przeszłości pielgrzymki były niezwykle popular-
ne wśród wiernych diecezji chełmskiej. Do wybuchu II wojny światowej udawano 
się pieszo na święta do Chełma, Jabłecznej, Turkowic, Poczajowa, pokonując nawet 
po kilkaset kilometrów. Po wojnie, wraz z wysiedleniem ludności prawosławnej  
z Chełmszczyzny, tradycja pielgrzymek zamarła. Zaczęła się odradzać dopiero na 
początku lat 90. Obecnie najliczniejsze pielgrzymki udają się każdego roku z okolic 
Jabłecznej na święto Przemienienia Pańskiego na św. Górę Grabarkę (w sierpniu) 
oraz na uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego do monasteru w Jabłecznej  
(w czerwcu). Od kilkunastu lat zaczęły się odradzać stare, piękne i bogate tradycje 
Chełmszczyzny. Na święta celebrowane w cerkwiach w Chełmie, Hrubieszowie  
i Holi przybywają również dawni mieszkańcy tych ziem, kiedyś wysiedleni na 
Ukrainę i tereny zachodniej Polski. Na terenie diecezji lubelsko-chełmskiej wskrze-
szono kult ikon Matki Bożej. W Lublinie adoruje się Lubelską Ikonę Matki Bożej, 
w Nosowie Leśniańską Ikonę Matki Bożej, w Chełmie Chełmską Ikonę Bogarodzi-
cy, a w Hrubieszowie i Turkowicach Turkowicką Ikonę Bogarodzicy12.  
 Na omawianym terenie krzyżują się wpływy kultury ludności ruskiej (ukraiń-
skiej) ukształtowanej w kręgu cywilizacji bizantyjskiej z kulturą polską i Kościołem 
katolickim. Spośród jednostkowych dziś, ale ciągle „żywych ośrodków” Wschodu, 
godny uwagi jest jeden z najważniejszych i najpopularniejszych ośrodków piel-
grzymkowych – Święta Góra Grabarka, często nazywana „prawosławną Często-
chową”. Przez ponad 500 lat swojego funkcjonowania monaster św. Onufrego  
w Jabłecznej pozostał lojalnym ośrodkiem prawosławia, będąc przy tym ważnym 
ośrodkiem duchowości, oświaty i kultury. Tak jak przez wszystkie minione wieki, 
monaster wykonuje i dzisiaj wszystkie swoje funkcje, dla swoich wyznawców po-
zostaje bezsprzecznie ważnym ośrodkiem kultu Cerkwi prawosławnej oraz jednym 
z czterech istniejących obecnie monasterów na terenie Polski13.  
 Grabarka to najważniejsze centrum prawosławia w Polsce. Od 1947 roku 
istnieje tu żeński klasztor pw. Świętych Marty i Marii. Samo miejsce słynie z cu-
downych uzdrowień, dzięki wodzie, która wypływa u podnóża góry. W działającej 
tu cerkwi Przemienienia Pańskiego nie ma wielu zachowanych źródeł. Traktują  
o niej dwie lokalne legendy. Jedna z ok. XIII w. mówiąca o cudownej ikonie Spasa 

                                                 
12  A. Łoś, XV-lecie, op.cit. 
13  M. Ziółkowski, Szkice o kościołach obrządków wschodnich w Polsce północno-

wschodniej, Oddział Uniwersytecki PTTK, 1985, s. 6–11, 65–67, 68–71; G Kuprianowicz.,  
K. Leśniewski, Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Wyd. Prawosławnej Diecezji Lubelsko-
Chełmskiej, Jabłeczna 1993, s. 3–4 i 20–34; J. Janicka, J. Koproń, Historia, tradycje i architektu-
ra sakralna w Jabłecznej na południowym Podlasiu jako czynniki rozwoju turystyki na obszarach 
wiejskich, w: Turystyka religijna, op.cit. 
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Izbawnika z Mielnika, która została ukryta w Grabarce przed najazdem tatarskim, 
druga z XVIII w., która głosi, że podczas epidemii cholery udała się tu pielgrzymka 
mieszkańców z dużym krzyżem, uczestnicy pili wodę ze źródła, a śmiertelność 
całkowicie ustała. Uznano to za cud i już od XVIII w. Grabarka stała się ważnym 
ośrodkiem kultu religijnego. Najważniejszym dniem gromadzącym wiernych jest 
święto Przemienienia Pańskiego przypadające na dzień 18 sierpnia (6 sierpnia wg 
kalendarza juliańskiego). Ośrodek jest też określany „górą krzyży”, które pielgrzy-
mi zostawiają na Grabarce, kończąc pielgrzymią trasę (krzyże dziękczynne i pokut-
ne). Ranga międzynarodowa tego prawosławnego sanktuarium stale wzrasta. Roz-
szerza się też zasięg dorocznych spotkań młodzieży z całego kontynentu14.  
 Supraśl to ośrodek, gdzie wraz z odrodzeniem się po 1984 roku życia mona-
stycznego powrócono do tradycji pieszego pielgrzymowania do cudownej ikony 
Matki Boskiej Supraskiej, której święto obchodzone jest w dniach 9 i 10 sierpnia. 
Ikona ta już od momentu zawieszenia jej w XVI w. zasłynęła łaskami. Piesze piel-
grzymki oficjalnie są tu organizowane od 1991 roku15. Wierni pielgrzymują tu rów-
nież na święto klasztorne w dniu św. Jana (8/21 maja).  
 Białystok zaś jest ośrodkiem słynącym z relikwii św. Gabriela Zabłudowskie-
go, kanonizowanego w roku 1880. Relikwie te znajdują się w cerkwi św. Mikołaja. 
Ten najmłodszy prawosławny święty urodził się w XVII w. i został zabity przez 
swojego sąsiada w wieku sześciu lat. Jego ciało nie uległo jednak rozkładowi, co 
potwierdzono podczas otwarcia grobu w 1720 roku. Dla upamiętnienia tego wyda-
rzenia ustanowiono święto Przeniesienia Relikwii św. Gabriela (22 września).  
 Kolejnym ośrodkiem są położone nad Bugiem Kostomłoty. Miejscowość ta 
jest milczącym świadkiem losów, jakie spotkały na polskiej ziemi ludność unicką, 
która z determinacją walczyła na tych terenach z rusyfikacją w obronie wiary  
i polskości. Po delegalizacji Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945 
–66, a następnie włączeniu do Kościoła katolickiego, pozostała w kraju zaledwie 
nieliczna rzesza unitów. W Kostomłotach funkcjonuje dziś jedyna w Polsce parafia 
neounicka pw. św. Nikity, dysponująca zabytkową XVII-wieczną cerkiewką, której 
historia jest tak zawikłana, jak losy jej dawnych i obecnych wiernych. Losy świąty-
ni w Kostomłotach są świadectwem burzliwych dziejów tej części Lubelszczyzny  
i jej mieszkańców. Parafia ta konsekwentnie stara się zbliżać katolików, prawo-
sławnych oraz protestantów16.  
 Na terenie Lubelszczyzny na uwagę zasługują katolickie ośrodki pielgrzym-
kowe, które nie posiadają jednak większego znaczenia w krajowym czy też mię-
dzynarodowym ruchu pielgrzymkowym. Warto poświęcić im nieco uwagi.  

                                                 
14  E. Przybył, op.cit.; R.O. Jusiak, Radecznica ośrodek życia religijnego i społeczno- 

-kulturowego, Wyd. Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2006. 
15  E. Przybył, op.cit. 
16  J. Janicka, Szlakiem przenikania kultur w regionie lubelskim, maszynopis. 
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 Do ośrodków takich należy Kodeń – niegdyś gniazdo Sapiehów, po których 
zostało słynne sanktuarium maryjne w XVII-wiecznej barokowej bazylice z obra-
zem Matki Boskiej Kodeńskiej, ukradzionym przez jednego z Sapiehów z Rzymu. 
Mimo zawikłanych losów, a nawet klątwy papieskiej, cudowny obraz od 1631 roku 
znajduje się w Kodniu. Wcześniej ród ufundował budynek gotycko-renesansowej 
cerkwi prawosławnej z zachowaną tablicą fundacyjną z XVI w. w języku starocer-
kiewnosłowiańskim. Kościół-bazylika św. Anny ze znajdującym się w ołtarzu 
głównym cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej od wieków przyciąga 
tu rzesze wiernych, nie tylko katolików, ale i prawosławnych. Według Słownika 
Geograficznego Królestwa Polskiego z 1883 roku, kodeńskie sanktuarium maryjne 
„najbardziej po częstochowskim w kraju słynie”. Dziś jest miejscem pielgrzymek  
i kultu maryjnego17.  
 Następnym ośrodkiem pielgrzymkowym jest sanktuarium w Wąwolnicy. Tra-
dycja kultu Matki Bożej w Kęble i Wąwolnicy sięga prawdopodobnie okresu najaz-
dów tatarskich na Rzeczpospolitą, które miały miejsce pod koniec XIII w. W kroni-
ce parafialnej zapisano opowieść przekazywaną w wąwolnickiej tradycji o początku 
kultu na tych terenach. W kościele parafialnym od roku 1770 na ołtarzu głównym 
znajduje się figurka Matki Bożej sprowadzona z Kębła i dlatego nazywana jest 
Kębelską. Pochodzenie zachowanej do współczesnych czasów rzeźby datowane jest 
na ok. 1440 rok. 
 Następnym omawianym ośrodkiem jest Radecznica oraz związany z nią od-
pust św. Antoniego. Wieś i gmina Radecznica wchodzi w skład powiatu zamojskie-
go, który leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego.  Powsta-
nie sanktuarium w Radecznicy związane jest datą 8 maja 1664 roku, kiedy to na 
wzgórzu zwanym Łysą Górą miał objawić się mieszkającemu w tej osadzie Szymo-
nowi Tkaczowi św. Antoni Padewski. Następnie św. Antoni objawił się przy źró-
dełku u podnóża góry, gdzie pobłogosławił wodę, dzięki czemu uzyskała ona moc 
uzdrawiającą. Wieści o cudownym objawieniu i o łaskach, które coraz częściej były 
słyszane, wkrótce uczyniły to miejsce popularnym celem pielgrzymek. Wiadomości 
o objawieniach oraz o niezwykłych łaskach uzyskiwanych poprzez orędownictwo 
św. Antoniego sprawiły, że do tego miejsca zaczęły przybywać liczne rzesze piel-
grzymów. Zainteresował się nimi biskup Mikołaj Świderski, który zakupił wieś.  
W miejscu objawień w 1667 roku zbudowano drewnianą kaplicę i mały klasztor, do 
którego wprowadzili się bernardyni. Dzięki ich pracy góra objawień stała się miej-
scem coraz liczniejszych pielgrzymek. Z czasem wzniesiono tu murowany kościół 
oraz systematycznie rozbudowywano sanktuarium, zwiększając jego atrakcyjność. 
Aktualnie funkcjonuje duża piękna kaplica św. Franciszka, trzy murowane kaplice 
w Lasku św. Antoniego oraz jedna drewniana usytuowana w miejscu objawień. 
Ważnym obiektem kultu w tym sanktuarium był słynący z łask obraz św. Antonie-

                                                 
17  Ibidem. 
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go. Dorocznie odpusty gromadziły w tym miejscu od kilku do kilkudziesięciu tysię-
cy pątników. Radecznica zyskała miano „Częstochowy lubelskiej”. Okres zaborów, 
lata I i II wojny światowej oraz działania władz komunistycznych były dla Radecz-
nicy szczególnie trudne. Zlikwidowano zakon, kościół zamieniono w cerkiew,  
a z czasem sprowadzono mnichów. Nastąpiło też znaczne zmniejszenie ruchu piel-
grzymkowego do sanktuarium. Ponowne wzmożenie ruchu nastąpiło dopiero  
w dwudziestoleciu międzywojennym. W latach 30. XX w. do sanktuarium przyby-
wało od 70 do 100 tys. pielgrzymów rocznie. Z czasem sytuacja sanktuarium nor-
malizowała się. Aktualnie sanktuarium w Radecznicy należy do jednego z najważ-
niejszych ośrodków kultu św. Antoniego w Polsce i gromadzi ponad 100 tys. wier-
nych rocznie. Z roku na rok odpusty stają się coraz liczniejsze, ożywiają się uroczy-
stości, w Lasku św. Antoniego odbywają się procesje18.  

 
 

Rys. 4.  Chrześcijańskie ośrodki pielgrzymkowe na terenie województwa lubelskiego 
(prawosławne i katolickie) 

Źródło:  A. Mazurek-Kusiak, B. Sawicki, Stan i perspektywy rozwoju turystyki religij-
nej w Leśnej Podlaskiej, w: Turystyka religijna, op.cit. 

                                                 
18  R.O. Jusiak, op.cit.; M. Myrcha-Kamińska, Polskie sanktuaria świętego. Byłam na odpu-

ście w Radecznicy, „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” 2010, lipiecsierpień, s. 32–35. 
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 Z dotychczasowych badań przeprowadzonych na temat wymienionych ośrod-
ków oraz w niewielkim stopniu ruchu pielgrzymkowego na analizowanym terenie 
wynika, że ten ruch o migracyjno-religijnym charakterze posiada wymiar raczej 
lokalny (diecezjalny), ewentualnie regionalny. Władze samorządowe podejmują 
jednak starania, aby przy wykorzystaniu bogatych walorów przyrodniczych i kultu-
rowych oraz poprzez podniesienie poziomu bazy turystycznej doprowadzić do 
wzrostu ruchu turystycznego w województwie oraz rozwoju samych ośrodków 
pielgrzymkowych. Aktualnie bowiem ze względu na brak miejsc noclegowych oraz 
infrastruktury towarzyszącej pielgrzymi pozostają we wspomnianych ośrodkach nie 
dłużej niż trzy dni19.  
 
 
Podsumowanie  
 
 W Kościele katolickim, podobnie jak w prawosławiu, ruch pielgrzymkowy 
wspomaga turystyka religijna. Należy jednak zauważyć, że nie może ona stanowić 
jego ekwiwalentu. Ruch pielgrzymkowy, wspierany obecnie przez struktury ko-
ścielne oraz nieograniczany przez władze państwowe, podlega nieustannemu roz-
wojowi. Wrastające zainteresowanie pielgrzymkami pozwala przypuszczać, że 
udział w nich będzie coraz bardziej świadomym wyborem pielgrzymujących. 
Współczesne chrześcijaństwo wychodzi bowiem naprzeciw wiernym w zrozumie-
niu istoty pielgrzymowania. Zjawiska te są zauważalne na terenach województw 
polski wschodniej, wskazanych w artykule. Biorąc pod uwagę rozwój ośrodków 
pielgrzymkowych oraz samego ruchu o tym charakterze, można oczekiwać syste-
matycznego wzrostu rangi niektórych ośrodków posiadających obecnie zasięg po-
nadregionalny. Zjawisko to związane jest głównie z dużymi ośrodkami o zasięgu 
międzynarodowym. Obserwując tendencje w zakresie rozwoju pielgrzymowania, 
można również przyjąć, że również ośrodki mniejsze – o zasięgu regionalnym czy 
nawet lokalnym – mogą w niedalekiej przyszłości zacząć się przekształcać w centra 
przyciągające coraz większe grupy pątników. Dotyczy to zarówno ośrodków kato-
lickich, jak i prawosławnych, których aktualny rozwój traktowany jest przez samo-
rządy w coraz większym stopniu z kulturowego, niż z religijnego punktu widzenia. 
Jest to wyraźnie widoczne w województwach wschodniej Polski. Rozwój ten zale-
żeć będzie w dużej mierze od kreatywności gospodarzy sanktuariów, a także od ich 

                                                 
19  J. Koproń, J. Janicka, Sanktuarium w Wąwolnicy jako istotny czynnik rozwoju produktu 

turystycznego w trójkącie Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów, w: Turystyka religijna, op.cit.; 
B. Sawicki, J. Antoszek, Turystyka religijna w Radecznicy jako istotny element rozwoju produktu 
turystycznego na Roztoczu, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski,  
F. Mróz, I. Hodorowicz, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 
Nowy Targ 2009, s. 467–475. 
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współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, szczególnie przy finansowaniu 
przedsięwzięć ze środków unijnych.  
 Warto zauważyć, że sanktuaria stanowiące ośrodki religijne funkcjonują  
w określonej kulturze, tworzą ją, mają na nią wpływ. Miejsca święte funkcjonują 
zawsze w określonej społeczności i kulturze. To, co dla przedstawicieli jednej reli-
gii jest święte (sacrum), dla innych jest zwykłe i codzienne (profanum). Kultura 
religijna posiada duże znaczenie, obejmuje swoim zasięgiem sposób myślenia wie-
rzących oraz wpływa na ich mentalność i zachowanie. Wiele sanktuariów to praw-
dziwe perły architektury, gromadzą i udostępniają swoje zbiory, często o wielkiej 
wartości. Dzięki wspomnianym działaniom doskonale komponują się ze środowi-
skiem kulturowo-społecznym. Ośrodki pielgrzymkowe odgrywają znaczącą rolę  
w życiu religijnym oraz społeczno-kulturowym20.  
 
 
CHRISTIAN CENTERS IN THE LUBLIN WITNESS COMMON PILGRIMAGE 

TRADITION 
 
 

Summary 
 
 The religion based migrations played and are still playing the vital role in the 
migration processes of many countries. The pilgrimages can be considered very perma-
nent religious practice. They may be count among the overconfessional and timeless 
phenomenona. The peregrinations to the sacrosanct places have existed since the down 
of history. Such places can be found on different continents and they connect with one 
another through various religions. In the Christian world the pilgrimages used to be 
often the result of impulsiveness and spiritual needs of the believers. For the Christians 
this kind of journey is very special, because it aims mainly at the search of God. 
 This article shows the overall outline of the tradition of pilgrimage in Christianity, 
focusing on its main centres located nowadays in Poland. Taking into account the wide 
range of the subject though, not all of the centres associated with the Christian pilgri-
mage were included. In the study the readers' attention is drawn to both the spiritual 
facets of this type of pilgrimage and the distinctive cultural facts with their peculiarities. 
 

Translated by Marek Pogoda 
 

                                                 
20  R.O. Jusiak, op.cit. 
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Wstęp 
 
 Podróże do miejsc kultu religijnego miały miejsce w każdym okresie histo-
rycznym. Także obecnie, mimo postępującej laicyzacji, są one dość powszechne. 
Jak podaje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, w pielgrzymkach uczestniczy 
około 20% społeczeństwa, przy czym statystyczny uczestnik pielgrzymki to najczę-
ściej mieszkaniec wsi lub małego miasta posiadający wykształcenie średnie lub 
podstawowe1. Jednak podróże do miejsc świętych mogą przybierać postać nie tylko 
pielgrzymek, ale szerzej pojętej turystyki religijnej lub nawet poznawczej, która 
zakłada istnienie drugoplanowego celu podróży, a także chęci poznania innych 
religii. Wszystko to sprawia, że ośrodek kultu religijnego może stanowić destynację 
turystyczną nie tylko dla pielgrzymów, ale także dla uczestników turystyki religij-
nej czy kulturowej. Jak podaje A. Jackowski, w Polsce znajduje się ponad 500 
ośrodków kultu religijnego, z czego ok. 430 stanowią sanktuaria maryjne2. Przy tak 
dużej liczbie potencjalnych destynacji największe znaczenie odgrywa ranga ośrod-
ka kultu religijnego. Sanktuaria o randze międzynarodowej i krajowej, które cha-
rakteryzują się masowym ruchem turystycznym, zlokalizowane są w obrębie miast 
lub, w rzadkich przypadkach, na terenie gmin miejsko-wiejskich. Zdecydowanie 
mniejszym zainteresowaniem podróżnych cieszą się ośrodki o randze ponadregio-

                                                 
1  Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, dane dostępne na stronie 

www.opoka.org.pl. 
2  A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 226. 
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nalnej i lokalnej, umiejscowione najczęściej na obszarze gmin wiejskich. Proble-
mem dla miejsca docelowego może być zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ranga 
miejsca kultu religijnego. W pierwszym przypadku bowiem można mieć do czynie-
nia z monopolem jednego rodzaju turystyki, co utrudnia skuteczne wprowadzenie 
na rynek produktów turystycznych skierowanych do innych grup odbiorców.  
W przypadku drugim zaś – ruch turystyczny generowany przez miejsce kultu reli-
gijnego jest tak słaby, że gmina może wybrać pozaturystyczną funkcję rozwoju. 
Najlepszym zatem rozwiązaniem wydaje się znalezienie horacjańskiego złotego 
środka, który umożliwi współistnienie produktów turystycznych skierowanych do 
wielorakich segmentów rynku, a także rozwijanie kilku rodzajów turystyki, stosow-
nie do posiadanych zasobów. Dość często bowiem w turystyce religijno-
pielgrzymkowej dominuje forma odwiedzin jednodniowych i – co się z tym wiąże  
– wydatek turystyczny pozostaje na niskim poziomie. Taka sytuacja może znacząco 
ograniczać dynamikę rozwoju ośrodka kultu religijnego.  
 
 
1. Cel, przedmiot, zakres i metoda badań 
 
 Celem niniejszego opracowania jest określenie dynamiki rozwoju ośrodków 
kultu religijnego poprzez pryzmat wybranych wskaźników ekonomiczno- 
-społecznych i turystycznych. Przedmiotem prowadzonych analiz zostały objęte 
ośrodki kultu religijnego o randze ponadregionalnej. Ze względu na ograniczoną 
dostępność danych statystycznych analizie poddane zostały nie same wsie-miejsca 
kultu religijnego, lecz najmniejsze jednostki terytorialne – gminy. Po wnikliwej 
analizie literatury3 i danych statystycznych ustalono, że z 25 ośrodków kultu reli-
gijnego o zasięgu ponadregionalnym 17 znajduje się na terenie gmin wiejskich. 
Wykaz gmin poddanych analizie przedstawiono w tabeli 1. 
 W pracy zbadano dynamikę zmian, jakie zachodziły w analizowanych gmi-
nach na przestrzeni lat 2006–2009, a następnie – w celu porównania oceny tempa 
zmian – zastosowano metodę punktową, która umożliwiła przełożenie pozycji zaj-
mowanej przez daną gminę z każdego miernika na wartość rangową. W metodzie 
badawczej wyróżniono dwie grupy wskaźników, tzn. takie, które opisują dynamikę 
rozwoju ekonomiczno-społecznego gminy, oraz takie, które charakteryzują rozwój 
funkcji turystycznej w gminie. Analizowane mierniki zaprezentowano w tabeli 2. 
 

                                                 
3 Ibidem, s. 225–240. 
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Tabela 1 
Gminy przyjęte do analizy 

 
Lp. Ośrodek kultu religijnego Gmina Województwo 

1 Dębowiec Dębowiec podkarpackie 
2 Gidle Gidle łódzkie 
3 Gietrzwałd Gietrzwałd warmińsko-mazurskie 
4 Górka Duchowna Lipno wielkopolskie 
5 Kalwaria Pacławska Fredropol podkarpackie 
6 Kałków Pawłów świętokrzyskie 
7 Kodeń Kodeń lubelskie 
8 Krzeszów Kamienna Góra dolnośląskie 
9 Leśna Podlaska Leśna Podlaska lubelskie 
10 Ludźmierz Nowy Targ małopolskie 
11 Niepokalanów-Paprotnia Teresin mazowieckie 
12 Rychwałd Gilowice śląskie 
13 Studzianna Poświętne łódzkie 
14 Swarzewo Puck pomorskie 
15 Szczyrzyc Jodłownik małopolskie 
16 Święty Krzyż Nowa Słupia świętokrzyskie 
17 Trąbki Wielkie Trąbki Wielkie pomorskie 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 2 
Wybrane do analizy mierniki w ramach dwóch grup wskaźników 

 
Wskaźniki ekonomiczno-społeczne Wskaźniki turystyczne 

 dynamika napływu na 1000 mieszkańców 

 dynamika liczby podmiotów gospodarczych zare-
jestrowanych w systemie REGON 

 dynamika dochodów gminy 

 dynamika wydatków inwestycyjnych gminy 

 dynamika liczby mieszkań oddanych do użytku 

 wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretje`a i Deferta 

 wskaźnik intensywności ruchu 
turystycznego Schneidera 

 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 Dynamikę zmian (w oparciu o indeksy łańcuchowe) obliczono, korzystając  
z poniższego wzoru4:  

                                                 
4  S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka – elementy teorii i zadania, Wyd. 

AE, Wrocław, 1999, s. 95. 
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– poziom zjawiska w okresie poprzedzającym. 

 
 Następnie, dysponując poszczególnymi indeksami łańcuchowymi przy wyko-
rzystaniu średniej arytmetycznej, obliczono średnie tempo zmian. 
 
 
2. Analiza dynamiki rozwoju ekonomiczno-społecznego i turystycznego bada-

nych gmin wiejskich  
 
 W pracy poczyniono założenie, że miejsce kultu religijnego może stanowić 
swoistą atrakcję turystyczną i generuje tym samym istotny ruch turystyczny na 
terenie całej gminy. Za istotny ruch turystyczny uznany został taki, który przyczy-
nia się do napływu ludności do gminy w celach osiedlenia się, jest inicjatorem 
przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców, a także powoduje zwiększenie do-
chodów gminy.  
 Analiza otrzymanych danych wskazuje (tabela 3), że wśród badanych gmin 
większa jest dynamika rozwoju turystycznego niż ekonomiczno-społecznego. 
Wśród analizowanych mierników charakteryzujących rozwój ekonomiczno- 
-społeczny największa dodatnia dynamika zmian dotyczyła wydatków inwestycyj-
nych (Kodeń 323,4%) oraz liczby mieszkań oddanych do użytku (Fredropol 
225,9%). W przypadku wszystkich analizowanych gmin dynamika dochodów była 
dodatnia, a wspomniany wzrost oscylował od 2 do 13%. Współczynnik korelacji 
rang Spearmana obliczony dla dochodów gminy na 1000 mieszkańców i liczby 
miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców przyjął wartość 0,7889, co dowodzi 
wysokiej zależności. W przypadku zaś współzależności dochodu gminy z liczbą 
turystów korzystających z noclegów na 1000 mieszkańców współczynnik korelacji 
był jeszcze wyższy i wynosił 0,9195. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono 
również, że wydatki inwestycyjne gminy na 1000 mieszkańców są silnie skorelo-
wane z liczbą miejsc noclegowych oferowanych na terenie gminy (0,8481), a także 
z liczbą turystów korzystających z noclegów (0,5228). Istnienie wspomnianych 
zależności może świadczyć o tym, że władze dostrzegają możliwość pozyskiwania 
znacznych dochodów z turystyki przez mieszkańców własnych gmin i obecnie są na 
etapie podnoszenia atrakcyjności gminy poprzez inwestycje.  
 Największą dynamikę rozwoju turystycznego zaobserwowano w gminach 
Fredropol (1492,9%) i Gilowice (855,6%). Jednak przeprowadzenie analizy dyna-
miki wspomnianego rozwoju nie było możliwe w przypadku czterech gmin, gdyż 
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nie złożyły one stosownych sprawozdań statystycznych w GUS, nie udostępniły 
także niezbędnych danych autorce opracowania.  
 

Tabela 3 
Średnie tempo zamian wybranych mierników w analizowanych gminach w latach 

2006–2009 
 

Gmina A B C D E F G 

Dębowiec 100,1 101,9 107,0 106,7 110,2 138,5 352,4 
Fredropol 99,9 100,2 110,2 140,4 225,9 406,0 1492,9 
Gidle 99,5 96,6 108,6 155,6 91,5 bd bd 
Gietrzwałd 102,3 105,3 105,4 149,5 126,7 93,6 89,5 
Gilowice 101,1 102,5 108,8 229,4 207,0 253,7 855,6 
Jodłownik 100,4 104,7 109,7 100,6 111,0 97,6 89,8 
Kamienna Góra 100,6 103,7 113,0 151,4 126,0 146,5 132,5 
Kodeń 98,7 98,0 105,5 323,4 93,1 73,8 217,9 
Leśna Podlaska 99,1 102,3 108,1 152,9 157,2 bd bd 
Lipno 103,2 104,1 109,2 110,4 154,8 96,9 104,1 
Nowa Słupia 99,8 102,5 110,3 121,4 87,3 113,1 99,5 
Nowy Targ 100,8 105,6 108,9 126,6 100,2 96,0 76,7 
Pawłów 100,1 103,7 108,9 152,7 137,9 123,4 114,3 
Poświętne 99,7 96,3 105,7 92,1 159,4 bd bd 
Puck 102,1 109,1 111,8 129,3 122,5 107,6 119,6 
Teresin 100,4 99,9 102,5 88,3 133,5 bd bd 
Trąbki Wielkie 101,2 104,6 105,7 161,8 115,6 124,0 108,8 

bd – brak danych; A – dynamika napływu na 1000 mieszkańców, B – dynamika liczby 
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, C – dynamika do-
chodów gminy, D – dynamika wydatków inwestycyjnych gminy, E – dynamika liczby 
mieszkań oddanych do użytku, F – wskaźnik funkcji turystycznej Baretje`a i Deferta,  
G – wskaźnik intensywności ruchu turystycznego Schneidera 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) i danych pozyskanych 

bezpośrednio w gminach. 
 
 Analiza materiału statystycznego wykazała, że średnie tempo zmian inten-
sywności ruchu turystycznego (we wszystkich badanych gminach łącznie) jest nie-
mal dwukrotnie większe niż tempo zmian funkcji turystycznej wyrażone zmianą 
liczby miejsc noclegowych przypadającą na liczbę ludności miejscowej. Przyczyny 
takiego stanu rzeczy należy upatrywać w następujących aspektach: 

 wydatek turystyczny w turystyce religijno-pielgrzymkowej jest zazwyczaj 
niższy niż w innych rodzajach turystyki (np. biznesowej, narciarskiej),  
w związku z tym rentowność podejmowanych w tym zakresie przedsię-
wzięć może być niższa; 
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 znaczną część podróżnych stanowią odwiedzający jednodniowi; 
 brak usług towarzyszących, które pozwoliłyby zatrzymać odwiedzających 

jednodniowych na dłużej (gmina Gidle w województwie łódzkim nie po-
siada bazy noclegowej); 

 brak przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców badanych gmin  
(w przypadku czterech gmin dynamika liczby podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w systemie REGON była ujemna). 

 Dodatkowo przeprowadzona analiza współzależności dwóch zmiennych, tj. 
liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców i liczby turystów korzysta-
jących z noclegów na 1000 mieszkańców wykazała słabą korelację (0,0780) między 
analizowanymi zmiennymi. Może to świadczyć o tym, że rozwój turystyki religij-
no-pielgrzymkowej w analizowanych ośrodkach kultu religijnego jest zjawiskiem 
sublokalnym i dotyczy jedynie konkretnej wsi. Bardzo niski wskaźnik korelacji 
wspomnianych zmiennych może nasuwać również wniosek, że rozwój turystyki 
religijno-pielgrzymkowej na obszarach wiejskich, ze względu na zbyt małe rozmia-
ry samego zjawiska lub zbyt niski wydatek turystyczny, nie skutkuje przyjmowa-
niem przedsiębiorczych postaw przez mieszkańców miejsc recepcji turystycznej. 
 
 
Podsumowanie 
 
 By stworzyć możliwość porównania tempa zmian w sferze ekonomiczno- 
-społecznej i turystycznej, jakie zaszły w latach 2006–2009 w gminach wiejskich, 
na terenie których znajduje się ośrodek kultu religijnego, zastosowano metodę 
punktową. Umożliwiła ona przełożenie pozycji zajmowanej przez daną gminę  
z każdego miernika na wartość rangową i utworzenie rankingu gmin. Dane zawarte 
w tabeli 4 wskazują, że najlepszą dynamiką rozwoju charakteryzuje się gmina Gi-
lowice w województwie śląskim, na terenie której we wsi Rychwałd znajduje się 
sanktuarium pw. Matki Bożej Rychwałdzkiej. Gmina ta zajmuje pierwszą pozycję 
w rankingu gmin pod względem dynamiki rozwoju ekonomiczno-społecznego  
i drugą pozycję w rankingu charakteryzującym dynamikę rozwoju turystycznego.  
 Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że gminy, które zajęły wysoką po-
zycję w rankingu charakteryzującym dynamikę rozwoju ekonomiczno-społecznego, 
zajęły jednocześnie znaczącą pozycję w rankingu zmian turystycznych. Na podsta-
wie przeprowadzonych analiz można wyodrębnić trzy grupy gmin: 

 gminy o niewykorzystanym potencjale turystycznym (np. Dębowiec), ta-
kie, w których dynamika rozwoju funkcji turystycznych nie skutkuje ade-
kwatną dynamiką rozwoju ekonomiczno-społecznego; 

 gminy o wysokiej dynamice rozwoju ekonomiczno-społecznego i niskiej 
aktywności turystycznej (np. Puck); 

 gminy o niskiej dynamice rozwoju w obydwu analizowanych aspektach. 
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Tabela 4 
Suma rang analizowanych wskaźników 

 

G
m

in
a 

Su
m

a 
ra

ng
 

w
sk

aź
ni

kó
w

 
ek

on
om

ic
zn

o-
s p

oł
ec

zn
yc

h 

G
m

in
a 

S
um

a 
ra

ng
 

w
sk

aź
ni

kó
w

 
tu

ry
st

yc
zn

yc
h 

G
m

in
a 

R
A

N
K

IN
G

 
(w

ar
to
ść

 s
um

a-
ry

cz
na

) 

Gilowice 62 Fredropol 34 Gilowice 94 
Kamienna Góra 58 Gilowice 32 Kamienna Góra 86 
Puck 64 Dębowiec 29 Puck 86 
Fredropol 51 Kamienna Góra 28 Fredropol 85 
Trąbki Wielkie 54 Trąbki Wielkie 23 Trąbki Wielkie 77 
Lipno 59 Pawłów 23 Pawłów 76 
Pawłów 53 Puck 22 Lipno 76 
Gietrzwałd 53 Nowa Słupia 19 Gietrzwałd 65 
Jodłownik 46 Kodeń 19 Jodłownik 62 
Nowy Targ 49 Lipno 17 Nowy Targ 61 
Dębowiec 29 Jodłownik 16 Dębowiec 58 
Nowa Słupia 36 Gietrzwałd 12 Nowa Słupia 55 
Kodeń 27 Nowy Targ 12 Kodeń 46 
Leśna Podlaska 43 Leśna Podlaska bd Leśna Podlaska 43 
Gidle 29 Gidle bd Gidle 29 
Poświętne 26 Poświętne bd Poświętne 26 
Teresin 26 Teresin bd Teresin 26 

bd – brak danych 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Analiza utworzonego rankingu pozwala sformułować wniosek, że ośrodek 
kultu religijnego może stanowić swoistą atrakcję turystyczną, jednak występowanie 
na terenie gminy miejsca kultu religijnego stwarza jedynie szansę na dynamiczny 
rozwój, lecz w żadnym przypadku go nie warunkuje. 
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THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS IN THE DEVELOPMENT  
OF RELIGIOUS CENTRES ON THE EXAMPLE OF THE SELECTED  

RURAL COMMUNES 
 
 

Summary 
 
 All the rural communes, whose area accommodated the religious centres of cross-
regional outreach, have been analyzed. The research found that in the analyzed com-
munes the dynamics of tourism development exceeds the social and economic devel-
opment. Further, average rate in the changes of the intensity of the tourist traffic (in all 
the analyzed communes in total) is almost twice as high as the rate of changes in the 
tourist functions expressed in the change in the number of beds offered per the local 
population. The communes on top places in the ranking which characterized a dynamic 
social and economic development, were also listed on top positions in the rating con-
cerning the tourism changes.  
 

Translated by Joanna Kosmaczewska 
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Uniwersytet Śląski 
 
 
 

PRZESTRZENIE SAKRALNE JAKO ZNACZĄCY ELEMENT  
ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ CIESZYNA 

 
„«Mojżeszu, Mojżeszu!». On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]:  

«Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą»”1. 

 
 
Wstęp 
 
 Określanie i definiowanie przestrzeni jest zasadniczą kwestią dla orientacji 
człowieka w świecie. Doświadczenie człowieka religijnego dzieli świat na dwie 
przestrzenie – sacrum i profanum. Granicę wyznaczającą przejście z jednej prze-
strzeni do drugiej mogą stanowić przedmioty, znaczenia i miejsca będące zarazem 
środkami lub symbolami przejścia. Mogą to być drzwi świątyni, próg domostw, 
bowiem podział świata na te dwa rodzaje przestrzeni nie odnosi się jedynie do ob-
szaru świątyń.  
 „Sposób pojmowania i nazywania przestrzeni oraz orientowania się w niej jest 
jednym z podstawowych przejawów kultury w każdej społeczności”2. Jednocześnie 
sposób wyznaczania, definiowania i dzielenia przestrzeni egzystencjalnej nie jest 
jednorodny.  
 Różnie desygnują poszczególne obszary wyznawcy religii żydowskiej, chrze-
ścijańskiej, islamskiej czy buddyzmu. Antoni Jackowski ujmuje w następujący 
sposób koncepcję sacrum: „Obejmuje kategorie rzeczy i działań wydzielonych 

                                                 
1  Księga Wyjścia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallottinum, Poznań 

2000, s. 80.  
2  V. Feglova, Pojmowanie przestrzeni lokalnej w aspekcie antropologicznym. Wyniki ba-

dań przeprowadzonych w kilku wsiach środkowej Słowacji, w: Studia etnologiczne i antropolo-
giczne, t. 5, Miejsca znaczące i wartości symboliczne, red. I. Bukowska-Floreńska, Wyd. Uniwer-
sytetu Śląskiego, Katowice, s. 15. 
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przez określoną społeczność jako święte i w związku z tym podlegające czci reli-
gijnej”3. Sfery sacrum i profanum stanowią część kultury i jako takie stanowią 
przedmiot zainteresowania między innymi antropologów, kulturoznawców, religio-
znawców i socjologów. Praca niniejsza stanowi dodatkowy przyczynek do istnieją-
cych już opracowań i jest próbą określenia roli i miejsca przestrzeni sakralnej wśród 
elementów stanowiących o atrakcyjności turystycznej danego obszaru, a w tym 
przypadku polskiego Cieszyna (zabytki czeskiego Cieszyna nie stanowią tu przed-
miotu zainteresowania).  
 
 
1. Przestrzeń sakralna chrześcijaństwa i judaizmu w obszarze wielokulturowe-

go Cieszyna 
 
 Wielokulturowy charakter Cieszyna to obecnie ogromny atut tego miasta. 
Samodzielne księstwo piastowskie było atrakcyjnym miejscem do osiedlania się 
różnych narodowości. Żydzi, którzy przybyli do Cieszyna między innymi ze 
względu na jego dogodne położenie na szlakach handlowych, dotarli do miasta już 
prawdopodobnie w okresie średniowiecza, choć pierwsze informacje na ich temat 
pochodzą dopiero z I połowy XVI w. Społeczność ta brała żywy udział w życiu 
Cieszyna i w znaczący sposób wpływała na jego specyfikę zarówno w czasach 
panowania Piastów cieszyńskich, w dobie monarchii austro-węgierskiej, jak  
i w okresie międzywojennym.  
 Integracja i pokojowe egzystowanie różnych wyznań to specyfika Śląska Cie-
szyńskiego. Kiedy na obszar ten, będący wówczas we władaniu króla Czech jako 
lenno książąt cieszyńskich, dotarła nauka Marcina Lutra, została ona przyjęta bez 
większych przeszkód, a proces przechodzenia na ewangelicyzm, głównie przez 
mieszczan i chłopów, odbywał się zazwyczaj pokojowo, choć należy zaznaczyć, że 
w późniejszym okresie protestantów zamieszkujących te tereny nie ominęły repre-
sje i prześladowania.  
 Położenie Śląska Cieszyńskiego na styku zmieniających się państw i graniczą-
cych ze sobą narodów powodowało przemieszczanie się różnorodnych grup etnicz-
nych, a po reformacji – także wyznaniowych.  
 Każda z żyjących na terenie Cieszyna wspólnot posiadała szczególnie ważne 
dla siebie miejsca. Chrześcijanie, a dokładnie wspólnoty katolickie, które od okresu 
wczesnego średniowiecza wznosiły na tym terenie świątynie, zaznaczali w prze-
strzeni miasta od początku jego istnienia swoją przestrzeń sacrum, miejsca dla nich 
święte.  
 Jednakże koncepcję miejsca świętego w jasny sposób definiuje zapisany  
i skodyfikowany dopiero w 1917 roku Kodeks Prawa Kanonicznego. Obowiązujący 

                                                 
3  A. Jackowski, Święta przestrzeń świata, Kraków 2003, s. 24. 
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obecnie zapis pochodzi z roku 1983 i określa miejsce święte, jako „to, które przez 
poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicz-
nych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych”4. 
 Inaczej przestrzeń sacrum postrzegają kościoły ewangelickie. Oparcie wyzna-
nia o zasady: sola scriptura – jedynie Pismo; solus Christus – jedynie Chrystus; 
sola verbo – jedynie Słowo; sola gratia i sola fide – jedynie łaska i jedynie wiara 
oraz podkreślanie w doktrynie protestanckiej indywidualnej relacji człowieka  
z Bogiem, nazywanej powszechnym kapłaństwem wiernych, spowodowało, że 
koncepcja miejsca świętego nie jest w żaden sposób narzucona ani też dokładnie 
określona. „Dla wierzącego ewangelika miejscem świętym jest to, w którym od-
czuwa szczególną transcendencje, bliskość Boga”5. Jednocześnie istotę ewangelic-
kiej koncepcji świątyni wyjaśniają słowa przypisywane Marcinowi Lutrowi6: „Dom 
Boży jest tam, gdzie dźwięczy Słowo Boże – obojętnie: w kościele, w domu,  
w lesie czy na moście, tam zaś, gdzie Słowa Bożego nie ma, nie ma też i Boga, 
choćby Mu się Dom wzniosło, nie wiadomo jak wielki”, a miejsca, takie jak: ko-
ścioły, katedry, kaplice, sale modlitewne, tworzone są ze względu na potrzeby 
wiernych – dla głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów.  
 Dla wyznawców judaizmu synagogi i domy nauki są miejscami szczególnie 
ważnymi. Należy jednak rozróżnić ich znaczenie. Domy nauki służą studiowaniu 
Pisma, ale również innym celom: czasem dają schronienie, są miejscem, w którym 
spożywane są posiłki, natomiast synagoga jest miejscem szczególnym, przede 
wszystkim ze względu na to, że przechowywana jest w niej Tora. Istotnym obsza-
rem są również cmentarze. Każda z gmin dba o to, aby pogrzeb był dokonywany 
zgodnie z żydowskim prawem oraz o nienaruszalność miejsca pochówku. 
 
 
2. Przestrzenie sakralne Cieszyna 
 
 Wydarzeniem, które w znamienny sposób wpłynęło na całe dzieje Polski, był 
chrzest Mieszka I. Fakt ten wpłynął nie tylko na zmianę sytuacji politycznej, ale 

                                                 
4  Kan. 1205, Kan. 1212 – „Miejsca święte tracą poświęcenie lub błogosławieństwo, gdy 

zostaną w znacznej części zniszczone lub przeznaczone na stałe do użytku świeckiego; dekretem 
kompetentnego ordynariusza bądź też faktycznie”, Część III. Miejsca i czasy święte, Kodeks 
Prawa Kanonicznego, Wyd. Pallottinum 1984, s. 479.  

5  J. Szczepankiewicz-Battek, Koncepcja miejsca świętego w teologii protestanckiej, w: Tu-
rystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2010, s. 79. 

6  Cyt. za: K. Macura, Architektura Kościoła Jezusowego w Cieszynie kościołów siostrza-
nych, praca magisterska, Chat, Warszawa 1986, maszynopis, s. 71, w: J. Szczepankiewicz-Battek, 
Koncepcja miejsca świętego w teologii protestanckiej, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, 
A. Panasiuk. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 80. 
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spowodował zmiany społeczne, stopniowy rozwój architektury sakralnej oraz – w 
późniejszym okresie – rozkwit sztuki o takiej tematyce.  
 W przypadku Cieszyna o tradycjach wznoszenia świątyń chrześcijańskich 
można mówić z pewnością począwszy od wieku XI, kiedy to została wybudowana 
kaplica pod wezwaniem Świętych Mikołaja i Wacława. Murowana rotunda-kaplica 
jest jednym z najstarszych zachowanych w Polsce tego typu obiektów.  
 Początkowo pełniła ona rolę kaplicy-grodu wzniesionego na Górze Zamkowej 
(kaplica kasztelana), służyła także mieszkańcom podegrodzia. Wraz z powstaniem 
w 1290 roku Księstwa Cieszyńskiego i wzniesieniem przez Piastów murowanego 
zamku gotyckiego rotunda została włączona w system budowli zamkowych. Jedno-
cześnie wtedy nastąpiła pierwsza jej przebudowa. Zastąpiono romańskie okna go-
tyckimi, podniesiono poziom posadzki. W 1484 roku rotunda uległa uszkodzeniu 
podczas pożaru, który zniszczył jej dach i wyposażenie7.  
 W roku 1653, wraz ze śmiercią Elżbiety Lukrecji, wygasła linia Piastów,  
a rotunda straciła charakter kaplicy zamkowej. Od tego momentu romański zabytek 
był używany jako magazyn narzędzi do tzw. sądów bożych, broni, zaś nabożeństwa 
odbywały się w nim jedynie sporadycznie. W 1839 roku arcyksiążę Karol Habsburg 
przystąpił do przebudowy zamku na letnią rezydencję. Równocześnie rotundzie 
nadano klasycystyczny wygląd, zgodny z wystrojem przebudowanego zamku, i w 
takiej formie pozostała ona aż do czasów II wojny światowej, kiedy to podjęto 
pierwsze działania mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu świątyni. Po 
wojnie, w latach 1947–1955 przeprowadzono dalsze prace rekonstrukcyjne, a dzia-
łania mające na celu uzyskanie stanu zbliżonego do pierwotnego układu trwają po 
dziś dzień8. Rotunda cieszyńska to budowla orientowana, składająca się z okrągłej 
nawy oraz wyodrębnionej na rzucie półkola absydy, usytuowanej od strony 
wschodniej. Grubość muru nawy oraz absydy jest taka sama z wyjątkiem odcinka 
północnego, gdzie mur poszerzono, co służyło umieszczeniu w jego wnętrzu scho-
dów prowadzących na emporę, znajdującą się od strony zachodniej. Wykonana we 
wnętrzu nawy empora stanowi o unikatowości cieszyńskiej rotundy. Po stronie 
południowej empory w ścianie nawy znajduje się nisza po otworze drzwiowym 
wychodzącym bezpośrednio na emporę, co może świadczyć o połączeniu rotundy 
służącej jako kaplica zarządcy grodu z palatium będącym siedzibą reprezentacyjno-
mieszkalną9. 
 Rotunda wraz z całym kompleksem znajdującym się na Górze Zamkowej 
stanowi jedną z największych atrakcji Cieszyna, jednak nie jedyną.  

                                                 
7 Por. red. J. Chlebowczyk, Cieszyn, Zarys rozwoju miasta i powiatu, Wyd. „Śląsk”, Ka-

towice 1973, s. 83–85 oraz J. Spyra, Via Sacra, Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie, Cieszyn 2008, s. 22–23. 

8 Ibidem, s. 24–28. 
9  Cieszyn, Zarys…, op.cit., s. 85. 
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 U stóp Góry Zamkowej znajduje się inny cenny zabytek sakralny. To kościół 
pod wezwaniem św. Jerzego. Pierwotnie była to kaplica pod wezwaniem św. Trójcy 
i św. Jerzego przy przytułku dla biednych mieszczan, i istniała już na początku  
XIV w. Od początku wieku XVIII kaplica przyjęła funkcje kościoła filialnego pod 
wezwaniem św. Jerzego i 10 tysięcy Męczenników. Jednonawowy gotycki kościół 
był wielokrotnie przebudowywany, jednak mimo tego nadal można zaobserwować 
elementy typowe dla tego okresu: nawę nakryto sklepieniem krzyżowo-
kolebkowym, a prezbiterium krzyżowo-żebrowym; zwornik żeber ozdobiono tarczą 
z orłem piastowskim, do nawy i zakrystii prowadzą gotyckie portale ostrołuko-
we. Zachowały się także niewidoczne dla wiernych i zwiedzających fragmenty 
gotyckiej polichromii z połowy XV wieku, które znajdują się w części strychowej 
ponad sklepieniem nawy10.  
 Gotyckie cechy zachowały się także w innej świątyni – w kościele pod we-
zwaniem św. Trójcy powstałym w 1594 roku na miejscu drewnianej kaplicy przy-
cmentarnej. Epidemia dziesiątkująca mieszkańców Cieszyna z końcem XVI wieku 
sprawiła, że zabrakło miejsca na grzebanie ciał. Księżna Katarzyna Sydonia poda-
rowała więc miastu tereny zakupionych ogrodów i w ten oto sposób poza murami 
miasta znalazło się miejsce dla pochówku ponad 3 tys. ofiar zarazy. Kościół, który 
powstał dzięki staraniom księżnej Katarzyny oraz protestanckiej społeczności Cie-
szyna, został w rękach ewangelików do roku 1653. Rok później świątynia została 
przejęta przez komisję religijną i stała się kościołem filialnym cieszyńskiego ko-
ścioła parafialnego. Kościół ma cechy architektury gotycko-renesansowej i, co 
ciekawe, zachował pierwotny charakter. Poza dobudową murowanej wieży i kapli-
cy Wildaua (ewangelickiego burmistrza) nie był przekształcany, a jeśli pojawiały 
się jakieś modyfikacje, to dotyczyły one raczej wnętrza. Znajdujący się w otoczeniu 
cmentarz, na którym został pochowany m.in. Leopold Jan Szersznik11, został zli-
kwidowany na początku XX wieku12. 
 Świątynią, która posiada równie ciekawą historię, jest kościół przyklasztorny 
Konwentu Zakonu Braci Miłosiernych (bonifratrów) pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny. Klasztor i szpital zostały założone z fundacji barona 
Adama Borka z Tworkowa i Roztropic, marszałka Księstwa Cieszyńskiego. Budo-
wę zespołu rozpoczęto w roku 1697, z tym że budowa kościoła trwała do roku 
1719. Ozdobą klasycystycznej świątyni jest barokowe wyposażenie wnętrza: póź-
nobarokowy ołtarz główny z 1743 roku z godłem zakonu Bonifratów (jabłko grana-
tu) oraz rokokowymi dekoracjami i figurami św. Elżbiety i św. Jadwigi, wykonany 

                                                 
10  J. Spyra, Via…, op.cit., s. 33–39.  
11  Leopold Jan Szersznik – wybitny cieszynianin, jezuita, pedagog, twórca biblioteki i mu-

zeum w Cieszynie. Szerzej w: J. Spyra, Ksiądz Leopold Jan Szersznik – życie i działalność,  
w: Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim. Studium ekumeniczne, red. ks. Józef Budniak, 
ks. Karol Moroz, WAM Kraków 2005, s. 165–177. 

12  Por. J. Spyra, Via…, op. cit., s.47–60. 
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przez Johanna Georga Lehnerta z Opawy. W centrum ołtarza znajduje się obraz 
Wniebowzięcia Matki Boskiej autorstwa Antona Ernsta Beyera z Opawy. Późnoba-
rokowe wyposażenie uzupełniają jeszcze dwa ołtarze boczne: z lewej strony św. 
Jana Bożego z rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Jana Sarkandra, natomiast  
z prawej strony ołtarz św. Jana Grande z rzeźbami św. Augustyna i św. Karola Bo-
romeusza. Całość wnętrza uzupełnia rokokowa ambona z posążkiem Michała Ar-
chanioła13. 
 Bracia prowadzili pierwszą w Cieszynie obsługiwaną przez fachowców aptekę 
i z powodzeniem leczyli chorych w przyklasztornym szpitalu. Ponadto zgromadzili 
znaczący księgozbiór, który stanowi najstarszą cieszyńską bibliotekę. Działa ona 
nieprzerwanie do roku 1694, czyli od momentu ufundowania klasztoru w Wędryni, 
skąd bonifratrzy przenieśli się do Cieszyna. Początkowo na księgozbiór składało się 
kilka woluminów, głównie o tematyce medycznej i teologicznej. Planowane gro-
madzenie zbiorów rozpoczęło się w XIX wieku. Według katalogu sporządzonego  
w latach 30. XX w., biblioteka oo. bonifratrów obejmowała 1 539 dzieł, spośród 
których pięć wydanych zostało w wieku XVI, jedenaście w XVII, a 110 w XVIII w. 
Reszta książek nie była datowana bądź też pochodziła z XIX i XX w. Część dzieł 
została zniszczona w czasie II wojny światowej, a obecnie biblioteka cieszyńskiego 
Konwentu Braci Miłosiernych liczy w sumie ponad 3 tys. woluminów, z czego  
w zbiorze znajduje się około 1 700 książek dawnych, wydanych do połowy XX w. 
(z tego 194 to starodruki). Dodatkowo w archiwum znajduje się ok. 200 rękopisów, 
które zostały opracowane i poddane digitalizacji14. 
 Od XVIII w. aż po czasy współczesne w Cieszynie działa jeszcze jeden klasz-
tor i szpital. W 1753 roku biskup wrocławski wydał zgodę dla Marii Frank na zło-
żenie szpitala i klasztoru. Początkowo Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety dzięki 
ofiarom fundatorów wykupiło kamienicę na rynku wraz z ogrodem, w której jeden 
z pokoi zamieniono na kaplicę Matki Boskiej Bolesnej. W roku 1761 zakupiono 
sąsiedni budynek, który przebudowano na szpital dla kobiet. Niestety podczas poża-
ru w 1789 roku budynki doszczętnie spłonęły, a siostry musiały się przenieść do 
zameczku w Błogocicach. Ze względu na to, że obiekt był za mały, a na wybudo-
wanie w ogrodzie klasztoru dodatkowego budynku nie godziły się władze miejskie, 
nabyto poza terenami miasta ziemię, na której w latach 1900–1903 wybudowano 
kompleks klasztorny z bogatą zewnętrzną neobarokowa dekoracją15. 
 W przeciwieństwie do szpitala oo. bonifratrów, zlikwidowanego w połowie 
XX w., ośrodek prowadzony przez siostry elżbietanki został przejęty przez państwo 
i do 1967 roku działał jako szpital przeciwgruźliczy, natomiast po roku 1989 wrócił 
w ręce zakonne i obecnie funkcjonuje jako Szpital Sióstr Elżbietanek.  

                                                 
13  Por.Ibidem, s. 61–69. 
14  http://eog.kc-cieszyn.pl/index.php/content,55,,1/, (10.12.2010).  
15  Por. J. Spyra, Via…, op.cit., s. 71–77. 
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Główne skrzydło obejmuje zabudowania klasztorne oraz kaplicę pod wezwaniem 
św. Elżbiety, szpital znajduje się w dwóch skrzydłach bocznych. Kaplica wzniesio-
na w latach 1902–1903 w starowiedeńskim stylu neobarokowym ozdobiona została 
dwoma ołtarzami: głównym z figurami św. Elżbiety w otoczeniu ubogich, św. Ja-
dwigi i św. Ludwika, oraz bocznym z obrazami przedstawiającymi św. Antoniego  
i Matkę Bożą z św. Franciszkiem.  
 Zaskakujące może wydawać się to, że w tak niewielkim mieście prężenie 
funkcjonowało tyle zgromadzeń zakonnych i że miały one tak ogromne znaczenie 
społeczne.  
 Kościół Świętego Krzyża to świątynia powstała dzięki staraniom jezuitów 
sprowadzonych do Cieszyna na polecenie Leopolda I. Kompleks powstał w wyniku 
przystosowania na potrzeby zakonu dawnych czterech domów oraz kaplicy książę-
cej. W latach 1703–1705 jezuici stali się właścicielami tychże czterech domów. Ich 
misja stała się rezydencją, mogli więc przystąpić do rozbudowy kaplicy, która  
w 1707 roku została przekształcona w kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża.  
 W 1773 roku, po kasacie zakonu, cieszyńska rezydencja została sprzedana,  
a gimnazjum prowadzone przez zakonników przejęło państwo. Kościół został za-
mieniony na kościół gimnazjalny, a pieczę nad nim sprawował ks. Leopold Jan 
Szersznik, dzięki któremu w 1782 roku świątynia zyskała wieżę z hełmem, zwień-
czonym latarnią16. Po tragicznym pożarze w 1789 roku kościół został odbudowany 
w stylu barokowym, a w roku 1794 ozdobiony późnobarokowym ołtarzem projektu 
Andreasa Kaspara Schwigla. Renowację przeprowadzono powtórnie w 1862 roku 
oraz pod koniec XIX w., o czym informują stosowne tablice pamiątkowe.  
 Świątynią, która wzbudza zainteresowanie, jest także parafialny kościół pod 
wezwaniem św. Marii Magdaleny. Obecna świątynia znajduje się na miejscu zało-
żonego w XIII w. w Cieszynie klasztoru Dominikanów i wybudowanego w jego 
obrębie kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Kościół dominikański 
pełnił funkcję książęcej nekropolii i pierwotnie był budowlą romańską, jednakże  
z czasem rozbudowano obiekt w stylu gotyckim, powiększając go o prezbiterium 
dla zakonników i nawę dla wiernych. W 1544 roku kościół przeszedł w ręce prote-
stantów (został zwrócony katolikom w roku 1611), a dominikanie przenieśli się do 
Oświęcimia. Podobnie jak inne obiekty uległ on zniszczeniu w największym poża-
rze Cieszyna, do którego doszło w 1789 roku. Po kasacie zakonu dominikanów 
ocalałe obiekty rozebrano (tylko jedno ze skrzydeł klasztoru zamieniono na probo-
stwo), a sam kościół odbudowano w stylu barokowym. Z pierwotnej świątyni pozo-
stał wczesnogotycki portal z przełomu XIII i XIV w. w wejściu głównym, portal 
gotycki w wejściu do bocznej kaplicy, fragmentarycznie zachowane służki skle-
pienne z XIII/XIV w. oraz gotycki nagrobek księcia Kazimierza I lub Przemysława 
I Noszaka wykonany przez nieznanego rzeźbiarza, związanego ze słynnym warszta-

                                                 
16  Por. ibidem, s. 91–100.  
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tem Piotra Parlera w Pradze. W czasie prac renowacyjnych w latach 60. XX w. 
odsłonięto w zewnętrznych tynkach gotycki wątek murów i maswerków  
w oknach17.  
 Kościół otoczony jest wieńcem kaplic: przy nawie od strony południowej 
znajduje się kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, po stronie północnej do 
nawy przylegają kaplice pod wezwaniem św. Melchiora Grodzieckiego i pod we-
zwaniem Św. Krzyża fundacji Jana Fryderyka Larischa z 1660 roku.  
 W kaplicy św. Melchiora Grodzieckiego, urodzonego w Cieszynie w 1584 
roku, znajduje się barokowy ołtarz z obrazem pędzla Jana Wałacha przedstawiający 
Męczennika stojącego nad Olzą oraz figury św. Mikołaja i św. Judy Tadeusza. Ka-
plica została poświęcona św. Melchiorowi po jego beatyfikacji, która miała miejsce 
w 1905 roku. 
 W drugiej kaplicy na uwagę zasługuje barokowy krucyfiks z XVIII w., po 
bokach którego znajdują się rzeźby św. Jana i Matki Boskiej Bolesnej. 
 Ołtarz główny pochodzący z lat 1794–1795 wykonany został przez znanego 
artystę Andreasa Kaspra Schweigela z Brna. Znajdują się w nim: symbol Opatrzno-
ści Boskiej, rzeźby św. św. Piotra i Pawła oraz obraz przedstawiający Marię Mag-
dalenę namaszczającą olejkiem stopy Jezusa. Obraz ten został namalowany w We-
necji w 1858 roku. We wnęce nad tabernakulum umieszczony został obraz Matki 
Bożej Cieszyńskiej, a sama świątynia została ustanowiona diecezjalnym sanktu-
arium maryjnym, w którym czczona jest Matka Najświętsza w swoim cieszyńskim 
wizerunku. Wśród innych elementów wystroju kościoła na uwagę zasługuje baro-
kowo-klasycystyczna ambona i nastawa chrzcielnicy z 1792 roku, które wyszły  
z pracowni Franza Schuberta z Opawy. W południowej nawie bocznej umiejsco-
wiona jest płyta nagrobna Mikołaja Ruckiego, kasztelana cieszyńskiego18. Ranga 
świątyni została również podniesiona ze względu na dokonaną w 2008 roku przez 
ordynariusza diecezji ostrawsko-opawskiej księdza biskupa Franciszka Lobkowicza 
intronizację kopii figury Praskiego Dzieciątka Jezus19.  
 Obiektem, który zasługuje na szczególne zainteresowanie, jest kościół Jezu-
sowy, będący największą świątynią luterańską w środkowo-wschodniej Europie. 
Powstał jako „kościół łaski” na mocy ugody altransztackiej i był jedną z sześciu 
tego typu świątyń wybudowanych na Śląsku po latach prześladowań protestantów.  
 W roku 1709 wbito w ziemię drzewiec z flagą, orłem cesarskim i portretem 
cesarza Józefa I. Na wyznaczonym terenie wzniesiono najpierw kościół drewniany, 
natomiast budowę murowanej świątyni zakończono w 1723 roku (ze względu na 
trudności finansowe wznoszono ją z dobrowolnych składek społeczności ewange-

                                                 
17  Por. ibidem, s.101–111. 
18  Por. ibidem. s.109–111. 
19  http://www.cieszyn.bielsko.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&task=view& 

id=289&Itemid=162, (10.12.2010).  
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lickiej). Wieżę murowanego kościoła ukończono w roku 1750, po uzyskaniu spe-
cjalnego zezwolenia20.  
 Świątynia przeznaczona jest dla około 3500 osób z miejscami siedzącymi,  
a ogólnie może pomieścić nawet do 7 tys. wiernych.  
 Pięcionawowy kościół posiada rokokowy ołtarz główny wykonany w roku 
1766 przez cieszyńskiego rzeźbiarza Józefa Pratzkera. Jego ozdobą są cztery posta-
cie ewangelistów oraz cztery rzeźby przestawiające aniołów. W centrum znajduje 
się obraz autorstwa Fryderyka Oesera Ostatnia wieczerza. Wartościowym dziełem 
sztuki jest barokowa ambona z roku 1785. W zachodniej części kościoła znajduje 
się dwukondygnacyjny chór muzyczny z balkonem mieszczącym organy koncerto-
we składające się z ponad dwóch tysięcy piszczałek.  
 Integralną częścią kościoła Jezusowego w Cieszynie są zbiory biblioteczne  
i archiwalne, funkcjonujące jako wydzielona statutowo i finansowana ze środków 
parafialnych instytucja o nazwie Biblioteka i Archiwum im. Bogumiła Rudolfa 
Tschammera. Pod opieką parafii znajdują się także eksponaty stanowiące kolekcję 
Muzeum Protestantyzmu.  
 Zarówno biblioteka, jak i archiwum oraz muzeum znajdują się w nawach 
bocznych kościoła Jezusowego, odpowiednio na drugim i trzecim piętrze empor.  
 Biblioteka im. Tschammera jest największą i zarazem najcenniejszą zabytko-
wą biblioteka luterańską w Polsce. Jej zbiory, gromadzone od połowy XVIII wieku, 
zawierają ponad 23 tys. woluminów, z czego 5 tys. to starodruki z pięcioma inku-
nabułami, ponad 17 tys. książek i czasopism z XIX i XX wieku oraz 322 rękopisy 
biblioteczne.  
 Najcenniejsze woluminy w zbiorach bibliotecznych to Dialogorum libri quat-
tour papieża Grzegorza I wydane między 1472 a 1474 rokiem, Sermones de tempo-
re et de santcis cum quadragesimali Johannesa Nidera wydrukowane przed 1480 
rokiem, dwutomowa Biblia z 1483 roku wydana przez Antoniego Kolbergera, księ-
ga zawierająca Decretales papieża Grzegorza IX wydana w Wenecji w 1489 roku 
oraz Liber chronicarum Hartmanna Scheda opublikowana w 1496 roku w Augs-
burgu. Wśród innych dzieł znajdujących w zasobach biblioteki można znaleźć prace 
Marcina Lutra, Philippa Melanchtona, Jana Bugenhagena, Jakuba Andrei, Martina 
Chemnitza, Davida Chyträusa, Justusa Jonasa, Johannesa Brenza oraz późniejszych 
kontynuatorów ich myśli. Ze względu na objętość artykułu trudno wymienić 
wszystkie interesujące pozycje znajdujące się w zbiorach. Są to zarówno prace 
wybitnych przedstawicieli filozofii europejskiej napisane na przestrzeni od XVI do 
XVIII wieku (Kartezjusza, Erazma z Rotterdamu, Hugo Grotiusa i innych), jak 
również działa prawnicze, historyczne, geograficzne czy też literatura klasyczna 

                                                 
20  Por. Ks. K. Michejda, Dzieje Kościoła ewangelickiego Księstwie Cieszyńskim, w: Z hi-

storii Kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, Dom Wydawniczy i Księgarski „Dida-
che”, Katowice 1992, s. 63–72. 
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grecka i rzymska (najwięcej jest woluminów zawierających dzieła Cycerona, We-
rgiliusza, Neposa, Terencjusza, Kurcjusza Rufusa, nieco mniej Owidiusza, Horace-
go, Ezopa, Fedrusa, Liwiusza, Arystotelesa, Pliniusza Młodszego i Petroniusza),  
a także polskie druki religijne (m.in. kazania Samuela Dambrowskiego), druki 
związane ze Śląskiem Cieszyńskim, podręczniki, śpiewniki oraz encyklopedie, 
słowniki, książki z dziedziny filozofii, pedagogiki, historii, prawa, medycyny, sztu-
ki, literatury pięknej i historii literatury, geografii 21.  
 Doniosłe znaczenie ma również archiwum współtworzone i współistniejące  
z biblioteką, obejmujące kilkadziesiąt metrów bieżących różnego typu materiałów 
gromadzonych w latach 1709–2000, stanowiących spuściznę działalności cieszyń-
skiej parafii ewangelicko-augsburskiej, a zarazem bazę źródłową dla badań nad 
dziejami cieszyńskich ewangelików, jak i również spraw społeczności ewangelic-
kich Moraw (do 1918 roku), Górnego Śląska, Galicji22.  
  Znaczące miejsce w przestrzeni cieszyńskiego kościoła Jezusowego zajmuje 
od niedawna Muzeum Protestantyzmu. Drugie tego typu muzeum w Polsce, po-
święcone historii ewangelicyzmu, zostało oficjalnie otwarte 29 marca 2009 roku,  
a uroczysta inauguracja jego działalności była jednym z wydarzeń obchodów 300- 
-lecia wyznaczenia miejsca pod budowę kościoła Jezusowego. Wśród eksponatów 
znajdują się książki i rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki i Archiwum  
im. Tschammera, w tym dokumenty związane z początkami Kościoła ewangelicko-
augsburskiego w Księstwie Cieszyńskim, między innymi odpis pierwszego znanego 
Porządku kościelnego Wacława III Adama z 1568 roku; odpis następnego Porządku 
kościelnego poszerzonego o Porządek szkolny wydany przez Katarzynę Sydonię  
w 1584 roku; zwieńczenie drzewca „laski łaski” z wizerunkiem cesarza Józefa I 
Habsburga zatkniętej w miejscu przeznaczonym po budowę kościoła. Z ciekaw-
szych obiektów w muzeum znaleźć można przedmioty związane z wystrojem świą-
tyni oraz jej historyczne elementy, takie jak: zamek z głównego wejścia pochodzą-
cy z okresu budowy, kolekcję naczyń liturgicznych, mieszki na ofiary, dokument 
pergaminowy opisujący historię budowy kościoła Jezusowego, znaleziony w bani 
na wieży, a spisany po łacinie na uroczystość zakończenia budowy wieży kościoła 
w 1750 roku. Zainteresowanie zwiedzających wzbudzają także eksponaty związane 
z historią szkoły ewangelickiej, w tym dzienniczki uczniów, dziennik nauczycielski 
czy też fotografie związane z życiem parafii, w tym fotografie z konfirmacji, a tak-
że przedmioty używane w życiu codziennym przez mieszkańców Cieszyna: formy 
do wypieku opłatków i „szulek”, czyli wigilijnych słodkich specjałów ewangelic-
kich rodzin. Interesujące są również zachowane tak zwane „schedule”, czyli kartki 
licencyjne wydawane za opłatą przez proboszczów parafii katolickich, a będące 
warunkiem do udzielenia chrztu, ślubu czy pogrzebu przez pastora ewangelickiego 

                                                 
21  www.biblioteka.cieszyn.org.pl/index.php/content,113,,1/, (11.12.2010). 
22  Por. www.biblioteka.cieszyn.org.pl/index.php/content,87,,1/, (11.12.2010). 
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(ewangelicy pozostawali formalnie parafianami kościołów katolickich i prowadzo-
no dla nich metryki). Ważnym eksponatem jest pierwsza drukowana historia ko-
ścioła Jezusowego autorstwa Jerzego Fryderyka Erdmanna Klettego, wydana  
w roku 1809 z okazji 100-lecia wyznaczenia miejsca pod budowę kościoła Jezuso-
wego23.  
 Na uwagę zasługują również cieszyńskie cmentarze: ewangelicko-augsburski 
założony w 1887 roku i do dziś użytkowany oraz cmentarz komunalny. Obydwa są 
miejscem pochówku wielu ludzi zasłużonych dla ziemi cieszyńskiej. Na pierwszym 
spoczywają m.in.: Andrzej Cienciała, Helmut Kajzar, Jan Kubisz, Karol Niedoba, 
Jan Śliwka, Paweł Hulka Laskowski. Na drugim znajdują się groby: Karola Miarki, 
Gustawa Morcinka, Franciszka Popiołka, ks. Józefa Londzina, Pawła Stalmacha, ks. 
Ignacego Świeżego, Ludwika Brożka, Władysława Michejdy. Warte odwiedzenia 
są również cmentarze żydowskie. Stary cmentarz jest jedną z najstarszych żydow-
skich nekropolii na ziemiach polskich, powstał po 1647 roku, a pochówków zaprze-
stano tu dokonywać na początku XX w. Najstarsze zachowane macewy pochodzą  
z końca wieku XVII i dotyczą członków rodziny Singerów oraz spokrewnionego  
z nimi rodu Zifferów. Znajdują się tu także groby zmarłych należących do najbar-
dziej znanych żydowskich rodzin z terenu całego Śląska Cieszyńskiego24. 
 Na szlaku „Śladami cieszyńskich Żydów” znajdują się także inne obiekty 
związane z tradycjami i historią tej społeczności.  
 
 
3. Przestrzeń sakralna jako znaczący element atrakcyjności Cieszyna  
 
 Zaprezentowane obiekty mają dosyć zróżnicowany charakter, jednocześnie 
stanowiąc znaczącą liczbę wśród atrakcji turystycznych polskiego Cieszyna. Unika-
towość takich miejsc, jak rotunda pod wezwaniem św. św. Mikołaja i Wacława czy 
kościół Jezusowy decyduje o tym, że są to bardzo często najważniejsze punkty na 
mapie miasta, odwiedzane przez turystów. Od roku 2009 dodatkowym takim miej-
scem stało się Muzeum Protestantyzmu, znajdujące się w kościele Jezusowym.  
 Atrakcyjność turystyczna to pojęcie złożone, na które składa się wiele elemen-
tów. Jego definiowanie i określenie stopnia wymaga analizy walorów przyrodni-
czych i kulturowych, zagospodarowania turystycznego (m.in. bazy noclegowej  
i gastronomicznej obecności infrastruktury związanej z kulturą, rekreacją, informa-
cją turystyczną) i dostępności atrakcji, ale i samego regionu czy miejsca (system 
dróg i szlaków). Chcąc doprecyzować i określić tę właściwość, można zastosować 
metodę bonitacji punktowej dla walorów przyrodniczych i antropogeniczno- 

                                                 
23  Z wywiadu przeprowadzonego z kustoszem muzeum Marcinem Gabrysiem w grudniu 

2010.  
24  www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=2297, (10.12.2010). 
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-kulturowych, jednakże metodę tę stosuje się raczej dla waloryzacji obszarów typu 
powiat czy region. Ze względu na brak danych w artykule dokonano subiektywnej 
oceny w oparciu o dostępne i prowadzone statystyki. Kwerenda wykazała, że 15 ze 
10025 obiektów wpisanych do rejestru zabytków to obiekty sakralne, w tym wszyst-
kie omówione wcześniej w niniejszym opracowaniu. Można zwiedzać je, porusza-
jąc się trasą szlaku „Via Sacra. Kościoły i klasztory w Cieszynie i Czeskim Cieszy-
nie”. Drogę i obiekty opisuje przewodnik ułatwiający poruszanie się w przestrzeni 
miasta. Oprócz tego istnieją inne szlaki uwzględniające obiekty sakralne: „Szlak 
Książąt Cieszyńskich – Piastowie”, „Szlak Książąt Cieszyńskich – Habsburgowie”, 
„ Śladami Cieszyńskich Żydów”, „Szlakiem pamiątek ewangelików cieszyńskich”, 
„Cmentarz komunalny w Cieszynie”. Brak jest danych dotyczących liczby turystów 
w poszczególnych obiektach sakralnych, dlatego trudno określić stopień zaintere-
sowania wizytami w tych miejscach. Dane statystyczne gromadzi na razie jedynie 
Muzeum Protestantyzmu wraz z Archiwum i Biblioteką im. Tchammera. W roku 
powstania muzeum zwiedziło je 2182 osób, w tym turyści z zagranicy (19 grup), 
natomiast do grudnia 2010 roku było to 1439 osób (22 grupy z zagranicy)26. Należy 
jednak zaznaczyć, że choć kościół Jezusowy wraz z muzeum, archiwum i biblioteką 
stanowi czasami jedyny cel wizyt w Cieszynie, to zdarza się, że jest pomijany.  
 Cieszyn jest miastem o średnim ruchu turystycznym, a poziom jego atrakcyj-
ności turystycznej wykazuje tendencję malejącą między innymi ze względu na brak 
inwestycji w infrastrukturę turystyczną27. 
 
 
Podsumowanie 
 
 „Czystą sferę sacrum tworzą świątynie różnych wyznań oraz cmentarze. Ar-
chitektura kościołów oddziaływa na filozoficzne poglądy i moralne postawy po-
szczególnych jednostek dotyczące pojmowania natury i kosmosu, a także miejsca  
w nich człowieka i sytuacji jego egzystencji”28. Cmentarze z kolei są obrazem tra-
dycji i ciągłości trwania zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym oraz 
przestrzennym. Rozważania te skłaniają do zainteresowania się przestrzeniami 
sakralnymi jako z osobistymi obszarami spotkania z absolutem, historią, pewnymi 
wartościami, ale również miejscami obcowania z pięknem rozumianym jako przy-
miot bytów. W przypadku Cieszyna omówione obiekty sakralne stanowią wartość 
ze względu na ich znaczenie duchowe, ale także ze względu na przekaz kulturowy 

                                                 
25 www.wkz.katowice.pl/rejestr_zabytkow.php, (10.12.2010). 
26  Informacje uzyskane ze statystyk prowadzonych przez muzeum.  
27  Por.www.cocieszy.pl/files/11/IIkonsultacje.pdf, (10.12.2010). 
28  M. Madurowicz, Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy, Wyd. Akademickie 

Dialog, Warszawa 2002, s. 63. 
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stanowiący świadectwo historii i przemian zarówno społeczności, jak i miasta.  
W tym kontekście są one cenne przede wszystkim dla mieszkańców, ale również 
dla turystów, którzy mogą podziwiać dorobek architektury, sztuki, literatury two-
rzony przez cieszynian, ale również ten przez nich gromadzony i przechowywany. 
 
 

SACRED SPACES AS THE MEANING ELEMENT OF TOURIST 
ATTRACTION OF CIESZYN 

 
 

Summary 
 
 Sacral space is an important part of the area where human lives and operates, as 
well as an existential domain created in his consciousness which results functioning as 
perceived and experienced reality. Establishing a sacrum zone simplifies orientation and 
organizes and constitutes the world, creating a reference by isolating a central point, 
which is the connection to the absolute space. This zone can be as big as a whole city, 
but also as small as a single place, item or symbol. In this article the author has pre-
sented selected parts the town of Cieszyn, which are considered sacral, symbolic and 
having rich history, as well as bringing specific message or substance. In the same time 
she is attempting to answer the question, if and to what extent, those spaces are affect-
ing the tourist attractiveness of Cieszyn. 
 

Translated by Agnieszka Matusiak 
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Wstęp 
 
 Badaniem objęto wschodnie powiaty województwa mazowieckiego, tj.: po-
wiat łosicki, siedlecki, sokołowski i węgrowski, położone, według Oskara Kolber-
ga, na Mazowszu leśnym zwanym podlaskim1. Określenie „podlaskie” dotyczy 
raczej regionu historyczno-kulturowo-administracyjnego niż geograficznego i dla-
tego nie można znaleźć tego regionu na mapie, jednakże nazwa zwyczajowa funk-
cjonuje tak powszechnie, że nie sposób o tym regionie pisać inaczej. W niektórych 
opracowaniach można znaleźć informacje, że południowe Podlasie to tereny poło-
żone w dolinie rzeki Krzny, ograniczone dolnym biegiem Wieprza, a średnim Bugu 
i Wisły2. 
 W pierwszym wieku istnienia polskiej państwowości teren wschodniego Ma-
zowsza zapewne znajdował się w granicach Polski. Do Mazowsza należały ziemie 
położone na zachód od rzeki Liwiec. Na północny-wschód od tej rzeki rozciągało 
się Podlasie – kraina, która przez wieki podlegała różnym wpływom – polskim  
i ruskim, a w od XIV do XVI w. należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego.  
W roku 1520 ze wszystkich tych ziem utworzono województwo podlaskie z siedzi-
bą w Drohiczynie, które po unii polsko-litewskiej w 1569 roku włączono do Koro-

                                                 
1  Mazowsze. Region historyczno-kulturowy, red. J. Banaszek, Płock 1999, s. 20. 
2  B. Górny, Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała Podlaska 

1939 r., s. 8. 
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ny. Na południe od granicznej rzeki Liwiec rozciągała się Małopolska z ziemią 
łukowską, w skład której wchodziły m.in. Siedlce3. 
  W dawnych czasach teren ten upodobała sobie drobna szlachta, która napły-
wała tu głównie z Mazowsza. Fakt ten spowodował, że wielka własność ziemska 
nie przybrała na terenie obecnych powiatów większych rozmiarów, jak to się działo 
w innych regionach Polski. Miało to też znaczenie dla intensywności późniejszych 
walk narodowo-wyzwoleńczych. Dynamiczny rozwój regionu nastąpił za czasów 
Radziwiłłów i Krasińskich w Węgrowie, Krasińskich i Ogińskich w Sokołowie 
Podlaskim i Czartoryskich – właścicieli Siedlec, a od roku 1776 Aleksandry z Czar-
toryskich Ogińskiej, która na stałe zamieszkała w mieście, tworząc z niego ważny 
ośrodek kulturalny i polityczny.  
 Omawiane miejscowości leżą na obszarze dawnej diecezji podlaskiej, a obec-
nie diecezji siedleckiej (Hołubla, Mokobody) i drohiczyńskiej (Loretto, Łazówek  
i Sterdyń). 
 
 
1. Kult Matki Bożej 
 
 Kult Matki Bożej szerzył się od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Odda-
wanie publicznej czci Matce Bożej zaczęło się rozwijać po III Soborze Powszech-
nym w Efezie w 431 roku, kiedy ostatecznie przyjęto, że Najświętsza Maryja Panna 
jest Rodzicielką Bożą. Od tego czasu datują się patronaty maryjne nadawane ko-
ściołom. Kult Matki Bożej wzmógł się szczególnie po Soborze Trydenckim w la-
tach 1545–1563. W Polsce przełomowym faktem w dziejach kultu Matki Bożej 
stało się podarowanie w 1382 roku przez księcia opolskiego Władysława obrazu 
Maryi ojcom paulinom na Jasnej Górze, która stała się miejscem pielgrzymek4.  
 W Polsce, podobnie jak w całej Europie, ośrodki kultu powstawały od wcze-
snego średniowiecza, a ich największy rozkwit przypada na okres od XVII do 
XVIII w. Kult maryjny zyskał wtedy szczególne znaczenie. Dużą rolę w jego sze-
rzeniu odegrały zakony na Podlasiu, np. bernardyni z Łukowa od 1628 roku oraz  
w Krześlinie od 1728 roku; karmelici w Woli Gułowskiej od 1633 roku; paulini  
w Leśnej Podlaskiej od roku 1727 i marianie w Skórcu od roku 1781. Kult maryjny 
rozwijał też się intensywnie wokół istniejących na wschodnim Mazowszu sanktu-
ariów maryjnych w: Hołubli od XV w., w Łazówku, w Miedznej od roku 1727,  
w Mokobodach i w Sterdyni5. 

                                                 
3  J. Mikulski, Powiat siedlecki. Ziemia, wody, człowiek, w: Powiat siedlecki, red. C. Gór-

ski, Siedlce 1935, s. 17. 
4  A. Spiss, Kult Matki Bożej w Polsce. Wprowadzenie, w: Orędowniczko nasza. Kult Matki 

Bożej w polskiej kulturze ludowej, red. A. Spiss, Kraków 1996, s. 9. 
5  F. Chwedoruk, Kult maryjny w diecezji siedleckiej, „Wiadomości Diecezjalne” 1966,  

nr 89, Siedlce 1966, s. 213. 
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 W XIX w. zauważalny jest znaczny rozwój kultu maryjnego. Rodzime sto-
sunki polityczne, utrata niepodległości i rozbiory Polski wytworzyły klimat, w któ-
rym ożywiły się pobożne praktyki maryjne. Rody magnackie i szlachta uznawały 
Maryję za swoją Królową, ale w historię rozwoju kultu maryjnego wszedł w tym 
okresie prosty lud wieśniaczy. Wśród tych warstw kult maryjny miał inną treść. 
Maryja była dla nich nie tyle Królową, ile raczej Matką i Opiekunką6. 
 O randze sanktuarium świadczy koronacja świętego wizerunku. Na rozpo-
wszechnienie zwyczaju koronacji maryjnych złożyło się wiele przyczyn. Z końcem 
XVI w. i początkiem wieku XVII praktyka koronacji wizerunków maryjnych przy-
jęła się na Zachodzie i szybko się rozpowszechniła. Papież Klemens VIII ozdobił 
czczony wizerunek maryjny w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie drogo-
cenną koroną z kamieni szlachetnych. Pierwszej koronacji maryjnej w Polsce, która 
zapoczątkowała inne, dokonano 8 września 1717 roku na Jasnej Górze7. Typowym 
elementem ściśle związanym z sanktuarium jest ruch pielgrzymkowy. To forma 
nabożeństwa zawierająca głębokie znaczenie religijne i psychologiczne. Angażuje 
ona całego człowieka: jego duchowość, emocje, uczucia, zwyczaje i umacnia więzi 
wspólnotowe.  
 
 
2. Sanktuaria na wschodnim Mazowszu 
  
 Sanktuarium to miejsce sakralne, które dzięki nadzwyczajnemu objawieniu się 
mocy wyższej, rozpoznanej i czczonej, posiada szczególne znaczenie kultowe. Ina-
czej mówiąc, jest to miejsce nadzwyczajnego kultu związanego z faktem nadprzy-
rodzonym, relikwiami lub cudownym obrazem. Na terenie wschodniego Mazowsza 
znajduje się kilka sanktuariów maryjnych i miejsc związanych z dawnym, minio-
nym kultem Matki Bożej8.  
 Między Siedlcami a Węgrowem położona jest wieś Budziszyn. Miejscowa 
tradycja kultu Matki Bożej Budziszyńskiej związana jest z XII-wieczną legendą  
– historią cudownego obudzenia rycerzy polskich. Z kronik i dokumentów znajdu-
jących się w archiwum parafii i siedleckiej kurii biskupiej wynika, że obraz pocho-
dzi z XII w. Według legendy, podczas jednej z wypraw grabieżczych Jadźwingowie 
wdarli się na Mazowsze, planując napaść na śpiących polskich rycerzy. W wymor-
dowaniu ich przeszkodził blask z obrazu, który oślepił zbliżających się Jadźwingów 
i zbudził polskich rycerzy9. W miejscu cudownego wydarzenia powstał ołtarz po-

                                                 
6  Ibidem, s. 214. 
7  S.M. Grażyna, s. M. Gazela, R. Szymczak, Z dawna Polski tyś królową. Przewodnik po 

sanktuariach maryjnych, Szymanów 1990, s. 14. 
8 Ibidem, s. 10. 
9  Ks. Jan Urban, Cudowny obraz Matki Bożej Budziszyńskiej w Mokobodach, s. 1, źródła 

niepublikowane w posiadaniu parafii w Mokobodach. 
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lowy, obok którego wytrysnęło źródełko. Woda z niego leczy różne choroby, 
szczególnie oczu. Druga legenda wiąże obraz Matki Bożej z czasami wojen 
szwedzkich, kiedy to znużony oddział wojska polskiego odpoczywał w lesie, co 
wyśledzili Szwedzi i w nocy przygotowali niespodziewany napad. Gdy w polskim 
oddziale wszyscy spali, znajdujący się w obozie obraz Matki Bożej nagle zajaśniał 
wielkim światłem, dzięki któremu rycerze polscy zostali zbudzeni w porę i odparli 
atak, zadawszy napastnikom wielkie straty. Na pamiątkę zbudzenia przez Maryję 
rycerzy, których ocaliła ona od niechybnej śmierci, na miejscu tym pobudowano 
kościół, umieszczono w nim cudowny obraz, miejscowość zaś nazwano Budziszy-
nem. Następna legenda mówi, że w czasie wojen ze Szwedami pewien ojciec  
z synem w poszukiwaniu zaginionych wołów zabłądzili w lesie, gdzie zastała ich 
noc. Świadomi istniejących niebezpieczeństw czas jakiś czuwali, aż bardziej znu-
żony ojciec zasnął. Niedługo potem stała się wielka jasność i syn usłyszał ryk wo-
łów, zbudził więc śpiącego ojca i poszli w stronę światła. Zobaczyli obraz otoczony 
jasnymi promieniami, a przy nim parę klęczących wołów. Dali znać mieszkańcom, 
którzy w uroczystej procesji przenieśli obraz do kościoła w Mokobodach. Czas 
jakiś potem obraz zniknął i pojawił się na starym miejscu. Powtarzało się to kilka 
razy, aż zrozumiano, że wolą Matki Bożej jest pozostać na starym miejscu, gdzie 
pobudowano kościółek, a miejscowość nazwano Budziszynem10.  
 Dokumenty parafialne mówią, że Michał Goliginowicz, właściciel dóbr Wy-
szkowo i Mokobody, w 1460 roku zbudował w Budziszynie kościół drewniany,  
a w roku 1458 erygował parafię pod wezwaniem NMP. Kult Matki Bożej był bar-
dzo żywy, na co dowodem jest dokument mówiący, że w 1515 roku Jan Chrepto-
wicz ustanowił przy kościele ośmiu mensjonariuszy duchownych, którzy mieli za 
zadanie codziennie odprawiać nabożeństwo do Matki Bożej, śpiewać godzinki  
i psalmy żałobne za zmarłych11. 
 Kościół wzniesiony przez M. Goliginowicza przetrwał w Budziszynie do 24 
października 1819 roku, kiedy to wydano dekret zezwalający na przeniesienie cu-
downego obrazu Matki Bożej Budziszyńskiej do nowego murowanego kościoła  
w Mokobodach. Mimo to w Budziszynie gromadzili się ludzie, czemu sprzeciwiały 
się władze carskie. Dopiero kiedy naczelnik powiatu siedleckiego J. Kaliński odzy-
skał wzrok, używając wody ze źródełka, pozwolił na zbudowanie w Budziszynie 
murowanej kaplicy12. 
 W roku 1818 bp Feliks Lewiński wydał dekret zezwalający na przeniesienie 
obrazu z Budziszyna do Mokobód13. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowa-

                                                 
10  P. Dragon, Ze wspomnień o Mokobodach i budziszyńskim cudownym obrazie, Siedlce 

1926, s. 7–9. 
11  J. W. Sienkiewicz, Ocena artystyczno-formalna, technologiczna oraz ideowa obrazu 

Matki Bożej z Dzieciątkiem kościele parafialnym w Mokobodach, Lublin 1988, s. 3. 
12  E. Gałaś, Mokobody, Mokobody 1996, s. 19–20. 
13  Akta parafii Mokobody, dok. nr. 33. 
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ny jest na desce modrzewiowej o wymiarach 55 na 90 cm. Maryja i Dzieciątko 
posiadają srebrną sukienkę wykonaną w roku 1787 z przetopionych na ten cel 
srebrnych wotów. O wotach tych, które pozostawiali liczni wierni jako formę po-
dzięki za uzyskane i wysłuchane prośby, mówią XVIII-wieczne protokoły wizyta-
cyjne, m.in. bpa Stefana Rupniewskiego (z 24 lipca 1723 roku) czy bpa Franciszka 
Kozielskiego (z 10 października 1737 roku)14. Wart uwagi jest sam kościół, obecne 
sanktuarium w Mokobodach, fundacji Ossolińskich. Jest to zmniejszona kopia 
świątyni Opatrzności Bożej, która miała stanąć w Warszawie jako wotum dzięk-
czynne za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 
 Następnym sanktuarium na wschodnim Mazowszu jest Hołubla. Najwcze-
śniejsze wzmianki o drewnianej cerkwi w Hołubli pochodzą z roku 1525. W roku 
1545 erygowano tu pierwszą parafię pod wezwaniem Narodzenia NMP. Już  
w XVI w. cerkiew została hojnie wyposażona przez Bogdanę z Sapiehów (słynny 
ród, w którego posiadaniu znajdował się m.in. Kodeń nad Bugiem). Wówczas też 
sprowadzono do świątyni ze wschodu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wizeru-
nek maryjny nieznanego twórcy zdradza cechy malarstwa bizantyjskiego, a także 
wysoki kunszt artystyczny. Obraz ten od niepamiętnych czasów otoczony był 
szczególnym kultem ze strony parafian i okolicznej ludności15. Po unii brzeskiej 
ludność prawosławna parafii hołublańskiej, podobnie jak większość ludzi z oko-
licznych parafii, stała się unitami, czyli katolikami obrządku wschodniego. Sytuacja 
taka trwała do 1872 roku, kiedy to car specjalnym ukazem włączył unitów, wbrew 
ich woli, do cerkwi prawosławnej. Unici hołublańscy, wierni Kościołowi katolic-
kiemu, dzielili los okolicznych współbraci. Matka Boża z Dzieciątkiem, zwana też 
Matką Bożą Hołublańską lub Matką Bożą Pocieszenia, pocieszała przez długie lata 
prześladowanych. Przychodziły tu liczne pielgrzymki z unickich parafii. Wyrazem 
otrzymanych łask były i są nadal liczne wota gromadzone wokół obrazu. Według 
opowiadań najstarszych parafian, na strychu starego kościoła przechowywano wiele 
kul inwalidzkich, które pozostawili uleczeni przed cudownym wizerunkiem.  
W roku 1927 nałożono na malowidło piękną sukienkę z pozłacanej blachy, z dwie-
ma koronami nad głową Matki Bożej i Dzieciątka. Od roku 1988 corocznie do Ho-
łubli przybywa piesza pielgrzymka z Paprotni, a od kilku lat z Przesmyk i z Sie-
dlec16. Hołublę odwiedzają także autokarowe pielgrzymki m.in. z Płocka, Lublina  
i Warszawy – rocznie ok. 500 osób. 
 Ośrodkiem religijnym związanym z unitami jest także sanktuarium w Łazów-
ku. Tradycja podaje, że w XVI w. dziedziczka Łazowa, spacerując po pobliskich 
łąkach, zobaczyła Piękną Panią na wielkim kamieniu w jasności i usłyszała głos 

                                                 
14  J. W. Sienkiewicz, op. cit, s. 1–4. 
15  M. Szuciak, J. Sobotka, S. Salach, Hołubla miejsce męczeństwa unitów i kultu Matki Bo-

żej Pocieszenia, Hołubla 2001, s. 3. 
16  Ibidem, s. 12. 
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wzywający ją do częstego przychodzenia w to miejsce na modlitwę. Drewniany 
kościółek zbudowany na tym kamieniu stał się celem licznych pielgrzymek.  
W kościółku umieszczono obraz Matki Bożej Pocieszenia, który zasłynął licznymi 
łaskami. W roku 1527 istniała tu parafia łazowsko-sterdyńska, a 27 stycznia 1773 
roku Antoni z Tęczyna hrabia Ossoliński, ówczesny dziedzic Łazowa i Sterdyni, 
potwierdził fundację dla parafii unickiej w Łazówku. 
 Cudowny obraz Matki Bożej przyciągał wielu ludzi. Liczni chorzy odzyski-
wali zdrowie, a znajdujący się w ciężkiej niedoli doznawali pomocy. W XIX w. 
unici zza Buga prześladowani za wiarę tłumnie przychodzili do Matki Bożej, by 
pokrzepić się na duchu i uprosić łaski. W roku 1868 władze carskie przejęły kościół 
na cerkiew, ale księża prawosławni zamieszkiwali w sąsiedniej wsi Seroczyn, gdyż 
według opisów mieszkający przy kościele w Łazówku wcześnie umierali. W sierp-
niu 1913 roku księża prawosławni wyjęli z ołtarza cudowny obraz i wywieźli do 
Wirowa, w kościele pozostawiając kopię. W 1915 roku zakonnice prawosławne 
zabrały obraz z Wirowa do Moskwy, umieszczając go w Aleksiejewskim Monasty-
rze. Z powodu nieudanych prób odnalezienia oryginalnego obrazu, w 1975 roku 
namalowano jego nową kopię (malował E. Jarmosiewicz z Bezwoli), którego po-
święcenia i intronizacji dokonał biskup siedlecki Jan Mazur w dniu 20 maja 1977 
roku. Wielki kamień, na którym ukazała się Piękna Pani, stał się fundamentem 
ołtarza17. 
 W powiecie węgrowskim na szczególną uwagę zasługuje jedyne na wschod-
nim Mazowszu sanktuarium z koronowanym obrazem Matki Bożej w Miedznej. 
Jest to niewielka miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1470 roku. Nale-
żała ona do rodów: Wołyńskich, Krzyskich, a na przełomie XVIII i XIX w. przeszła 
w ręce rodu Butlerów, Kuczyńskich, a następnie Ostrowskich. 
 Według legendy, pewnego wieczoru w 1727 roku mieszczanin z Miedznej 
Hiacynt Pazio, chcąc pożyczyć świder, odwiedził młynarza Macieja Zastrużnego, 
który mieszkał w lepiance w pobliżu grobli. Nie zastawszy gospodarza, wszedł do 
środka, gdzie zobaczył światło bijące znad belki stropowej. Zaciekawiony sięgnął  
w jego kierunku. Okazało się, że jest to zwinięty w rulon obraz Matki Bożej nama-
lowany na płótnie. Po powrocie młynarz umieścił znaleziony obraz na ścianie 
mieszkania18. 
 Inna legenda mówi, że w pierwszą sobotę po Nowym Roku 1727 cieśla Ga-
briel stawiający nowy młyn na grobli chciał odpocząć w lepiance młynarza. Gdy 
ułożył się na ławce nogami naprzeciw obrazu, nagle zobaczył bijącą od niego ja-
sność. Z blasku wyłonił się anioł, który powiedział: a godzien żeś leżeć tak do tegoż 
Obrazu, przekazuję ci, aby ten obraz wyniesiono do kościoła, żeby więcej w tym 

                                                 
17  Ks. J. Gierczyński, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Łazówku, [brw]. 
18  A. Bosiacka, Religijność na Podlasiu w świetle ksiąg cudów z XVI–XVIII w., Warszawa 

2007, s. 60. 
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kopciu i dymie nie zostawał. Zgodnie z przekazem anioła obraz przeniesiono do 
zakrystii i umieszczono w szafie, którą zapieczętowano. Biskup łucki Stefan Rup-
niewski nakazał proboszczowi zbierać relacje ludzi, którzy doznali łask oraz świad-
ków cudownych zdarzeń. Na podstawie powstałej w ten sposób księgi cudów  
w 1730 roku obraz Matki Bożej Miedzeńskiej uznano za cudowny i słynący łaska-
mi. Początkowo wizerunek umieszczono w bocznym ołtarzu kościoła, ale wobec 
zwiększającego się ruchu pielgrzymkowego w 1765 roku umieszczono go w ołtarzu 
głównym19. 
 W Miedzeńskiej księdze cudów wymieniono 151 osób, które doznały łaski. 
Mężczyźni stanowią 49% osób wymienionych w księdze, przy czym szlachta obej-
muje niemal połowę wszystkich mężczyzn i przedstawicieli swojego stanu. Liczba 
kobiet stanowi 26% wszystkich wymienionych osób. Według księgi, w Miedznej 
zostało uzdrowionych 37 dzieci. Wśród uzdrowionych dominują dorośli (tabela 1). 
 

Tabela 1 
Struktura społeczna osób doznających cudów w Miedznej 

 

Grupa społeczna 
Liczba osób Ogółem (%) 

mężczyźni kobiety dzieci  
duchowieństwo 10   7 
szlachta 36 22 23 54 
mieszczanie 15 7 7 19 
chłopi 7 8 4 13 
Brak danych 6 3 3 8 
ogółem 74 (49%) 40 (26%) 37 (25%) 151 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Bosiacka, op.cit., s. 126. 
 
 W Miedzeńskiej księdze cudów zapisano 146 łask, wśród których można wy-
mienić: 

 uzdrowienia: chorych nóg (14), rąk (2), chorych rąk i nóg (5), oczu (13), 
uszu (2), gardła (3), z owrzodzeń (7), z opuchlizny (2), z kołtuna (2),  
z ospy (1), z niepłodności (1), chorób głowy (2), z trądu (1), ludzi konają-
cych (30), ciężko chorujących (15), sparaliżowanych (5), pokaleczonych 
(1); 

 wskrzeszenia (4); 
 uwolnienia opętanych (2); 
 pomoc w ciężkich porodach (1); 

                                                 
19  Ibidem, s. 61. 
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 pomoc w trudnych sytuacjach życiowych: odnalezienie zguby (3), rzeczy 
skradzionych (1), uratowanie kobiety i dzieci, które wpadły do studni (2), 
uwolnienie z niewoli moskiewskiej (1) uzdrowienie konia (2)20. 

 Starania o koronację papieskimi diademami cudownego wizerunku Matki 
Bożej podjął ks. Antoni Dydycz – biskup drohiczyński. Papież Jan Paweł II w dniu 
5 września 1996 roku zezwolił na koronację obrazu Matki Bożej, której w dniu 22 
czerwca 1997 roku dokonał prymas Józef Glemp przy udziale ks. arcybiskupa Sta-
nisława Szymeckiego (metropolity białostockiego), licznie przybyłych biskupów, 
kapłanów i wiernych21.  
 Interesujące sanktuarium, założone przez w 1928 roku przez błogosławionego 
ks. Ignacego Kłopotowskiego, znajduje się w okolicy Łochowa. Ośrodek sióstr 
loretanek przyciąga indywidualnych pielgrzymów, szczególnie latem. Zachwyca 
ich piękno figury Matki Bożej Loretańskiej przywiezionej z Mediolanu, a poświę-
conej we włoskim Loretto. Intronizacja wizerunku Matki Bożej miała miejsce  
w nocy z 11 na 12 grudnia 1981 roku. Obiekt kilkakrotnie odwiedzał ks. Jerzy Po-
piełuszko22. 
 Na terenie wschodniego Mazowsza spotkać można także świątynie z cennymi 
obrazami, których historia nawiązuje do dawnego kultu maryjnego, dziś może za-
pomnianego. Cenny obraz Matki Bożej Pocieszenia w Łosicach pochodzi ze starej 
cerkwi unickiej z 1428 roku pw. Matki Bożej Przeczystej. Legenda opisuje, że pro-
wadzonemu przez carskich żandarmów na syberyjską zsyłkę skazańcowi po modli-
twie przy cerkwi opadły kajdany, umieszczone później na pamiątkę przy obrazie23. 
Obraz namalowany został według schematu hodegetrii. Pierwowzorem dla tego 
obrazu była hodegetria z klasztoru Aviron na górze Athos. Wyobrażenie to rozpo-
wszechniło się w sztuce cerkiewnej jako Bogurodzica Iwierska (wizerunek w Ko-
lembrodach)24. W kościele w Sarnakach w 1657 roku rozpowszechnił się w kult 
Matki Bożej Miłosierdzia, czczony prawdopodobnie w parafii od roku 1450. Dnia 
22 lipca 1698 roku Aleksander Butler, starosta preński, dał kościołowi ampułki,  
z których w 1699 roku została zrobiona srebrna sukienka w złote kwiaty na obraz 
Matki Bożej25. W powiecie sokołowskim natomiast leży miejscowość Sterdyń, 
która w XVII w. należała do rodu Ossolińskich. Znajdujący się tam obdarzony kul-
tem obraz Matki Bożej Szkaplerznej pochodzi z XVIII w. Został on prawdopodob-
nie namalowany przez Franciszka Smuglewicza. W księdze łask spisanej w 1768 
roku odnotowano sześć cudów, które wydarzyły się w XVIII w.26 
                                                 

20  Ibidem, s. 155. 
21  http://www.drohiczyn.opoka.org.pl/?action=parafia&id=46, (01.12.2010). 
22  J. Miszczuk, Matka i królowa nasza, Warszawa 2010, s. 251–251. 
23  Ks. J. Gierczyński, „Nowe Echo Katolickie” nr 3 z 12.02.1995, s. 8. 
24 W. Kurpik, Z konserwatorskiej pracowni, op.cit. 
25  Z. Borkowski, Z dziejów parafii i duszpasterstwa w Sarnakach, Sarnaki 2006, s. 33–34. 
26  A. Bosiacka, op.cit., s. 64. 



Turystyka kulturowa śladami sanktuariów maryjnych… 231

Podsumowanie  
 
 Teren wschodniego Mazowsza dysponuje warunkami dostatecznymi do upra-
wiania turystyki kulturowej z uwzględnieniem walorów religijno-pielgrzymko-
wych. Przedstawione w pracy sanktuaria maryjne oraz lokalne miejsca kultu Matki 
Bożej mają jednak charakter regionalny. Widoczny jest brak większych opracowań 
naukowych dotyczących tematu, jak też promocji niektórych z tych świątyń w in-
formatorach turystycznych. Obiekty kultu maryjnego poza Hołublą i Mokobodami 
nie leżą przy znanych szlakach komunikacyjnych, mimo to przy okazji odpustów  
i większych świąt maryjnych pielgrzymują do nich pątnicy z regionu, a także  
z odległych miejscowości. Zauważalny jest brak odpowiedniej bazy noclegowej  
i gastronomicznej. Dodatkowym utrudnieniem dla zwiedzających i pielgrzymów 
jest brak dostępności do omawianych sanktuariów poza godzinami mszy św. bez 
wcześniejszego umówienia się z księdzem. 
 
  

CULTURE TOURISM FOLLOWING THE TRAIL OF SHRINES  
TO THE VIRGIN MARY IN THE EASTERN MAZOVIA 

 
 

Summary 
 
 The lands of Eastern Mazovia cater for various forms of tourism. Owing to their 
specific location, at the verge of old historic and ethnic cultures, many places of histori-
cal interest have survived there. Amongst them we will find temples, which are the most 
numerous across the said region. Only few buildings have retained their true renaissance 
or baroque origin; there are many newer ones with characteristics of the later periods. 
Some of the sacral buildings of historical interest are of particular importance for the 
region - they are places of the Virgin May cult, Marian shrines. Images of the Mother of 
God in the Eastern Mazovia come from the old ages and as such they were worshipped 
by the locals and the settlers. Local shrines are of great magnitude for religious, or faith, 
tourism and at the same time they attract tourists thanks to their historic and artistic 
value. 
 

Translated by Dorota Mączka 
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SANKTUARIA ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W POLSCE  
– ZARYS PROBLEMATYKI 

 
 
 
Wstęp 
 
 Turystyka religijna jest jedną z form turystyki, która w ostatnich kilkudziesię-
ciu latach w Polsce zdobywa sobie coraz większą liczbę zwolenników. Pomimo 
coraz bardziej widocznych tendencji do sekularyzacji życia i spychania wiary do 
indywidualnego przeżycia, od wielu lat obserwuje się w Polsce stale rosnącą popu-
larność pielgrzymowania. O popularności podróży o motywach religijnych lub 
religijno-poznawczych świadczyć może choćby 15 mln odwiedzających w ciągu 
roku główne ośrodki pielgrzymkowe o zasięgu międzynarodowym i krajowym  
w Polsce. 
 Pod koniec roku 2010 w Polsce funkcjonowało ponad 800 ośrodków piel-
grzymkowych związanych przede wszystkim z Kościołem katolickim (rysunek 1). 
Wśród nich zdecydowanie dominują maryjne ośrodki pielgrzymkowe (około 550 
sanktuariów – 70% ogółu). Sanktuariów poświęconych Jezusowi Chrystusowi, 
nazywanych w polskiej literaturze sanktuariami Pańskimi, funkcjonuje 97, czyli 
stanowią one 12% ogólnej liczby sanktuariów. W pozostałych ponad 160 ośrodkach 
pielgrzymkowych rozwinięty jest szczególny kult świętych lub błogosławionych. 
 Funkcjonowanie ośrodków kultu religijnego, a zwłaszcza związane z nimi 
zjawisko pielgrzymowania, należą do ważniejszych zagadnień badawczych geogra-
fii religii. Ośrodki kultu i pielgrzymki są elementami dynamicznymi przestrzeni 
geograficznej. Tworzą przestrzenne układy punktowe i liniowe, a w konsekwencji 
tego, także powierzchniowe, sieciowe, o rozmaitej wielkości i zasięgu. Posiadają 
swoją historię, podlegają przemianom – transformacji, ewolucji i rozwojowi. 
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Rys. 1. Sanktuaria Kościoła katolickiego w Polsce (stan na dzień 15 grudnia 2010 roku) 

Źródło: opracowanie własne. 



Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce… 235

 Przedmiotem badań podjętych w niniejszym opracowaniu stały się sanktuaria 
świętych i błogosławionych położone na terytorium Polski w jej współczesnych 
granicach. Badaniami objęto ośrodki pielgrzymkowe i obiekty sakralne posiadające 
urzędowy statut sanktuarium, określony przepisami Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go1, a więc posiadające stosowną aprobatę biskupa miejsca. Uwzględniono wyłącz-
nie sanktuaria Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, legitymujące się w dniu 
15 grudnia 2010 roku erygującym je dekretem biskupim. W analizie uwzględniono 
także ośrodki pielgrzymkowe nazywane od wieków sanktuariami, które, choć nie 
posiadają oficjalnego zatwierdzenia jako „sanktuaria”, to jednak ich bogata i długa 
historia sankcjonuje prawo używania w stosunku do nich czcigodnego określenia 
„sanktuarium”. Dodatkowo bardzo często pełnią one podobne funkcje jak sanktu-
aria z oficjalną aprobatą władzy kościelnej. W Dyrektorium o pobożności ludowej  
i liturgii, zatwierdzone przez Konferencję Plenarną Kongregacji ds. Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów z 2001 roku, podkreślono, że ośrodki takie stanowią 
część »geografii« wiary i pobożności ludu Bożego, społeczności, która mieszka na 
określonym terytorium i która w duchu wiary pielgrzymuje do niebieskiego Jeruza-
lem2. 
 W badaniach uwzględniono 161 sanktuariów świętych i błogosławionych  
w Polsce (rysunek 2). Jest to 20% ogólnej liczby ośrodków pielgrzymkowych, jakie 
funkcjonują obecnie w kraju. Niniejsze opracowanie ma charakter przyczynkowy  
i stanowi podstawę do dalszych badań. 
 
 
1. Geneza sanktuariów świętych i błogosławionych w Polsce 
 
 Sanktuaria świętych i błogosławionych należą do najstarszych ośrodków piel-
grzymkowych w Polsce. Najstarszym z nich jest Gniezno związane z kultem św. 
Wojciecha – pierwszego patrona Polski kanonizowanego w 999 roku. Przybycie 
cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha w roku 1000 uznaje się powszechnie za 
pierwszą pielgrzymkę chrześcijańską na ziemiach Polski. Wybudowana w XI w. 
nad grobem męczennika katedra gnieźnieńska była jednym z najważniejszych śre-
dniowiecznych polskich loca sacra3. Do najstarszych sanktuariów świętych i bło-

                                                 
1 Obecnie obowiązującą w Kościele definicję sanktuarium zamieszcza Kodeks Prawa Ka-

nonicznego z 25 stycznia 1983 roku, zatwierdzony przez Papieża Jana Pawła II. W kanonie 1230 
sanktuarium określone jest jako: „kościół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą ordy-
nariusza miejscowego – pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności”; patrz: 
Kodeks Prawa Kanonicznego (przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Pol-
ski), Poznań 1984, kan. 1230. 

2  Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Wyd. Pallottinum, Po-
znań 2003, s. 187. 

3  Por. A. Jackowski, I. Sołjan, E. Bilska-Wodecka, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, 
Wielka encyklopedia geografii świata, t. 15, Wyd. Kurpisz, Poznań 1999, s. 152. 
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gosławionych w Polsce należy także powstałe już pod koniec XI w. sanktuarium 
świętych pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu nad Dunajcem. Romański 
kościół w Tropiu ufundował około 1045 roku Kazimierz Odnowiciel ku czci św. 
Świerada – pierwszego kanonizowanego Polaka4. 
 

 
 

Rys. 2. Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
4  Miejsca Święte Rzeczypospolitej. Leksykon, red. A. Jackowski, Kraków 1998, s. 325 

–236. 
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 Na przełomie XII i XIII w., w okresie wypraw krzyżowych, nastąpił w Polsce 
rozwój kultu relikwii Męki Pańskiej, Najświętszej Krwi Chrystusa i Grobu Chry-
stusa. W tym też okresie powstają na ziemiach polskich kolejne sanktuaria świętych 
i błogosławionych, m.in.: w Trzemesznie (kult św. Wojciecha), w Trzebnicy (kult 
św. Jadwigi Śląskiej kanonizowanej w roku 1267), w Szczepanowie (miejsca naro-
dzin św. Stanisława Biskupa Męczennika), w Jakubowie (kult św. Jakuba Starszego 
Apostoła5), w Jędrzejowie (kult biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka) oraz 
w Krakowie (kult św. Stanisława Biskupa i Męczennika kanonizowanego w roku 
1253, a także kult św. Floriana, którego relikwie sprowadzono do miasta w roku 
1184). 
 Ze źródeł historycznych wiemy, że już w XIV w. pielgrzymowano do grobu 
Kingi (1234–1292) w klasztorze w Starym Sączu6, a także do grobu Doroty z Mą-
towów (rekluzy, mistyczki i stygmatyczki zmarłej w 1394 roku) w Kwidzynie. Na 
XV stulecie przypadają początki sanktuariów związanych z kultem Jana z Dukli, 
Szymona z Lipnicy (Kraków i Lipnica Murowana) oraz św. Jana z Kęt (Kęty i Kra-
ków). 
 W okresie średniowiecza powstało w granicach dzisiejszej Polski 37 sanktu-
ariów świętych i błogosławionych (23% ogółu analizowanych ośrodków). 
 Wyjątkowe miejsce w sieci średniowiecznych sanktuariów na ziemiach pol-
skich zajmował Kraków, w którym obecnie rejestruje się ponad 30 ośrodków piel-
grzymkowych, z tego 16 związanych z kultem świętych i błogosławionych. Jak już 
wspomniano, pielgrzymki do Krakowa rozpoczęły się już w XII w. i związane były 
z kultem św. Floriana oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W szczytowym 
okresie ruchu pielgrzymkowego, który przypadł na XV w., w Krakowie rejestrowa-
no 17 loca sacra. Rzesze pątników ciągnęły do katedry wawelskiej i na Skałkę, by 
złożyć hołd św. Stanisławowi Biskupowi i Męczennikowi oraz do kościoła św. 
Floriana na Kleparzu. Celem pielgrzymek były także groby: św. Jacka Odrowąża, 
bł. księżnej Salomei, Królowej Jadwigi i biskupa krakowskiego Jana Prandoty.  
W XV-wiecznym Krakowie żyło i działało sześć osób, które zmarły w opinii świę-
tości, a byli to: Jan Kanty, Izajasz Boner, Michał Giedroyć, Stanisław Kazimier-
czyk, Szymon z Lipnicy oraz Świętosław zwany Milczący. Tę wyjątkową epokę 
określono łacińskim mianem felix saeculum Cracoviae – „szczęśliwy wiek Krako-
wa”. W XVI w. z kolei, ze względu na liczne kościoły, w których znajdowały się 

                                                 
5 Por. J. Biliński, Tysiąclecie kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie, Jakubów 

1991, s. 9; W. Zaleski (oprac. M. i J. Łempiccy), Sanktuaria Polskie. Katalog encyklopedyczny 
miejsc szczególnej czci Osób Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej i Świętych Pańskich, Warsza-
wa 1988, s. 96. 

6 S.K. Szwarga, Stary Sącz. Błogosławiona Kinga, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 
1983, nr 9, Tarnów 1983, s. 332. 
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cudowne wizerunki, relikwie oraz groby świętych i błogosławionych, Kraków za-
częto nazywać „drugim Rzymem” (Cracovia altera Roma)7. 
 W okresie odnowy potrydenckiej nastąpił dynamiczny rozwój religijności 
masowej i niespotykany wcześniej rozwój ośrodków pielgrzymkowych na ziemiach 
polskich. Kwestionowanie przez protestantów rzeczywistej obecności Chrystusa 
pod postacią chleba i wina oraz negowanie przez nich kultu maryjnego mobilizowa-
ło wiernych do jeszcze większego nabożeństwa, pobożności i ofiarności8. Jedną  
z charakterystycznych cech religijności potrydenckiej był więc ogromny rozwój 
kultu eucharystycznego i maryjnego oraz kultu cudownych wizerunków, w tym 
również obrazów i figur świętych i błogosławionych. Do najbardziej popularnych 
wizerunków w tym okresie należały obrazy lub figury Świętej Rodziny (m.in.  
w Kaliszu, Miedniewicach, Studziannej), wizerunki św. Anny (m.in. w Lubartowie, 
w Świętej Annie, w Smardzewicach oraz na Górze Św. Anny i na Bocheńcu), św. 
Józefa (m.in. w krakowskich kościołach pw. Św. Józefa i Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, a także w Poznaniu), św. Rocha (m.in. w Dobrzeniu 
Wielkim, w Mikstacie, w Słocinie i w Tłokowie) oraz św. Antoniego (m.in. w Boć-
kach, w Brodnicy, w Chełmie, w Drohiczynie, w Koziegłówkach, w Łodzi, w Nie-
wodnicy, w Ostrołęce, w Radecznicy, w Ratowie, w Warszawie i na Górze Kalwa-
rii). 
 Od połowy XVI w. do końca pierwszego rozbioru Polski powstały na zie-
miach polskich 42 sanktuaria świętych i błogosławionych (ponad 25% analizowa-
nych ośrodków). Ich powstanie i rozwój były wynikiem wielu różnych czynników, 
z których na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim charakterystyczny dla 
religijności potrydenckiej rozwój kultu cudownych wizerunków, mecenat magnacki 
i wielkoszlachecki, działalność duszpasterska zgromadzeń zakonnych oraz cudow-
ne wydarzenie, np. objawienie osoby świętej (np. św. Anny w Prostyni w 1510 roku 
oraz św. Antoniego w Radecznicy w roku 1664 i w Łagiewnikach w roku 1676). 
 Do powstania wielu sanktuariów w okresie odnowy potrydenckiej i rozwoju 
ruchu pielgrzymkowego przyczyniły się także 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 także 
cudowne ocalenie wizerunku od profanacji w czasie pożaru lub działań wojennych9. 

                                                 
7 A. Jackowski, Kraków jako międzynarodowe centrum turystyki religijnej, „Alma Mater. 

Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2008, nr 109, Kraków 2008, s. 115. 
8 J. Borzyszkowski, Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX  

i XX w., GdańskPelplin 2000, s. 256. 
9 Por. J. Kracik, Święte obrazy wśród grzesznych sarmatów. Ze studiów nad recepcją kul-

towego dziedzictwa, „Nasza Przeszłość” 1992, t. 81, s. 178; T. Wiślicz, „Miejsca cudowne”  
w Małopolsce w XVI–XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1999, nr 3-4, Warsza-
wa, s. 340. 
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W przypadku analizowanych sanktuariów takie zdarzenia (według tradycji) stały  
u początku kultu wizerunków m.in. w Pierśćcu (figura św. Mikołaja jako jedyna 
ocalała z pożaru, który w 1616 roku strawił całą wieś10) i w Miedniewicach (nad 
dębowym słupem, na którym początkowo znajdował się obraz Świętej Rodziny 
wieczorami i rano widziano dziwny blask11). 
 Nadzwyczajne wydarzenia wokół cudownego wizerunku, a także liczne 
uzdrowienia i łaski otrzymane dzięki pielgrzymce do ośrodka, prowadziły niejed-
nokrotnie do powołania przez miejscowego biskupa specjalnej komisji, której zada-
niem 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 bi-
skupowi ordynariuszowi, który decydował o dalszym losie wizerunku. W przypad-
ku uznania wizerunku za cudowny (imago thaumaturga, imago miraculosa) lub 
łaskami słynący (imago gratiosa) następował zazwyczaj wzrost ruchu pielgrzym-
kowego i dalszy rozwój sanktuarium. W grupie analizowanych sanktuariów po 
zbadaniu przez specjalne komisje dwa wizerunki zostały uznane przez papieża, 
Kapitułę Watykańską lub biskupów za łaskami słynące lub cudowne; są to: obraz 
Świętej Rodziny w Miedniewicach uznany za cudowny w 1764 roku przez Kapitułę 
Watykańską przy bazylice watykańskiej oraz obraz św. Józefa (Świętej Rodziny)  
w Kaliszu, uznany przez papież Piusa VI za cudowny w 1783 roku. Warto podkre-
ślić, że obraz Świętej Rodziny w Miedniewicach został koronowany na prawie 
papieskim przez biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego w 1767 roku, z kolei 
31 maja 1783 roku papież Pius VI koronował kopię obrazu św. Józefa w Kaliszu  
i jednocześnie zezwolił na koronację papieską oryginału. Uroczystość odbyła się 15 
maja 1796 roku w Kaliszu12. 
 Rozwój sanktuariów na ziemiach polskich w XVIII w. został zahamowany 
przez kolejne rozbiory i utratę niepodległości w 1795 roku. Funkcjonowanie ośrod-
ków 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 polsko-
ścią i katolickim życiem religijnym. Zupełnie odmienne warunki religijne i spo-
łeczne panowały na ziemiach zaboru austriackiego, za sprawą tzw. józefinizmu, tj. 
polityki prowadzonej przez cesarzy Austrii – Marię Teresę (sprawującą władzę  
w latach 1740–1780) i jej syna cesarza Józefa II (rządzącego w latach 1780 

                                                 
10 J. Horzela, Łaskami słynąca figura św. Mikołaja w Pierśćcu, bmw i bdw, s. 3. 
11 Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wi-

zerunki Matki Bożej 1717–1999, Siostry niepokalanki, Szymanów 1999, s. 94. 
12  Ibidem, s. 119–120. 
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–1790)13. W każdym z zaborów przeprowadzono sekularyzację majątków kościel-
nych oraz kasaty klasztorów. Kolejne prześladowania i represje objęły mieszkań-
ców we wszystkich zaborach po upadku powstania listopadowego i styczniowego. 
Jedyną instytucją, która integrowała społeczeństwo polskie podzielone granicami 
państw zaborczych, był Kościół katolicki. 
 Do upadku wielu sanktuariów w okresie niewoli narodowej w ogromnej mie-
rze przyczyniły się kasaty zakonów. Akcja likwidacji domów zakonnych nasiliła się 
w zaborze rosyjskim i pruskim po 1832 i 1864 roku14 w ramach represji popowsta-
niowych. Kasaty klasztorów sprawiły, że opiekę nad sanktuariami przejęli księża 
diecezjalni. Często rozwijany przez wiele dziesięcioleci kult wokół cudownego 
wizerunku, relikwii lub innych obiektów sakralnych przestał istnieć. W grupie ana-
lizowanych ośrodków wszystkie klasztory, w których zakonnicy sprawowali opiekę 
nad sanktuariami, zostały skasowane przez rząd carski (m.in. klasztory oo. Fran-
ciszkanów Reformatów w Boćkach, Brodnicy, Chełmie i Miedniewicach; klasztory 
oo. Franciszkanów Bernardynów w Radecznicy i Górze Kalwarii; klasztor Fran-
ciszkanów Konwentualnych w Smardzewicach; klasztor Cystersów w Jędrzejowie; 
klasztor księży Filipinów w Studziennej, klasztor Marianów w Górze Kalwarii).  
W wyniku dekretu kasacyjnego Józefa II z 1781 roku skasowano klasztor Klarysek 
w Starym Sączu. W roku 1810 na mocy dekretu króla pruskiego Fryderyka Wil-
helma II został skasowany klasztor Franciszkanów Reformatów na Górze Św. An-
ny15. 
 Do nielicznych ośrodków pielgrzymkowych, w których w okresie niewoli 
narodowej nastąpił wyraźny rozwój kultu, zaliczyć można Sanktuarium św. Anny  
i Trójcy Przenajświętszej w Prostyni. W roku 1860 biskup Szymański poświęcił  
w Prostyni odnowiony kościół pielgrzymkowy. Po upadku powstania styczniowego 
i ukazie cara kasującym kościół unicki, do Prostyni na tygodniowy odpust Trójcy 
Świętej przybywało nawet ok. 60 tys. pielgrzymów, wśród których, pod pozorem 
handlu kozami, ukrywali się greckokatolicy. Sytuacja taka utrzymywała się aż do 
momentu, kiedy w 1905 roku car wydał ukaz o tolerancji religijnej. 
 W okresie niewoli narodowej powstało siedem analizowanych sanktuariów:  
w Skoczowie (kult św. Jana Sarkandra), w Rudzie Śląskiej (kult św. Józefa),  
w Wadowicach (kult św. Józefa), Prudniku-Lesie (kult św. Józefa), Dąbrowie Gór-
niczej (kult św. Antoniego z Padwy), w Wrocance (kult św. Rozalii) oraz w Woj-
nowicach (kult św. Wawrzyńca). 

                                                 
13 Głównym celem józefinizmu było ścisłe podporządkowanie Kościoła państwu, a także 

ingerowanie w sprawy związane bezpośrednio z kultem religijnym. 
14 Por. P.P. Gach, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach 

dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773–1914, Lublin 1999, s. 97. 
15  G.A. Wiśniowski, Reformaci na Górze Świętej Anny w latach 1656–1810, w: Pod płasz-

czem Św. Anny. Materiały z konferencji historycznej z okazji 350-lecia przybycia franciszkanów 
na Górę Świętej Anny 1656–2006, red. J.R. Gohly, Wrocław 2007, s. 27. 
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 W okresie międzywojennym nastąpił w Polsce ponowny rozwój życia religij-
nego, a wraz z nim ożywienie ruchu pielgrzymkowego i rozwój wielu sanktuariów. 
W parafiach rozwijały się nabożeństwa religijne, prowadzone były misje ludowe, 
systematyczne rekolekcje i katechizacja. Ponownie rozwijały się bractwa religij-
ne16. Istotną rolę w odbudowie wielu kościołów sanktuaryjnych oraz w ponownym 
rozwinięciu kultu wokół łaskami słynących wizerunków spełniły zgromadzenia 
zakonne. W okresie międzywojennym rozpoczął się kult w siedmiu badanych sank-
tuariach: św. Antoniego, św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz 
Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa w Częstochowie, Świętej Rodziny w Ry-
jewie, św. Brunona z Kwerfurtu w Giżycku, św. Józefa w Nisku oraz św. Stanisła-
wa Kostki w Rostkowie. 
 Zakończenie II wojny światowej i odzyskanie przez Polskę niepodległości 
wpłynęło na ożywienie ruchu pątniczego do wielu ośrodków pielgrzymkowych. 
Ten powojenny okres rozwoju sanktuariów trwał jednak bardzo krótko, ze względu 
na antyreligijną i antykościelną politykę prowadzoną przez władze komunistycz-
ne17. 
 Przełomowym wydarzeniem w dziejach Kościoła katolickiego i Polski był 
wybór metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża oraz po-
wstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (sier-
pień 1980 roku). Oba te wydarzenia uświadomiły Polakom ich narodową tożsamość 
i suwerenność, a w konsekwencji 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 wywarły pielgrzymki Ojca Świętego 
Jana Pawła II do ojczyzny, a także wyniesienie przez papieża na ołtarze polskich 
błogosławionych i świętych. 
 Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce powstało 68 sanktuariów świę-
tych i błogosławionych (43% ogółu). Są to w zdecydowanej większości sanktuaria 
świętych i błogosławionych beatyfikowanych i kanonizowanych przez papieża Jana 
Pawła II, m.in. następujące sanktuaria: św. Maksymiliana Marii Kolbego (kanoni-
zowanego 10 października 1982 roku) w Gdyni, w Niepokalanowie, Oświęcimiu, 
Pabianicach, Szczukach, Zduńskiej Woli, sanktuaria św. Brata Alberta Chmielow-
skiego (kanonizowanego 12 października 1989 roku) w Krakowie i na Kalatów-

                                                 
16 Por. B. Kumor, Historia Kościoła. Część 8. Czasy współczesne 1914–1992, Lublin 1995, 

s. 405–406. 
17 We wrześniu 1945 roku Rada Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 

stwierdziła w uchwale, że zawarty w 1925 roku konkordat z Stolicą Apostolską przestał obowią-
zywać. Od roku 1949 ówczesne władze Polski Ludowej rozpoczęły ograniczenia i prześladowa-
nia Kościoła. Służby bezpieczeństwa aresztowały kilkuset księży, a Episkopat Polski oskarżono  
o inspirowanie antypaństwowej działalności kleru. Wprowadzone zostały zarządzenia administra-
cyjne, które miały na celu utrudnić, a nawet uniemożliwić organizowanie pielgrzymek, zwłaszcza 
pieszych, do miejsc świętych. 
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kach, sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego (kanonizowanego 17 października 
1991 roku) w Czernej, św. Jadwigi Królowej Polski (kanonizowanej 8 czerwca 
1997 roku) w Krakowie, sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny Ko-
walskiej (kanonizowanej 30 kwietnia 2000 roku) w Świnicach Warckich, sanktuaria 
św. Józefa Pelczara (kanonizowanego 18 maja 2003 r.) w Korczynie i Przemyślu, 
sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej (kanonizowanej 18 maja 2003 roku)  
w Pniewach oraz św. Zygmunta Gorazdowskiego we Wrocławiu (beatyfikowanego 
w 2001 roku przez papieża Jana Pawła II i kanonizowanego 23 października 2005 
roku przez papieża Benedykta XVI). Do tej grupy należą także m.in. sanktuaria: bł. 
Karoliny Kózkówny w Zabawie, bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście 
nad Pilicą, bł. Bolesławy Lament w Białymstoku, bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, 
bł. Anieli Salawy w Sieprawiu i Krakowie, bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kra-
kowie, bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie, bł. Marii Karłowskiej w Jabłono-
wie Pomorskim, bł. ks. Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, bł. Edmunda Bo-
janowskiego w Luboniu, bł. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach, bł. Sancji 
Szymkowiak w Poznaniu oraz bł. Jana Balickiego w Przemyślu. 
 

Tabela 1 
Wybrane grupy sanktuariów świętych i błogosławionych w Polsce według wezwania 

(stan na 15 grudnia 2010 r.) 
 

Lp. Wezwanie sanktuarium Miejscowość 

1. św. Antoni Boćki, Brodnica, Częstochowa, Chełm, Góra Kalwaria, Dąbrowa 
Górnicza – Gołonóg, Drohiczyn, Góra Kalwaria, Jasło, Koziegłówki, 
Łódź, Mińsk Mazowiecki, Niewolnica, Ostrołęka, Radecznica, Ratowo, 
Susz, Warszawa 

2. św. Anna Bocheniec, Chmielowice, Góra Św. Anny, Lubartów, Olesno, Prostyń, 
Smardzewice, Sobótka, Święta Anna 

3. św. Józef Częstochowa, Kalisz, Kraków, Kraków, Nisko, Prudnik-Las, Ruda 
Śląska, Siedlce, Wadowice 

4. św. Wojciech Białystok, Bieliny, Cieszęcin, Gdańsk, Gdańsk-Świbno, Gorzędziej, 
Gniezno, Święty Gaj, Trzemeszno 

5. św. Maksymilian Maria 
Kolbe 

Gdynia, Niepokalanów, Oświęcim, Pabianice, Szczuki, Zduńska Wola 

6. św. Stanisław ze Szczepa-
nowa 

Górecko Kościelne, Kraków-Skała, Kraków-Wawel, Piotrawin, Skier-
niewice, Szczepanów 

7. św. Roch Dobrzeń Wielki, Mikstat, Słocina, Tłokowo 

8. św. Jadwiga Śląska Kraków, Legnickie Pola, Trzebnica 
9. św. Andrzej Bobola Strachocina, Warszawa 

10. św. Jacek Kamień Śląski, Kraków, Legnica 

11. św. Jan z Kęt Błędowa Tyczyńska, Kęty, Kraków 
12. św. Teresa od Dzieciątka 

Jezus 
Rybnik-Chwałowice, Porzędzie 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Biorąc pod uwagę wezwania, pod jakimi utworzono sanktuaria, należy stwier-
dzić, że najliczniejszą grupę stanowią sanktuaria św. Antoniego (18 ośrodków), św. 
Anny (9), św. Józefa (9), św. Wojciecha (9), św. Stanisława ze Szczepanowa (6)  
i św. Maksymiliana Marii Kolbego (6) (tabela 1)18.  
 
 
2. Rozmieszczenie i zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuariów świętych  

i błogosławionych w Polsce 
 
 W rozmieszczeniu przestrzennym badanych sanktuariów widoczna jest ich 
koncentracja w regionach fizyczno-geograficznych nawiązujących do dawnych 
dzielnic historycznych Korony – głównie w południowej części Małopolski, na 
Mazowszu i w południowych regionach Wielkopolski. Zauważalny jest także brak 
badanych sanktuariów na Pomorzu Zachodnim, a także na Mazurach (za wyjątkiem 
dwóch ośrodków: w Bartoszycach i Giżycku). 
 Wyraźne zagęszczenie analizowanych sanktuariów (20 ośrodków) występuje 
zwłaszcza w regionie Karpat19. Analizując ich przestrzenne rozmieszczenie, można 
zauważyć ich lokalizację wzdłuż dolin głównych rzek: Wisły, Soły i Dunajca.  
W chwili obecnej na terenie Karpat Polskich rejestruje się ponad 130 ośrodków 
pielgrzymkowych (tj. ok. 20% ogółu polskich sanktuariów). Zdecydowana ich 
większość (około 80%) związana jest z kultem maryjnym.  
 Na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej funkcjonuje ponad 15 sanktuariów świętych 
i błogosławionych. Największą rangę wśród nich posiada sanktuarium na Górze 
Św. Anny. Znaczne nagromadzenie omawianych sanktuariów występuje także na 
terenie Pomorza Gdańskiego. Najstarsze z nich związane są kultem św. Wojciecha 
(Święty Gaj, Gdańsk, Gdańsk-Świbno), a także z kultem bł. Doroty z Mątowów 
(Kwidzyn i Mątowy Wielkie).  
 Najwięcej sanktuariów świętych i błogosławionych rejestruje się obecnie  
w diecezjach: krakowskiej (21 ośrodków), warszawskiej (14), bielsko-żywieckiej 
(8), częstochowskiej (8), przemyskiej (7), opolskiej (6), poznańskiej (6), tarnow-
skiej (6), elbląskiej (5), rzeszowskiej (5), włocławskiej (5) i wrocławskiej (5).  
W czterech diecezjach: gliwickiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, szczecińsko- 
-kamieńskiej i świdnickiej oraz w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego nie 
rejestruje się sanktuariów świętych i błogosławionych. 

                                                 
18 Por. F. Mróz, Geograficzny zasięg kultu św. Stanisława w Polsce, w: Skałka – Sanktu-

arium i Panteon Narodu. 750-lecie kanonizacji św. Stanisława Biskupa i Męczennika, red.  
L. Kaszowski, „Peregrinus Cracoviensis” 2003, nr 14, s. 103–118. 

19  Por. I. Hodorowicz i F. Mróz, Sanktuaria świętych i błogosławionych w Karpatach Pol-
skich, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, 
Nowy Targ 2009, s. 153–172. 
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 Analizując patronat sanktuariów świętych i błogosławionych w Polsce, należy 
stwierdzić, że obecnie 113 ośrodków (ponad 70%) znajduje się pod patronatem 
kleru diecezjalnego. Pozostałe sanktuaria znajdują się pod opieką zakonów, przy 
czym w 36 ośrodkach pracują zakonnicy, a nad 12 sanktuariami opiekę sprawują 
siostry zakonne. Na uwagę zasługuje również fakt, że przy klasztorach funkcjonują 
największe polskie sanktuaria świętych i błogosławionych (Niepokalanów – Bracia 
Mniejsi Konwentualni, Góra Świętej Anny – Bracia Mniejsi Franciszkanie, Kra-
ków-Skałka – paulini, Trzebnica – Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza). 
 Stosując przyjęty w literaturze przedmiotu podział, w którym jako kryterium 
przyjmuje się zasięg terytorialny oddziaływania ośrodka pielgrzymkowego, wiel-
kość ruchu pielgrzymkowego oraz aktywność duszpasterską, należy wszystkie 
sanktuaria sklasyfikować w pięciu grupach20: 

1. sanktuaria o randze międzynarodowej – zaliczane do najważniejszych 
miejsc pielgrzymkowych w Europie; ich ranga wynika z tradycji pielgrzy-
mowania i walorów historycznych lub wiąże się z ponadczasowym i szcze-
gólnym charakterem przekazywanych w nich orędzi; 

2. sanktuaria o randze krajowej – zasięg ich oddziaływania obejmuje obszar 
Polski, a działalność duszpasterska realizowana jest w nich co najmniej na 
szczeblu archidiecezjalnym;  

3. sanktuaria o randze ponaddiecezjalnej (ponadregionalnej) – zasięg ich od-
działywania przekracza granice macierzystej diecezji, są to zazwyczaj 
główne miejsca pielgrzymkowe danego regionu, w których ponad 50% za-
rejestrowanych grup pielgrzymkowych nie pochodzi z macierzystej diece-
zji; 

4. sanktuaria o randze diecezjalnej (regionalnej) – o zasięgu ograniczonym do 
macierzystej diecezji, do których niemal wszystkie pielgrzymki przybywa-
ją z odległości do 100 km i w których realizuje się diecezjalne programy 
duszpasterskie; 

5. sanktuaria o randze lokalnej (dekanalnej) – o zasięgu nieprzekraczającym 
granic dekanatu, do których zdecydowana większość pielgrzymek przyby-
wa z odległości 10-15 km. 

 Najliczniejszą grupę wśród polskich sanktuariów świętych i błogosławionych 
stanowią ośrodki o lokalnym i diecezjalnym zasięgu przestrzennego oddziaływania 
(odpowiednio 84 i 57 sanktuariów).  

                                                 
20 Por. A. Jackowski, I. Sołjan, E. Bilska-Wodecka, Religie świata..., op.cit., s. 167–180;  

A. Jackowski, Święta przestrzeń świata..., op.cit., s. 163–165. W opracowaniu uznano za stosow-
ne przyjęcie w analizie nazw „ponaddiecezjalny” w zamian za „ponadregionalny” i „diecezjalny” 
zamiast „regionalny”, ponieważ w trakcie prowadzonych badań terenowych tak przyjęta termino-
logia okazała się bardziej precyzyjna w określeniu zasięgu przestrzennego oddziaływania bada-
nych sanktuariów. 
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 Do sanktuariów o randze międzynarodowej zaliczono sanktuaria: na Górze 
Świętej Anny (kult św. Anny), w Oświęcimiu i w Niepokalanowie (kult św. Mak-
symiliana Marii Kolbego), w Wadowicach (kult Czcigodnego Sługi Bożego Jana 
Pawła II) oraz w Warszawie (kult bł. ks. Jerzego Popiełuszki). W grupie sanktu-
ariów o randze krajowej znalazły się: Sanktuarium św. Wojciecha w Gnieźnie, 
Królewska Katedra na Wawelu z grobem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 
grobem św. Jadwigi Królowej i grobem bł. bpa Jana Prandoty, Sanktuarium Mę-
czeństwa św. Stanisława ze Szczepanowa w Krakowie na Skałce, a także Sanktu-
arium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie w Warszawie, które 16 maja 2008 roku 
zostało oficjalnie ogłoszone sanktuarium narodowym. 
 Wśród sanktuariów o zasięgu ponaddicezjalnym największe znaczenie mają: 
Kalisz (kult św. Józefa), Przeprośna Górka (kult św. Ojca Pio), Święta Anna (kult 
św. Anny), Kraków (kult św. Brata Alberta), Zakopane-Kalatówki (kult św. Brata 
Alberta i bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej), Czerna (kult św. Rafała Kalinowskie-
go), Dukla (kult św. Jana z Dukli), Świnice Warckie (kult św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej), Zduńska Wola (kult św. Maksymiliana Marii Kolbego) i Jakubów 
(kult św. Jakuba). 
 Największy ruch pielgrzymkowy w grupie analizowanych sanktuariów reje-
struje w Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie – około 
1 mln odwiedzających w ciągu roku (rysunek 3). Do sanktuarium tego przybywają 
pielgrzymki z krajów europejskich, a także ze Stanów Zjednoczonych, Kanady  
i Japonii. Drugim ośrodkiem o randze międzynarodowej związanym z kultem św. 
Maksymiliana Marii Kolbego, a także kultem bł. Edyty Stein, jest hitlerowski obóz 
zagłady w Oświęcimiu. Należy przypuszczać, że w związku z rozpoczętym 14 
sierpnia 2010 roku Rokiem Kolbiańskim ruch pielgrzymkowy do św. Maksymiliana 
wyraźnie wzrośnie. 
 Sanktuarium na Górze Św. Anny jest głównym miejscem pątniczym Śląska 
Opolskiego. W sanktuarium tym rozwinięty jest kult św. Anny, jak również kult 
maryjny oraz Męki Pańskiej. W ostatnich latach pielgrzymuje tu przeciętnie ok. 400 
tys. osób rocznie21. 
 Do najprężniej rozwijających się ośrodków pielgrzymkowych o randze mię-
dzynarodowej w Polsce należą obecnie Wadowice oraz Sanktuarium bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie. Należy podkreślić, że do grobu bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki od marca 1985 roku do kwietnia 2010 roku pielgrzymowało po-
nad 18 mln osób, w tym ponad 300 tys. pielgrzymów z zagranicy z ponad 134 
państw świata22. 
 

                                                 
21  Por. F. Mróz, Pielgrzymowanie do sanktuarium na Górze Świętej Anny w latach 1996 

–2006, w: Pod płaszczem…, op.cit., s. 73–80. 
22  www.popieluszko.net.pl/xjerzy/pielgrzymi.php, (1 grudnia 2010 roku). 
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Rys. 3.  Ruch pielgrzymkowy do wybranych katolickich ośrodków pielgrzymkowych 
Polsce o randze międzynarodowej, krajowej i ponadregionalnej w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Położone na Pogórzu Śląskim nad rzeką Skawą Wadowice jeszcze w latach 
70. XX w. były niczym niewyróżniającym się miastem. Od ponad 30 lat znane są 
niemal na całym świecie jako miasto, w którym 18 maja 1920 roku urodził się Ka-
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rol Wojtyła – papież Jan Paweł II. To bezsprzecznie związki, jakie łączyły papieża 
z rodzinną miejscowością, przyczyniły się do rozwoju i wzrostu rangi tego ośrodka. 
Niemal na każdym kroku w mieście można spotkać miejsca związane z młodzień-
czym życiem Karola Wojtyły.  
 Według szacunkowych danych w ostatnich latach rodzinne miasto Jana Pawła 
II odwiedza w ciągu roku ponad pół miliona osób, wśród których 15% stanowią 
turyści z ponad 90 krajów świata. W latach 1996–2008 liczba turystów zwiedzają-
cych Dom Rodzinny Jana Pawła II wzrosła niemal trzykrotnie (w roku 1996 zareje-
strowano ponad 147 tys. zwiedzających, a w roku 2008 ponad 432 tys. osób); (ry-
sunek 4)23. 
 

 
 

Rys. 4.  Ruch turystyczny do Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła 
II w Wadowicach w latach 19962008 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Muzeum – Dom 
Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. 

                                                 
23  F. Mróz, Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło… Pielgrzymowanie  

i turystyka religijna do miasta rodzinnego Karola Wojtyły, „Peregrinus Cracoviensis” 2007, nr 18, 
s. 77–96. 
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Podsumowanie 
 
 Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że współczesna sieć sanktu-
ariów świętych i błogosławionych w Polsce jest dziedzictwem wielowiekowej tra-
dycji. Największy wpływ na ukształtowanie tej sieci miał rozwinięty w okresie 
średniowiecza kult świętych, nasilony w okresie odnowy potrydenckiej kult cu-
downych wizerunków, zaś po II wojnie światowej wybór metropolity krakowskiego 
kardynała Karola Wojtyły na papieża, odzyskanie pełnej wolności religijnej w 1991 
roku oraz pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny. 
 Współcześnie do czynników szczególnie sprzyjających rozwojowi pielgrzy-
mowania i turystyki religijnej do analizowanych ośrodków należy uznać: 

 tradycje pątnicze; 
 stale ubogacany program duszpasterski realizowany w sanktuariach; 
 położenie sanktuariów w regionach atrakcyjnych turystycznie (m.in. w Ta-

trach, Beskidach); 
 walory historyczne, kulturowe, architektoniczne kościoła lub całego zespo-

łu budowli sakralnych w sanktuarium; 
 położenie sanktuariów przy szlakach papieskich i pielgrzymkowych (m.in. 

Międzynarodowym Szlaku Pielgrzymkowym Częstochowa – Mariazell, 
Szlaku św. Jakuba Starszego Apostoła, Szlaku Świętych i Błogosławionych 
w Małopolsce, Szlaku św. Wojciecha, Szlaku św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej, Szlaku św. Maksymiliana Marii Kolbego, Szlaku św. Brunona  
z Kwerfurtu, Szlaku św. Szymona z Lipnicy); 

 położenie sanktuariów przy szlakach turystycznych i kulturowych (m.in. 
Szlaku Orlich Gniazd, Szlaku Cysterskim, Drodze św. Jakuba, Szlaku Pia-
stowskim, Szlaku Architektury Drewnianej); 

 rozwój kultu Jana Pawła II; 
 wyniesienie na ołtarze polskich Sług Bożych i błogosławionych (w latach 

2005–2010: św. abp Józef Bilczewski, św. Szymon z Lipnicy, św. abp 
Zygmunt Szczęsny-Feliński, św. Zygmunt Gorazdowski, bł. Bronisław 
Markiewicz, bł. Celina Borzęcka, bł. Ignacy Kłopotowski, bł. Maria Lu-
dwika (Luiza) Merkert, bł. Marta Wiecka, bł. Stanisław Papczyński, bł. ks. 
Michał Sopoćko, bł. ks. Jerzy Popiełuszko); 

 działalność władz kościelnych i samorządowych promująca sanktuaria;  
 rozwój motoryzacji; 
 rozwój infrastruktury turystycznej w sanktuariach;  
 Rok Kolbiański obchodzony od 14 sierpnia 2010 roku do 15 sierpnia 2011 

roku. 
 



Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce… 249

SANCTUARIES OF THE SAINTS AND BLESSED IN POLAND 
 
 

Summary 
 
 Today, even though we live in a more and more secularised world, where a sense 
of moral void, and of being emotionally lost is deepening, a steady increase in the num-
ber of travels characterised by religious and religious-cognitive motives has been ob-
served for many years. In recent years, around 15 million people annually have taken 
part in pilgrimages to main pilgrimage sites in Poland (both of international and domes-
tic range). Religious tourism is winning more and more followers, too. 
 At present, there are more than 800 pilgrimage centres in Poland, predominantly 
connected with the Roman Catholic Church. Among them, Marian pilgrimage sites 
definitely prevail (around 550 sanctuaries – 70 per cent of the total number). As for 
sanctuaries of Jesus Christ, or Our Lord’s sanctuaries, according to Polish professional 
literature, there are 97 of them, which constitutes 12 percent of the total sanctuary num-
ber. The remaining 160 pilgrimage sites are connected with the special worship of the 
saints or blessed. 
 The sanctuaries of the saints and blessed are among the oldest pilgrimage centres 
in Poland, along with the Lord’s sanctuaries. The oldest such place is the sanctuary in 
Gniezno, which houses the tomb of Saint Adalbert of Prague – the patron of Poland. In 
the year 1000 Otto III, king of Germany and Holy Roman Emperor made a pilgrimage 
to the tomb. Built in 1090, the cathedral in Gniezno used to be one of the most impor-
tant sacred places in Medieval Poland.  
One of the oldest pilgrimage centres in Polish Carpathian Mountains is the sanctuary of 
hermits Świerad and Benedict in Tropie by the Dunajec river, dating back to late 11th 
century. In the 13th century the cult of blessed Kinga developed in Stary Sącz. Starting 
in the 15th century, the following sanctuaries related to the cult of the holy relics of the 
saints and blessed gained prominence: Dukla (cult of blessed John of Dukla), Lipnica 
Murowana (saint Simon of Lipnica) as well as Kęty (saint John of Kęty). 
 Among the many Polish cities which are home to sanctuaries, Kraków is one of 
the most exceptional, with more than 30 pilgrimage centres registered in the city at 
present, of which 16 are associated with the cult of the saints and blessed. Pilgrimages 
to Kraków started already in the 12th century and were related to the cult of St. Florian 
and St. Stanislaus Bishop and Martyr. At the peak of the pilgrimage movement, in the 
15th century, 17 sacred places („loca sacra”) were registered in Kraków. 
 Almost half of the sanctuaries of the saints and blessed were built in 1945-2010. 
Over 20 per cent of the analysed pilgrimage centres can be dated back to the Middle 
Ages, and 25 per cent originated during the post-Trent restoration of the 16th and 17th 
centuries.  
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 The spatial distribution of the analysed sanctuaries shows their concentration in 
the former historic regions of Poland – mainly in southern Małopolska and Wielkopol-
ska. 
 The most numerous group of the Polish sanctuaries of the saints and blessed are 
centres of local (52 per cent of the total number) and diocesan (35 per cent) range of 
spatial impact. Some of the most prominent sanctuaries of international renown are the 
sanctuaries in Góra Świętej Anny (the cult of st. Anne); Oświęcim and Niepokalanów 
(the cult of st. Maximilian Maria Kolbe), Wadowice (the cult of Servant of God John 
Paul II) and Warsaw (the cult of blessed father Jerzy Popiełuszko). 
 

Translated by Franciszek Mróz 
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SANKTUARIUM MARYJNE W RUDACH WIELKICH JAKO WALOR  
DLA TURYSTYKI RELIGIJNEJ I POZNAWCZEJ 

 
 
 
Wstęp 
 
 Tradycje pielgrzymowania sięgają czasów prehistorycznych, a wiele informa-
cji na ten temat można odnaleźć w Starym i Nowym Testamencie, hinduskich We-
dach czy innych dziełach starożytnych (np. Herodota). Na mapie miejsc (przyciąga-
jących ogromne ilości zainteresowanych), które w dziejach zasłynęły jako najważ-
niejsze miejsca pielgrzymowania, znalazły się świątynie Asklepiosa w Epidauros, 
Ziemia Święta, Santiago de Compostella, Mekka, Jerozolima czy Jasna Góra1. 
Miejsca te są również istotne pod względem ruchliwości związanej z innymi moty-
wami, czysto poznawczymi.  
 W problematyce turystyki związanej z motywami religijnymi pojawiają się 
różne poglądy i stanowiska dotyczące trafnego zdefiniowania, nazwania i określe-
nia zakresu tego typu ruchliwości człowieka, a jest ona określana mianem turystyki 
religijnej, pielgrzymkowej czy nawet religijno-pielgrzymkowej. W tej dziedzinie 
brak jest jednoznaczności terminologicznej i jednego wspólnego stanowiska, które 
mogłoby być wyznacznikiem tego zjawiska dla istniejących religii. Trudno nawet 
powiedzieć, czy jest możliwe opracowanie wspólnego stanowiska dla tak różnych 
religii i ich różnego podejścia nawet do samej kwestii pielgrzymowania. 

                                                 
1  A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka re-

ligijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 18–20. 
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 Siłą sprawczą pielgrzymowania dla istniejących wyznań jest niewątpliwie 
motyw religijny. Samo pielgrzymowanie w obrębie religii chrześcijańskich można 
nazwać zarówno zjawiskiem religijnym, jak również społecznym czy przestrzen-
nym, gdzie wyróżnikiem jest przyświecający cel, a więc dotarcie do miejsca świę-
tego. Istotą pielgrzymowania natomiast jest sam fakt obcowania wiernych z sa-
crum. Kwestią najistotniejszą jest motywacja odbycia owej podróży oraz sposób 
osiągnięcia celu i można tu mówić o trzech grupach motywacyjnych: 

 motywy wyłącznie religijne, 
 motywy religijno-poznawcze, 
 motywy wyłącznie poznawcze, wypoczynkowe i inne2.  

 Zjawisko przemieszczania się ludności pociąga za sobą konsekwencje zarów-
no społeczne, przestrzenne, jak i w pewnym sensie gospodarcze. Owe migracje,  
w związku z własnym ich wyborem, można nazwać turystyka religijną. To określe-
nie wydaje się być pojęciem szerokim, w którym mieszczą się również pielgrzymki, 
a motywami podróży mogą być te przedstawione powyżej3. W takim ujęciu, ze 
względu na pojawiające się motywy poznawcze, turystykę religijną można również 
określić rodzajem turystyki kulturowej, w której np. sanktuarium jest nie tylko 
miejscem świętym i celem pielgrzymowania, ale także atrakcją turystyczną. 
 Na śląskim szlaku pielgrzymkowym znajduje się wiele miejsc o znaczeniu 
lokalnym, regionalnym czy nawet ogólnokrajowym. Wśród tych miejsc wymienia 
się coraz częściej Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach Wielkich. Miejsce 
to od początku związane z zakonem cystersów cieszyło się wielką popularnością 
wśród wiernych nie tylko z okolicznych wsi i przysiółków, lecz – jak wskazują 
materiały źródłowe – do sanktuarium rudzkiego przybywały pielgrzymki prawie  
z całego Śląska (dzisiaj opolskiego i górnego), jak również z dalszych terenów 
ościennych (np. Małopolski). Niestety liczne burze dziejowe doprowadziły w du-
żym stopniu do zapomnienia tego miejsca. Współcześnie jednak ruch pielgrzym-
kowy do odnowionej w dawnym, gotyckim stylu bazyliki Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny jest coraz większy, a miejsce to na powrót wymieniane jest  
w czołówce śląskich miejsc świętych. 
 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie walorów kulturowych całego 
zespołu dawnego cysterskiego klasztoru wraz z kościołem, który, oprócz wspo-
mnianego kultu maryjnego generującego coraz większy ruch pielgrzymkowy, jest 
niewątpliwą atrakcją turystyczną stymulującą nie tylko ruch rekreacyjny, ale rów-
nież poznawczą formę turystyki (rodzinnej czy też szkolnej). 

                                                 
2  A. Jackowski, Pielgrzymki..., op.cit., s. 26. 
3  Rozważania na temat terminologii stosowanych pojęć z zakresu tzw. turystyki religijnej 

można odnaleźć m.in. w: A. Jackowski: Pielgrzymki oraz turystyka religijna – problemy termino-
logiczne, w: Turystyka a religia, red. J. Bergiel, J. Żbikowski, Biała Podlaska 2003; A.. Jackow-
ski, Pielgrzymki..., op.cit.; A. Kozłowski, Turystyka pielgrzymkowa w Polsce. Aktualny stan  
i perspektywy rozwoju. Działalność POT w tym zakresie, Warszawa 2005. 
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1. Rys historyczny sanktuarium w Rudach Wielkich 
 
 Początki miejscowości związane są z założeniem w Rudach klasztoru Cyster-
sów. Najstarsze źródła pisane na ten temat pochodzą z 1238 roku i są to dokumenty 
wydane przez kanonika krakowskiego Bogusława, wyznaczające wieś Woszczyce 
na lokację opactwa4. Zakonnicy zostali sprowadzeni z Jędrzejowa przez księcia 
Władysława III Opolczyka, lecz budowa klasztoru nie została nawet rozpoczęta  
z powodu tatarskiego najazdu, w wyniku którego mnisi opuścili tereny woszczyc-
kiej lokacji. Zgodnie z nakazami reguły zakonnej na nowe miejsce budowy wybra-
no trudno dostępne tereny wśród lasów nad rzeką Rudą niedaleko Rybnika.  
W oparciu o dokumenty archiwalne uznaje się, że w roku 1252 rozpoczęto budowę 
klasztoru, a w roku 1255 do Rud przybywają pierwsi mnisi. Istotnym jest dokument 
z 1258 roku, wystawiony przez księcia opolskiego Władysława, który potwierdza 
wcześniejszą fundację i nadaje klasztorowi nowe ziemie i przywileje5. 
 Już na przełomie XIII i XIV w. ukończono budowę kościoła, zgodnego z cy-
sterską koncepcją architektoniczną (opartą o tzw. wzorzec burgundzki, charaktery-
styczny dla kościołów cysterskich w Clairvaux, Morimond czy Pontigny). Była to 
(istniejąca do dzisiaj) trójnawowa bazylika na planie krzyża łacińskiego z transep-
tem, prezbiterium i dwoma kaplicami6 o układzie w nawie głównej i transepcie 
opartym na kwadracie, a w nawach bocznych na prostokącie. Sklepienie krzyżowo- 
-żebrowe z gurtami opiera się w nawie głównej i w transepcie na pilastrach i pila-
strach podwieszonych, a w nawach bocznych na pilastrach ze służkami7. Jako bu-
dulca użyto cegły, natomiast piaskowiec wykorzystano do wykonania detali archi-
tektonicznych. Można więc założyć, że do końca średniowiecza na rudzkie opactwo 
składały się: dłuższe skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie oraz budynki niepo-
łączone z żadnym ze skrzydeł, ale będące ważnymi obiektami gospodarczymi (spi-
chlerz, piekarnia, browar)8. 
 Gruntowną przebudowę klasztoru (w duchu baroku) rozpoczęto w XVII wie-
ku. Początek prac, kierowanych przez książęco-biskupiego architekta Melchiora 
Wernera z Nysy, przypadał na lata, kiedy opatem był Emanuel Pospel (1649–1679). 
Prace modernizacyjne nie ominęły również kościoła. W ich ramach w 1680 roku 

                                                 
4  G. Jankowski, Zespół pałacowo-parkowy w Rudach Wielkich jako produkt turystyczny 

ziemi raciborskiej, w: Markowe produkty turystyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004,  
s. 297. 

5  S. Rybandt, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Prace Wrocławskiego Towa-
rzystwa Naukowego, Wrocław1977, s. 13. 

6  G. Jankowski: Zespół…, op.cit., s. 298. 
7  E. Łużyniecka: Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku. Księgarnia Św. Wojcie-

cha, Poznań 1998, s. 137. 
8  Ibidem, s. 147. 
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podwyższono mury nawy głównej, transeptu oraz prezbiterium9. Wykonano też 
nową więźbę dachową oraz pokryto kościół dachówką. Podczas kolejnego etapu 
rozbudowy, w latach 1723–1726, wzniesiono przy południowym ramieniu transeptu 
barokową kaplicę mariacką. Zbudowano ją na planie prostokąta o ścianach ze ścię-
tymi narożami, z półkolistą absydą ujętą stiukową kotarą, a zamknięciem tej absydy 
jest okienko z glorią. W narożach wykonano cztery nisze obramowane kolumnami. 
Ołtarz wraz z tabernakulum wykonany jest w stylu rokokowo-klasycystycznym,  
a jego twórcą być może jest J. Schubert. Nad ołtarzem umieszczony jest obraz Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem. Po bokach ołtarza znajdują się dwie stiukowe rzeźby 
książąt opolskich (Władysława – fundatora klasztoru i jego ojca Kazimierza). Ka-
plicę bogato ozdobiono dekoracją stiukową w postaci wazonów, medalionów  
z płaskorzeźbami, kartuszy i gzymsów. Na ścianach bocznych znajdują się dwa 
wielkie obrazy przedstawiające Zwiastowanie i Nawiedzenie św. Elżbiety, nad 
oknami zaś herby: po lewej opata Józefa II, po prawej herb cysterski10. Współcze-
śnie kaplica oddzielona jest od kościoła żelazną kratą wykonaną za czasów opata 
Józefa I. Pierwotnie oddzielała ona część kościoła (z zakonnym chórem), a po wy-
budowaniu kaplicy przeniesiona została na obecne miejsce11.  
 Istotną datą dla historii zespołu klasztornego był dzień 26 września 1724 roku, 
kiedy to podczas pożaru zostały zniszczone lub poważnie uszkodzone prawie 
wszystkie budynki. Pożar strawił całą wieżę kościoła oraz dachy kościoła, kaplic, 
budynku mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych. Jedynymi ocalałymi po-
mieszczeniami były: archiwum, biblioteka, refektarz i zakrystia12. W trakcie odbu-
dowy zmieniono frontową fasadę kościoła, połączywszy ją z nowo wybudowaną 
dzwonnicą. Ściany pokryto bogatą sztukaterią, a całemu wnętrzu nadano wystrój 
barokowy13. 
 

                                                 
9  G. Jankowski, Krajobrazy kulturowe śląskich założeń pałacowo-parkowych na przykła-

dzie zespołu w Rudach Wielkich, w: Problemy ekologii krajobrazu, t. XVIII, Krajobraz kulturowy. 
Cechy – walory – ochrona, Zakład Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Lublin 
2006, s. 160. 

10  E. Łużyniecka…, op.cit., s. 150. 
11  F. Wolnik, Matka Boska Rudzka. Dzieje sanktuarium w Rudach Wielkich, Wyd. Św. 

Krzyża, Opole 1995, s. 23. 
12  Ibidem, s. 23. 
13  G. Jankowski, Zespół…, op.cit., s. 300. 
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Rys. 1. Barokowy ołtarz wraz z cudownym obrazem Matki Bożej Pokornej 

Źródło: opracowanie G. Jankowski. 

 
 W roku 1810 dobra kościelne i zakonne zostały zsekularyzowane. Konwent  
w Rudach, liczący wówczas 32 członków, został rozwiązany, a ojcowie musieli 
opuścić klasztor. Większość z nich osiadła w okolicznych wsiach jako duszpasterze 
parafialni, część jednak pozostała w Rudach14. Mocą pruskiego dekretu z roku 1812 
dobra klasztorne stały się własnością księcia von Hessen-Kassel, który w Rudach 
nigdy się nie osiedlił. Kolejnym właścicielem w 1820 roku został hrabia Wiktor 
Amadeusz von Hessen-Rotenburg, a po jego śmierci w 1834 roku Księstwo Raci-

                                                 
14  F. Wolnik…, op.cit., s. 19. 
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borskie i dobra cysterskie przypadły Wiktorowi von Hohenlohe-Waldenburg, któ-
remu w roku 1840 cesarz Fryderyk Wilhelm IV nadał tytuł księcia. Po ślubie  
z księżniczką Emilią von Fürstenberg w 1845 roku Wiktor osiadł na stałe w Ru-
dach, tworząc z nich swoją główną i reprezentacyjną rezydencję. Szacunek, jakim 
cieszył się książę w wyższych sferach pruskich, w szybkim czasie spowodował 
szerokie zainteresowanie tym miejscem (sam książę pruski był w Rudach dwa razy 
na polowaniu – w 1866 i 1910 roku). Był to również czas intensywnych prac zmie-
rzających do adaptacji zabudowań klasztornych do nowej, rezydencyjnej funkcji,  
a więc prac związanych z wyposażeniem pałacu w odpowiednie urządzenia sanitar-
ne oraz z przekształceniem i rozbudową ciągów komunikacyjnych, mających za-
pewnić właściwe funkcjonowanie rodziny i dworu15. Ostatnie prace budowlane 
przeprowadzono w latach 30. XX w. W ich wyniku powstał imponujący zespół 
pałacowy, na który składało się 120 sal, liczne gabinety, pokoje gościnne z łazien-
kami, jak również znaczna liczba pomieszczeń dla służby czy też magazynów (na 
broń myśliwską, pościele itp.)16. Klasztor stał się więc od 1820 roku siedzibą ksią-
żąt raciborskich i był nią bez przerwy aż do czasu II wojny światowej. 
 Na początku 1945 roku na skutek prowadzonych działań wojennych w koście-
le i pałacu wybuchł pożar, w wyniku którego naruszona została konstrukcja, co  
z kolei doprowadziło do zawalenia się części filarów i sklepień kościoła. Już  
w 1947 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Emila Theodora Jatzka, roz-
poczęto prace renowacyjne, które doprowadziły do „regotyzacji” kościoła, a zakoń-
czone zostały w roku 195017. Usunięto barokowe sztukaterie, odsłaniając ceglane 
mury. Kolejny etap prac przypadł na lata 1958–1961, a jego głównym celem było 
przekrycie świątyni dachem. Jeżeli chodzi o budynki dawnego klasztoru (pałacu 
książęcego), to odgruzowywanie i prace konserwatorskie rozpoczęto dopiero  
w 1981 roku i trwają one do dnia dzisiejszego, choć w ostatnich czasach zauważyć 
można zwiększenie tempa prac, co może wiązać się z przejęciem obiektu w 1998 
roku przez diecezję gliwicką. W 2008 roku zakończono pierwszy etap remontu 
kompleksu, co pozwoliło na otwarcie w odnowionych klasztornych wnętrzach  
w dniu 10 października 2009 roku Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji 
Gliwickiej.  
 
 
2. Obraz i historia jego kultu 
 
 Obraz Matki Boskiej Rudzkiej (koronowany wiosną 2000 roku) o wymiarach 
114 na 73,5 cm i grubości około 1,5 cm, namalowany temperą na lipowej desce, 

                                                 
15  G. Jankowski, Krajobrazy…, op.cit., s. 160. 
16  E. Łużyniecka…, op.cit., s. 155. 
17  F. Wolnik…, op.cit., s. 23. 
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jest dziełem nieznanego malarza18. Według tradycji, obraz pochodzi z początków 
XIII w., a napis znajdujący się na jego odwrocie oraz nad wejściem do kaplicy 
świadczy o tym, że w 1228 roku obraz został podarowany przez książąt racibor-
skich, Kazimierza i Władysława, cystersom w Krakowie, a do Rud trafił wraz  
z cystersami z Jędrzejowa przed rokiem 1553. Historycy sztuki sądzą jednak, że jest 
to tylko powtórzenie istniejącego wcześniej obrazu. Potwierdzeniem może być fakt, 
że obraz rudzki jest kopią obrazu Matki Boskiej „Salus Populi Romani” z bazyliki 
Santa Maria Maggiore w Rzymie19.  
 W roku 1935 dokonano przemalowania obrazu, co zmieniło jego pierwotny, 
bizantyjski styl, odkrywając i odnawiając jednocześnie napis, który był pierwotną 
modlitwą o łaski. Prace te wykonał malarz z Wrocławia na polecenie księcia raci-
borskiego Wiktora III. Kolejną i jednocześnie ostatnią renowację przeszedł obraz  
w latach 1990–1991 w pracowni prof. M. Schuster-Gawłowskiej w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Celem tej renowacji było odsłonięcie możliwie najstarszej 
wersji obrazu i jego rekonstrukcja, zgodnie z jego pierwotnym stylem. W trakcie 
prac odsłonięto najstarsze gotyckie malowidło Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 
Stwierdzono również, że dokonano aż czterech wcześniejszych renowacji i przema-
lowań (w XVI, XVII i XVIII w. oraz w roku 1935)20. Obraz otoczony wieńcem 
promieni umieszczony jest w rokokowym ołtarzu. Po obu stronach obrazu klęczą 
posągi fundatorów klasztoru – książąt raciborskich: Władysława i Kazimierza. 
 Dzieje kultu maryjnego w Rudach można podzielić na trzy, zasadniczo różne 
okresy. Dowody na to można znaleźć w licznych materiałach źródłowych zarówno 
współczesnych, jak i archiwalnych, których analizę przedstawił w swej monografii 
o sanktuarium ks. Franciszek Wolnik. 
 Pierwszy okres to czasy, kiedy na rudzkich posiadłościach gospodarzyli cy-
stersi. Będąc z założenia zakonem kontemplacyjnym, o duchowości nakierowanej 
na osobę Matki Bożej, rozwijali (zwłaszcza po przybyciu obrazu) różne formy kultu 
maryjnego. Jak podaje wspomniany powyżej F. Wolnik, udokumentowany jest fakt 
XV-wiecznego ceremoniału śpiewania „Bogurodzicy” przed kazaniem podczas 
niedzielnych mszy w kościele w Rudach. Innymi przykładami są ludowe podania 
(np. o źródełku przyklasztornym, które swe ozdrowieńcze moce ujawniło po spro-
wadzeniu obrazu czy cudownym uratowaniu klasztoru przed najazdem szwedzkim). 
Niewątpliwie w tamtych czasach kult rozszerzał się w kręgach zakonnych i kościel-
nych na Śląsku i poza jego granicami, co spowodowało, że Rudy stały się jednym  
z najpopularniejszych śląskich sanktuariów, o czym świadczą ówcześnie składane 
wota. 

                                                 
18  G. Jankowski, Zespół…, op.cit., s. 302. 
19  F. Wolnik…, op.cit., s. 31. 
20  Ibidem, s. 30. 
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 Punktem zwrotnym był wiek XVIII, będący okresem bardzo burzliwym  
w dziejach Śląska. Był to czas licznych wojen, klęsk żywiołowych i epidemii, które 
nie oszczędziły również okolic Rud. Tworzyły się więc różne ludowe formy kultu 
maryjnego, takie jak śpiewanie godzinek czy żalów maryjnych przy obrazie. Z tego 
też okresu może pochodzić zwyczaj czuwania nocnego przy cudownych wizerun-
kach. Jak podaje w swej pracy M. Mielańczyk, XVIII-wieczni wizytatorzy podkre-
ślali istnienie obrazów, których cudowność określały ludzka opinia i liczba wotów 
(znamienita większość obrazów przyozdobiona była wotywnymi szatami i korona-
mi). Liczba pielgrzymów przybywających do sanktuarium w Rudach była powo-
dem (choć nie bezpośrednim) dobudowania barokowej kaplicy. Nie można obecnie 
podać dokładnych danych dotyczących ruchu pielgrzymkowego, jednak ilość wo-
tów, jak również to, skąd one pochodziły, świadczyć może o dużej liczbie przyby-
wających do sanktuarium21. 
 Dodatkowo o znacznym zasięgu kultu świadczyć może liczba kopii cudowne-
go obrazu i miejsca, w których one się znajdują. I tak najsłynniejsza kopia to baro-
kowy obraz w pojezuickim kościele w Opawie, dalej obraz w kościele w Krowiar-
kach, kościele św. Marcina w Stanicy, tzw. Mezzotinta w kościele pw. św. Krzyża 
w Pietrowicach Wielkich czy w końcu obraz w kościele św. św. Piotra i Pawła  
w Nysie. 
 Drugi okres w dziejach sanktuarium to czas stagnacji czy wręcz zaniku kultu 
po kasacie zakonu w 1810 roku. Z nieznanych powodów właściciele Rud zabronili 
wszelkich pielgrzymek, a bardziej zorganizowane spotkania przy obrazie były 
udziałem rozproszonych po okolicy członków dawnego konwentu, choć okazji do 
takich spotkań też nie mieli za wiele (np. przy okazji pogrzebów dawnych współ-
braci). Jednym z ostatnich spotkań był pogrzeb ostatniego opata Bernarda IV Gal-
bierza w 1819 roku22. Wszystko to spowodowało swoiste „odwrócenie” się ludności 
miejscowej od cudownego obrazu rudzkiego i skierowanie swych „pielgrzymich 
ścieżek” do sanktuariów w Pszowie, Raciborzu, na Górze św. Anny czy też w Czę-
stochowie. F. Wolnik dokonał dogłębnej analizy opracowania A. Hadelta, który  
w latach 30. XX w., pisząc o Rudach, wskazywał na liczne atrakcje kulturowe  
i przyrodnicze, jednak nie zamieścił żadnych informacji o cudownym obrazie.  
 Jedynie w czasie II wojny światowej popularność obrazu znów nieco wzrosła, 
gdyż wierni zaczęli spotykać się przed nim w chwilach niezwykle trudnych i nie-
bezpiecznych, jednak po wojnie nie doszło do pełnego odnowienia kultu. 
 Dopiero rok 1974 otworzył kolejny rozdział w dziejach sanktuarium w Ru-
dach. Rok ten, ogłoszony przez papieża Pawła VI Rokiem Świętym, stał się okazją 
do gruntownego odnowienia kultu maryjnego nie tylko w Rudach. Kościół w Ru-
dach, obok katedry opolskiej, Góry św. Anny i kilkunastu innych kościołów, stał się 

                                                 
21  Ibidem, s. 35. 
22  Ibidem, s. 36. 
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Sanktuarium Maryjnym Roku Świętego. Spowodowało to, że już podczas odpustu 
ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w niedzielę 18 sierpnia, w uro-
czystościach uczestniczyło około 3,5 tys. wiernych. W kolejnych miesiącach przed 
cudowny wizerunek przybyli pielgrzymi z: Turza, Pilchowic, Knurowa, Kozłowa, 
Raciborza i Rybnika23. Pojawiać się też zaczęli indywidualni pielgrzymi, którzy 
podczas weekendowych wyjazdów zaglądali do Rud (niejednokrotnie nieświadomi 
znaczenia religijnego tego miejsca), by w ciszy oddać się choć chwilowej adoracji 
„odkrytego na nowo” obrazu. 
 Kolejną niewątpliwą okazją do ożywienia kultu stała się renowacja obrazu 
oraz kaplicy, która doprowadziła do ponownego podniesienia przez ordynariusza 
diecezji gliwickiej kościoła Wniebowzięcia NMP do rangi diecezjalnego sanktu-
arium. Od tego czasu w kronice parafialnej prowadzonej przez ówczesnego pro-
boszcza (niestety współcześnie niedostępnej) można znaleźć informacje o piel-
grzymkach z: parafii Lyski, Rybnika, Sosnowca, Katowic, Żor, Sośnicy, Rudy Ślą-
skiej, Zabrza, Knurowa, Opola, Kuźni Raciborskiej.  
 Dodatkowym elementem podnoszącym znaczenie kultu było wprowadzenie  
w 1993 roku zwyczaju odmawiania w każdą środę wieczornych modlitw przy ołta-
rzu w kaplicy maryjnej24. Znakiem świadczącym o znaczeniu rudzkiego sanktu-
arium jest nadanie mu w 2009 roku przez papieża Benedykta tytułu bazyliki mniej-
szej. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Sanktuarium maryjne w Rudach Wielkich jest bez wątpienia w ujęciu lokal-
nym czy nawet regionalnym atrakcyjnym obiektem zarówno pod kątem turystycz-
nym, jak i religijnym. W związku z tym, że wcześniej nie prowadzono ewidencji 
statystycznej, trudno jest określić wielkość ruchu turystycznego związanego z Ru-
dami. Statystyki te prowadzone są dopiero od maja 2010 roku, a wyniki przedsta-
wiają się następująco: 

 maj 2010 r. – 1586 osób, 26 wycieczek (z czego siedem z parafii),  
 czerwiec 2010 r. – 1930 osób, 35 wycieczek (z czego trzy z parafii), 
 lipiec 2010 r. – 809 osób, 18 wycieczek (z czego sześć z parafii), 
 sierpień 2010 r. – 455 osób, 10 wycieczek (z czego trzy z parafii), 
 wrzesień 2010 r. – 871 osób, 19 wycieczek (z czego trzy z parafii), 
 październik 2010 r. – 1438 osób, 18 wycieczek (z czego osiem z parafii)25. 

                                                 
23  Ibidem, s. 39. 
24  Ibidem, s. 41. 
25  Dane uzyskane z parafii. 
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 Z przedstawionych danych wynika, że w okresie od maja do października 
2010 roku odnotowano łącznie 7139 osób odwiedzających sanktuarium, z czego 
trudno jest jednoznacznie określić, ilu odwiedzających było pielgrzymami, a ilu 
przybyło tu z motywów poznawczo-religijnych czy tylko poznawczych. Przykład 
jednego obiektu i braku tak szczegółowych statystyk wskazujących na rodzaj mo-
tywacji podróży do tego miejsca wskazuje jednoznacznie na złożoność problemu 
turystyki religijnej.  
 
 

SAINT MARY’S SANCTUARY IN RUDY WIELKIE AS A VALUE  
OF RELIGIOUS AND COGNITIVE TOURISM 

 
 

Summary 
 
 The Silesian pilgrimage route includes a number of places of local, regional or 
even nationwide importance. Increasingly important among those places is Humble 
Virgin Mary’s Sanctuary in Rudy Wielkie. The place, always associated with the Cis-
tercian Order, enjoyed much popularity among the faithful of the neighbouring villages 
and settlements, but as some sources report, pilgrimages from all over Silesia used to 
come to the sanctuary in Rudy Wielkie. The aim of this article is to present cultural 
values of the whole of the former Cistercian monastery along with the church, which, 
apart from the mentioned Marian worship, generating increasingly high pilgrimage 
traffic, is also an unquestionable tourist attraction which stimulates not only recreational 
tourist traffic, but also cognitive forms of tourism (family or school trips). 
 

Translated by Anna Nitkiewicz-Jankowska 
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MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI RELIGIJNEJ W SUDETACH WSCHODNICH 
 
 
 
Wstęp 
 
 W wyniku ustaleń jałtańskich i postanowień Układu Poczdamskiego ludność 
dotychczas zamieszkująca dzisiejsze tereny północnej i zachodniej części Polski 
musiała opuścić swoje domostwa. Pozostawiany potencjał obejmowany był przez 
przybywających osadników. Tomaszewski1 wskazuje, że na terenie ziemi kłodzkiej 
zjawiskiem dominującym był brak umiejętności nie tylko gospodarowania, ale  
w ogóle funkcjonowania w nowych warunkach. Nieznaną, a nawet obcą była do-
tychczas ukształtowana kultura regionalna.  
 W wymiarze materialnym stwierdzono, że uległ (i w dalszym ciągu ulega) 
zubożeniu charakterystyczny dla regionu styl zasobu budowlanego2. Nie jest bo-
wiem wyjątkiem dewastacja, a nawet i zanik substancji budowlanej. Dziś o cieka-
wych formach byłej zabudowy zaświadczają ruiny czy jeszcze istniejące ściany 
zewnętrzne. Przyczyną takiego stanu jest albo zaniechanie, a właściwie całkowite 
lub częściowe porzucenie użytkowania zabudowy, albo też użytkowanie obiektu 
niezgodne z pierwotnym przeznaczeniem. Uważa się przy tym, że generalnym po-
wodem aktualnej sytuacji był po prostu brak właściwego zadbania.  
 Jeśli zaś chodzi o aspekt niematerialny, to ukształtowane zwyczaje, obyczaje, 
tradycje, obrzędy czy też kuchnie regionalne zanikły całkowicie. Przestał także 

                                                 
1  J. Tomaszewski, Zmiany ludnościowe w osiedlach sudeckich, Probl. Zagosp. Ziem Gór-

skich PAN, z. 6(19), PWN WarszawaKraków 1986, s. 121–127. 
2  J. Oleszek, Wiara jako komponent tożsamości miejsca obszarów wiejskich Sudetów 

Wschodnich, w: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, red. Z. Kuriata, Prace Komisji 
Krajobrazu Kulturowego PTG nr 12, Sosnowiec 2009, s. 67–77. 
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funkcjonować dialekt kłodzki, tzw. Glätzisch, i to nie tylko w regionie, ale także  
i na terenie sąsiednich Moraw. 
 Jedynym i – co ważne – zaznaczającym się w krajobrazie śladem wymiaru 
duchowego jest zabudowa sakralna. Pobieżna obserwacja sylwety kościołów i bo-
gatego wyposażenia barokowego wnętrz wskazują, że istniejąca wiara zawarta była 
w kanonach religii katolickiej. Spostrzeżenie to potwierdzone jest relacją względną 
między katolikami a protestantami. Pod koniec XIX w. region kłodzki zamieszki-
wany był przez więcej niż 4/5 katolików, zaś pozostali to protestanci3. W tym miej-
scu zwraca się uwagę, że do roku 1742, tj. do zakończenia wojen śląskich, obszar 
przynależał do katolickiej Monarchii Austro-Węgierskiej, a po zwycięstwie Fryde-
ryka II Wielkiego został przejęty przez Prusy.  
 

 
I – mezoregion Masyw Śnieżnika (mikroregion I1 – Masyw Śnieżnika, I2 – Krowiarki) 
II – mezoregion Góry Złote (mikroregion II1 – Dolina Białej Lądeckiej, II2 – Kotlina 
Lądeckiej, III3 – Góry Złote, III4 – Góry Bialskie, III5 – Dolina Górnej Białej Lądeckiej) 

 

Rys. 1. Terytorium badań 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
3  Verteilung dr Konfessionen im Deutschen Reich, 1888, w: Meyers Konversation Lexikon 

www.peter- hug.ch/ lexikon, (15.11.2010). 
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 Dziś na obszarze ziemi kłodzkiej, a tym samym i w Dolinie Białej Lądeckiej  
– mikrorejonie mezoregionu Sudety Wschodnie (rysunek 1) – identyfikuje się wie-
lość budowli sakralnych. Niemal w każdej wsi znajduje się kościół i to niezależnie 
od wielkości jednostki. Nawet w całkowicie wyludnionych wsiach Wrzosówka czy 
Karpno istnieją świątynie i wprawdzie sporadycznie, ale odprawiane są nabożeń-
stwa. Faktem bardziej interesującym, a przy tym i skłaniającym do zastanowienia, 
jest liczba oraz zróżnicowanie rodzajowe drobnych budowli sakralnych. Ten ogrom 
to z jednej strony osobliwość miejsca, a z drugiej – dowód jakże potężnego i głębo-
kiego zaangażowania w wiarę. Jeśli weźmie się dodatkowo pod uwagę liczbę kapli-
czek fasadowych umieszczanych głównie na szczycie budynku mieszkalnego oraz 
treść tablic epitafijnych lokalizowanych na cokołach kamiennych krzyży, to trzeba 
dojść do wniosku, że budowle są dokumentem pobożności ludowej, którą Radecki4 
określa jako „taki obszar form wyrazu religijnego, który różni się od oficjalnych 
norm ustanowionej liturgii Kościoła”. 
  Podstawowym problemem jest więc pytanie: na ile istniejący zasób, który jest 
bezsprzecznie ofertą dla turystyki kulturowej, jest także i propozycją dla turystyki 
religijnej, która – podobnie jak pątnicza – wynika z pobudek religijnych, ale gdzie, 
według E. Malchrowicz5, większe znaczenie nadaje się poznawaniu, a więc zwie-
dzaniu obiektów czy miejsc kultu religijnego. Turystyka religijna to także i wyjazdy 
w celu uczestniczenia w ważnych wydarzeniach czy imprezach religijnych posiada-
jących ładunek widowiskowy, takich jak np. misteria Męki Pańskiej czy żywe 
szopki bożonarodzeniowe.  
 Problem rozwiązywano poprzez wnikliwą obserwację bezpośrednią obiektów 
oraz analizę jakościową dotyczącą rodzaju obiektu, stopnia i sposobu zadbania oraz 
formy zagospodarowania. 
 
 
1. Charakterystyka postaci drobnych budowli i obiektów sakralnych 
 
 Przy tak ogromnej różnorodności występujących postaci przyjmuje się nastę-
pującą systematyzację rodzajową obiektów.  
 Sanktuaria i kalwarie  
 Na terenie objętym postępowaniem analitycznym znajduje się Sanktuarium 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Radochowie wraz z kalwarią na górze 
Cierniak. Jest to kompleks składający się z kaplicy, w której skromny ołtarz wzbo-

                                                 
4  A. Radecki, Aspekt pasyjny pobożności ludowej na przykładzie dawnych i współczesnych 

kalwarii w archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej, Papieski Wydział Teologiczny, 
Wrocław 2006, s. 250, 

5  E. Malchrowicz, Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału 
Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 
2009, nr 9, s. 3–25.  
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gacony jest obrazem wizerunku Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, oraz z kapli-
czek, z których każda stanowi kolejną stację Męki Pańskiej.  
 Obiekt związany jest z osobą Antoniego Wachsmanna (1809–1888) – sołtysa 
Radochowa6. Gdy zapadł on na ciężką ospę i początki ślepoty, złożył ślub, że jeśli 
Matce Boskiej spodoba się, aby przywrócić mu zdrowie, to wystawi on na szczycie 
kaplicę ku Jej czci. Wkrótce wyzdrowiał i początkowo na drzewie, a później  
w wystawionej w 1849 roku drewnianej kaplicy umieścił obraz Matki Boskiej 
Wspomożenia Wiernych. Dzisiejsza postać obiektu to efekt powiększenia przez 
Wachsmanna w roku 1854 uprzedniej kaplicy murowanej. Pielgrzymi zaczęli fun-
dować kamienne stopnie schodów, których obecnie jest 221, a ostatnie cztery po-
chodzą z roku 2000. W 1879 roku postawiono tu nowy ołtarz wyrzeźbiony przez 
Franciszka Thamma, a kolejny wizerunek patronki kaplicy malował Wilhelm Rein-
sch. W roku 1946 obraz wraz z rzeźbami ołtarzowymi i kilkunastoma ludowymi 
obrazami wotywnymi na szkle, zaginął. 
 Wokół kaplicy stoi 13 stacji Drogi Krzyżowej zbudowanych z cegły klinkie-
rowej. We wnękach znajdowały się obrazy namalowane przez W. Reinscha na bla-
sze. Obrazy zniknęły. Współcześnie podczas sukcesywnej renowacji stacji po-
szczególne sceny Męki Pańskiej wykonywane są w formie płaskorzeźb. Całości 
kompleksu dopełnia grota lourdzka i dwie oszklone kapliczki ze św. Antonim  
Padewskim oraz św. Rochem. Pomiędzy stacją XII a XIII  Drogi Krzyżowej stoi 
wzniesiona w 1995 roku altana ołtarza polowego. Rokrocznie w dniu 15 sierpnia do 
sanktuarium pielgrzymują wierni, odprawiana jest liturgia i odbywa się procesja.  
Obiekt jest ogólnie dostępny i praktycznie każdy turysta ma możliwość zwiedzenia 
czy też nawiedzenia miejsca. 
 Kolejna kalwaria zbudowana jest we wsi Stara Morawa (zachowana fragmen-
tarycznie), natomiast w Młynowcu znajduje się całkowicie zdewastowana Droga 
Krzyżowa.  
Tylko w Starej Morawie i to przy stacji, przy której zlokalizowana jest kapliczka 
grotowa z figurą M.B. z Lourdes, odprawiane są, i to tylko okazjonalnie, nabożeń-
stwa. 
 Kapliczki i pasje 
 Szczegółowa penetracja terenu uwidacznia, że współcześnie dostępna jest 
pełna różnorodność rodzajowa kapliczek, wśród których można wymienić: kaplicz-
ki domkowe, słupowe, fasadowe i to w formie wnęki oraz skrzynki. Spotyka się 
także, aczkolwiek bardzo rzadko, kapliczki skrzynkowe montowane na drzewach. 
Budowle te prezentują cały zakres staranności. Występują bowiem budowle zanie-
dbane, gdzie we wnętrzu (w przypadku kapliczek domkowych) lub we wnękach 
(gdy chodzi o kapliczki słupowe) istnieje jeszcze, i to niekiedy mocno zniszczone, 
wyposażenie pochodzące z poprzedniego okresu. Jako przykład można wymienić tu 

                                                 
6  W. Ciężkowski, Lądek Zdrój, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 1998, s. 234. 
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kapliczkę domkową we wsi Stójków (rysunek 2b) czy w Lądku Zdroju (rysunek 
2c). W niektórych kapliczkach spotyka się wyłącznie współczesny metalowy krucy-
fiks lub reprodukcję obrazu. Biorąc pod uwagę motyw i sposób prezentacji niektó-
rych scen rodzajowych przedstawionych na obrazie, sądzi się, że dzieło to pochodzi 
od imigrantów (m.in. kapliczka we wsi Kąty Bystrzyckie – rysunek 2a.).  
 

 
a – Kąty Bystrzyckie, b – Stójków, c – Lądek Zdrój, d – Skrzynka 

 

Rys. 2 Wyposażenie wnętrz kapliczek domkowych  

Źródło: opracowanie własne. 
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 Są też i kapliczki, które zostały odnowione, wyremontowane. Niekiedy łączo-
no poprzedni styl ze współczesnym wyposażeniem, jak np. w przypadku kapliczki 
w Lądku Zdroju (rysunek 2c). Niekiedy wprowadza się odmienny, całkiem nowy  
i o znaczeniu symbolicznym, styl wnętrza, jak np. w kapliczce domkowej we wsi 
Skrzynka (rysunek 2d). Jeśli chodzi o tę właśnie kapliczkę, to zaznacza się, że we 
wnętrzu zawarto sygnaturkę o autorze oraz osobach, dzięki którym prowadzono 
renowację oraz – co wymaga specjalnego zaznaczenia – wmurowano płytę nagrob-
ną autora i jego małżonki. Jest to niewątpliwie interesujący akcent, który wraz  
z urokliwym ołtarzem posiada nie tylko kulturowy, ale i religijny ładunek (rysunek 
3). 

 
 

Rys. 3. Elementy uzupełniające wyposażenie kapliczki domkowej we wsi Skrzynka  

Źródło: opracowanie własne. 
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 Obiekty figuralne 
 Z pewnością najważniejszym obiektem jest figura Trójcy Świętej dzieła Mi-
chała Klahra, miejscowego rzeźbiarza tworzącego w Lądku Zdroju, którego figury 
świętych wykonane w drewnie spotkać można w kościołach regionu. Figura została 
umieszczona na rynku lądeckim jako wotum w podzięce za ochronę przed powo-
dzią. W identycznej intencji wzniesiona została w wsi Bolesławów figura św. Ksa-
werego.  
 Znaczącym świadectwem wiary w ochronę przed klęską powodzi jest mno-
gość występowania figur św. Jana Nepomucena. Niewątpliwie najważniejszą,  
a przy tym wskazywaną w wielu publikacjach o charakterze popularnym, jest figura 
św. Jana Nepomucena na Moście Jana w Lądku Zdroju.  
 Jednym z wyrazów głębokiego zaangażowania w religię katolicką są zlokali-
zowane w Lądku Zdroju figury maryjne osadzone na kolumnach. 
 Pasje 
 Za typową dla regionu uznaje się formę krzyża drewnianego z namalowaną na 
blasze figurą Chrystusa oraz relatywnie niewielkie budowle, gdzie na cokole 
umieszczono kamienny krzyż z przymocowaną metalową figurą ukrzyżowanego 
Chrystusa. W cokół wmontowana była tablica inskrypcyjna z sentencją. Trudno 
doszukiwać się przyczyn, ale niestety w wielu przypadkach tablice lub/i figury 
zostały albo uszkodzone, albo zniszczone i dziś już nie istnieją. 
 Inne obiekty sakralne  
 Oprócz charakteryzowanych, a przy tym przewodnich obiektów o charakterze 
religijnym, we wsi Bolesławów znajduje się zadbany zespół figur kamiennych, tzw. 
„Ogrójec”. Nietrudno tu rozpoznać chociażby postać drzemiącego św. Piotra oraz 
modlącego się Chrystusa (rysunek 4).  
 

 
 

Rys. 4. Kompleks figur o nazwie „Ogrójec” we wsi Bolesławów 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Obiektem, który trudno zakwalifikować do stosowanej systematyzacji, a po-
siadającym z pewnością kulturowe, a przy tym i religijne znaczenie, jest zlokalizo-
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wany we wsi Wójtówka obelisk z symbolem krzyża i inskrypcją poświęconą dwom 
braciom Förster, którzy zaginęli w trakcie I wojny światowej. Innym elementem  
o charakterze in memoriam jest umieszczona w ścianie tutejszego kościoła płyta 
epitafijna poświęcona pamięci innych mieszkańców miejscowości, którzy nie wró-
cili z frontów I wojny światowej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Współcześnie praktycznie nie można dociec, jaki był motyw wznoszenia ist-
niejących do dnia dzisiejszego drobnych budowli sakralnych. Jeśli zaś chodzi  
o współcześnie wybudowane obiekty tego typu, m.in. kapliczkę grotową w pobliżu 
kościoła parafialnego w Lądku Zdroju czy wybudowaną także w tym mieście ka-
pliczkę z figurą M.B z Lourdes upamiętniającą katastrofalną powódź z 1997 roku, 
to z pewnością nie są one wyrazem tylko pragmatyzmu w zamiarze ciągłości, ale 
mają określone podłoże o charakterze religijnym. Podobne, jeśli nie identyczne, 
pobudki kierowały zespołem inicjującym gruntowną renowację kapliczki słupowej 
w Lądku Zdroju przy ul. Wiejskiej. Podczas prac remontowych okazało się, że pod 
namalowanym na blasze obrazem M.B. z Dzieciątkiem znajdował się obraz o iden-
tycznej treści, lecz namalowany na drewnie i z intencją na rewersie (rysunek 5). 
Dzisiejsza postać to kopia współczesna, zaś pierwotną wersję przekazano do tutej-
szego kościoła parafialnego.  
 

 
 

Rys. 5. Rewers wersji pierwotnej obrazu kapliczki słupowej w Lądku Zdroju  

Źródło: opracowanie własne. 
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 Występują także i inne obiekty o charakterze sakralnym, jednak ich formuła 
nie jest nawet zadomowiona w tutejszym regionie. Są to formy, które posiadają 
charakter ludowy, ale nie kojarzą się z którymkolwiek regionem kraju. Praktycznie 
można je spotkać na różnych jarmarkach czy też w punktach pamiątkarskich.  
 Istniejący i tylko przekrojowo przedstawiony zasób obiektów sakralnych to 
potężny kapitał. Niestety, część tego potencjału jest zubożona. Czy zniknięcie po-
przednich motywów dekorujących wnęki czy wnętrza było zamierzonym działa-
niem, czy też wynikało z innych pobudek – trudno w tym miejscu dyskutować. 
Ważne jest to, że obiekty te istnieją i stanowią podstawę dla rozwoju nie tylko tury-
styki stricte kulturowej, ale i religijnej, a nawet i pątniczej. Większość zasobu jest 
pielęgnowana i nieważny jest styl zadbania, gdyż jest to efekt poczucia estetyki 
osób dbających, ale fakt, że obiekty te nadal dzięki tej opiece istnieją, stanowiąc 
specyficzny wyróżnik regionu. Tym samym stają się one także markerem szczegól-
nego produktu turystycznego7.  
 Analizy wskazują, że jest możliwość, a winna być konieczność, aby i tego 
typu warstwa była składową turystyki wypoczynkowej, głównej formy aktywizacji 
i rozwoju terenu. Niezbędna jest przy tym stosowna infrastruktura, która umożliwi 
zwiedzanie. 
 
 

DEVELOPMENT POTENTIALITIES OF THE RELIGIOUS TOURISM  
IN THE EASTERN SUDETEN MOUNTAINS 

 
 

Summary 
 
 In the Kłodzko region with characteristic phenomenon of period 194547, there 
was a disagreement among the hitherto regional culture and diversified, represented by 
settlers cultural environment. The only element of the financial aspect of the formed 
historically culture, there is a construction. There are examples of the peculiar regional 
style. The only keystone within the scope of the immaterial sphere of the past tense with 
current is a religion. Tracks of the past commitment on the faith are sacred buildings 
existing to this day. Small sacred buildings are a special expression, being a certificate 
of the folk piety simultaneously. Genre variety of the building (chapels, passions, calva-
ries and sanctuaries and figurative objects), quantity of elements in every town, the form 
characteristic of the region of the building and the state of taking care, it is an enormous 

                                                 
7  J. Oleszek, K. Kolanko, Wyraz duchowy środowiska kulturowego markerem produktu tu-

rystycznego Doliny Białej Lądeckiej, w: Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Paluch, 
Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, s. 209–213. 
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potential for the development of tourism not only cultural or religious, but also pilgrim's 
one.  
 It is thought that omitting indicated forms as the additional incentive of the activa-
tion and the development of area would be a severe error. 
 However elements of the infrastructure are missing, therefore a possibility of the 
knowledge acquisition and material and spiritual reinforcements at uniting with the 
object of the worship during touring is lacking. 
 

Translated by Bartosz Oleszek 
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ZNACZENIE SANKTUARIUM MARYJNEGO W SUPRAŚLU  
JAKO OŚRODKA PĄTNICZEGO W ROZWOJU MIASTA 

 
 
 
Wstęp  
 
 Niniejsze opracowanie zawiera opis wybranych elementów historii osady 
Supraśl. Przytoczone zostały te karty historii rozwoju osady przyklasztornej, które 
miały podstawowe znaczenie dla rozwoju miasteczka. Niezwykle ciekawym mate-
riałem źródłowym, zaprezentowanym w niniejszym referacie, jest opis XIX- 
-wiecznego Supraśla, zawarty w części tekstowej Projektu Założenia Białoruskiej 
Kolei Żelaznej1 z 1911 roku. Z tekstu oraz mapy zawartej w projekcie wynika, że na 
trasie planowanej budowy kolei zamierzano zbudować stację kolejową Supraśl. 
Niezwykle barwny opis Supraśla jako ośrodka pątniczego uzasadnia potrzebę wy-
budowania właśnie tu przystanku na planowanej trasie kolejowej z Białegostoku do 
Briańska. Podkreślanie potrzeby ułatwienia dostępności komunikacyjnej do sanktu-
arium jest znakomitym przykładem tego, jak religijna funkcja miejsca wywiera 
wpływ na rozwój osady przyklasztornej i przyczynia się do przekształcenia jej  
w miasto. W artykule przytoczono również współczesne oddziaływanie klasztoru 
na atrakcyjność turystyczną Supraśla. Powstanie w 2006 roku w budynkach zespołu 
klasztornego jednego z najnowocześniejszych w kraju Muzeum Ikon oraz Domu 
Pielgrzyma zdecydowanie wpłynęło na wzbogacenie infrastruktury turystycznej 
oraz promocję miasta.  

                                                 
1  Generał Major O.G. Tyzengauzen, Projekt Soorużenija Biełorusskoj Żeleznoj Dorogi Po 

Izyskaniam 1909–1910 Goda, S. Peterburg 1911, tekst w języku rosyjskim, tłumaczenie  
mgr Alina Gruszewska, własność Tomasza Ołdytowskiego.  
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 Historycznie udokumentowane początki i ponad trzysta lat dziejów Supraśla 
wiążą się nierozerwalnie z klasztorem Bazylianów.  
 U schyłku XV w. Aleksander Chodkiewicz, późniejszy wojewoda nowo-
gródzki i marszałek wielki litewski, zasiedlał swoje rozległe dobra na pograniczu 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski. W roku 1498 sprowadził do Gródka (z 
Pieczerskiej Ławry w Kijowie) zakonników reguły Bazylego Wielkiego. Dwa lata 
później zakonnicy przenieśli się na piaszczyste wzniesienie Suchy Hrud nad rzeką 
Sprząślą, by z dala od cywilizacyjnego zgiełku oddać się pracy i modlitwie. W roku 
1500 wyświęcono drewnianą cerkiew pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty. Obok 
niej powstały skromne drewniane zabudowania dla zakonników. Kilku mnichów 
zamieszkało w leśnych pustelniach. W 1545 roku cerkiew i budynki klasztorne 
całkowicie spłonęły od uderzenia pioruna.  
 

 
 

Rys. 1. Widok zespołu klasztornego (okres międzywojenny) 

Źródło: archiwum Towarzystwa Przyjaciół Supraśla. 

 
 W latach 1503–1511 wzniesiono murowaną świątynię pod wezwaniem Zwia-
stowania Najświętszej Marii Panny.  
 Fundatorami tej w założeniu gotyckiej cerkwi obronnej byli Aleksander 
Chodkiewicz i Józef Sołtan, arcybiskup smoleński, późniejszy metropolita całej 
Rusi. Cerkiew zaczęto wznosić jako budowlę trójnawową w stylu gotyckim, ale już 
powyżej sklepienia nabrała ona cech bizantyjskich. Wiązało się to z silną wówczas 
ekspansją prawosławia na pograniczu polsko-litewskim. Pogodzenie finezyjnej, 
matematycznie wyliczonej, lekkiej konstrukcji gotyckiej z ciężkim stylem bizantyj-
skim nie było rzeczą łatwą. Zbyt duże obciążenie ścian sprawiło, że przez cały czas 
istnienia cerkwi grożące runięciem ściany trzeba było spinać żelaznymi klamrami. 
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 Klasztor posiadał również wspaniałą bibliotekę, w której znajdowały się bez-
cenne rękopisy: Kodeks supraski z XI w. i Rękopis supraski z XV w. Kodeks supra-
ski jest najstarszym zbiorem literatury religijnej napisanym w języku starocerkiew-
nosłowiańskim2. W jego skład wchodzą żywoty świętych, rozprawy teologiczne 
oraz homilie spisane w 48 księgach. Kodeks przetrwał do czasów obecnych i jest 
przechowywany w trzech częściach w bibliotekach: Petersburgu, Lubljanie i War-
szawie. W czerwcu 2007 roku kodeks został wpisany na Listę Pamięci Świata3.  
 W połowie XVI w. klasztor supraski stał się potęgą gospodarczą. Utrzymywa-
no stałe kontakty handlowe z Wilnem i Gdańskiem. Bazylianie korzystali z portu 
rzecznego na Narwi w Tykocinie. Znaczne dochody z posiadanych wsi, browarów  
i młynów zasilały skarbiec, z którego czerpano fundusze na rozbudowę i wyposa-
żenie cerkwi. Jej wnętrze pokryte zostało wspaniałymi freskami. Wykonał je  
w 1557 roku serbski malarz Nektarij, którego południowosłowiańskie pochodzenie 
wpłynęło na bałkański charakter tego wyjątkowego dzieła. W swoich supraskich 
malowidłach Nektarij połączył elementy sztuki Wschodu i Zachodu (wpływy wło-
skiego renesansu).  
 Bazylianie zapisali się wspaniale w dziejach kultury polskiej. Na gruntach 
należących do zakonników w pierwszej połowie XVIII w. powstał największy na 
terenach Podlasia młyn papierniczy4. Po trzecim rozbiorze Polski władze pruskie, 
którym Supraśl przypadł wraz z całą Białostocczyzną, skonfiskowały majątek 
klasztorny i zlikwidowały drukarnię. Papiernia zakończyła produkcję w połowie 
XIX w. (rysunek 5). 
 W okresie zaboru pruskiego, w latach 1798–1807, Supraśl stał się siedzibą 
biskupstwa unickiego. Klasztor – pozbawiony swego gospodarczego zaplecza  
– utracił znaczenie jako centrum życia religijnego i kulturalnego. W roku 1807 
obwód białostocki został przyłączony do Cesarstwa Rosyjskiego. W roku 1839 
Rosjanie skasowali unię brzeską, a do klasztoru wprowadzono zakon prawosławny, 
który gospodarował w nim do 1915 roku. Obszerne zimne wnętrze bazyliańskiej 
cerkwi Zwiastowania NMP okazało się niedogodne dla garstki wiernych i długiej 
liturgii prawosławnej, toteż w latach 1889–1890 w zespole klasztornym wzniesiono 
kolejną cerkiew pod wezwaniem św. Jana Teologa. Służy ona prawosławnym 
mieszkańcom Supraśla do dziś. 
 
 

                                                 
2  Supraśl – 500 lat, Towarzystwo Przyjaciół Supraśla  Wydawnictwo Benkowski, red.  

T. Ołdytowski, K. Woźniak, Supraśl 2000; Kodeks supraski składa się z 48 części, których treść 
stanowią żywoty świętych, homilie, rozprawy teologiczne.  

3  http://www.unesco.pl/dzialalnosc/komunikacja-i-informacja/article/60/35.html, 
(26.05.2008).  

4  Supraśl – 500 lat, op.cit. 
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Rys. 2. Widok zespołu klasztornego (stan obecny)  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Po II wojnie światowej dobra i budynki pobazyliańskie stały się własnością 
Skarbu Państwa. W roku 1984 Kościół prawosławny został właścicielem zespołu 
klasztornego i przystąpił do odbudowy świątyni pw. Zwiastowania NMP. W dniu  
2 czerwca 1984 roku został położony i poświęcony kamień węgielny. W uroczysto-
ści wzięli udział dostojnicy Kościoła prawosławnego z Polski, Rumunii i Bułgarii 
oraz przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i gminnych. W listopadzie 
1984 roku w domu parafialnym przy ul. 3 Maja powstał prawosławny dom zakon-
ny. W roku 1987 klasztor odwiedził patriarcha ekumeniczny i arcybiskup Konstan-
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tynopola Dmitros I. Na terenie odbudowywanej cerkwi Zwiastowania NMP doko-
nał on poświęcenia kopii ikony Matki Bożej Smoleńskiej, która umieszczona zosta-
ła na zewnętrznej ścianie domu zakonnego. W grudniu 1989 roku dekretem Soboru 
Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego restytuowano 
klasztor męski Zwiastowania NMP w Supraślu. Znalazł on swoje pomieszczenie w 
budynku poklasztornym przylegającym do cerkwi św. Jana. Przebywający tam 
zakonnicy prowadzą działalność duszpasterską, organizują pielgrzymki, spotkania, 
sympozja, katechizację w szkołach średnich i podstawowej. Działa też jest chór 
parafialny. 
 W listopadzie 1998 roku w murach klasztornych powstał Prawosławny Ośro-
dek Miłosierdzia „Eleos”. Do podstawowych zadań ośrodka należy niesienie pomo-
cy ludziom starszym i samotnym, pomocy finansowej i żywieniowej osobom  
w trudnej sytuacji materialnej, pomoc dzieciom ze środowiska i Państwowego Do-
mu Dziecka w Supraślu. W zespole klasztornym jeden z braci zakonnych prowadzi 
gabinet ziołolecznictwa. 
 Podobnie jak to było w wiekach poprzednich, tak i dziś do Supraśla co roku 
zmierzają rzesze pielgrzymów. Obok pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę oraz 
pielgrzymki do Jabłecznej „supraska pielgrzymka” jest największą pielgrzymką 
prawosławną w Polsce. Do Supraśla pielgrzymi z Białegostoku wyruszają 9 sierp-
nia na święto ikony Matki Boskiej Supraskiej. Pierwsza białostocka pielgrzymka do 
Supraśla odbyła się w 1991 roku. W pielgrzymce z Białegostoku bierze udział zwy-
kle około 3 tys. pielgrzymów. Łącznie co roku w sierpniu podąża tu ponad 5 tys. 
wiernych. Tradycyjnie nabożeństwa trwają przez całą noc. Około godziny pierwszej 
w nocy wierni idą w procesji, niosąc w dłoniach zapalone świeczki, i udają się  
w pobliże katakumb. Półtorej godziny później udają się na odpoczynek do monasty-
ru5. Licząca ponad 500 lat ikona Matki Bożej znajduje się w supraskim klasztorze 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Jest ona kopią XI-wiecznej ikony Matki 
Boskiej Smoleńskiej, zwanej Orędowniczką Ziemi Białostockiej. Oryginalna ikona 
została wywieziona przez prawosławnych zakonników do Rosji w 1915 roku.  
 Rozwój ruchu pątniczego podobnie jak w wieku XIX, tak i dzisiaj sprawia, że 
zlokalizowane wokół klasztoru miasteczko Supraśl stale wzbogaca się o nowe 
obiekty usługowe oraz infrastrukturę techniczną i turystyczną. Nowym obiektem, 
który niezwykle mocno wpływa na pozytywny wizerunek miasta oraz przyciąga co 
roku do Supraśla kilkadziesiąt tysięcy turystów jest Muzeum Ikon (Filia Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku), powstałe w roku 2006 (rysunek 3). To jedno z naj-
chętniej odwiedzanych w województwie podlaskim muzeów. W ciągu półwiecza 
zgromadzono ponad 1200 ikon powstałych w XVIII, XIX i XX w. Na ekspozycji 
stałej prezentowanych jest 300 najcenniejszych dzieł. Stare ikony pokazywane są 

                                                 
5  P. Wróblewski, Konflikt etniczny miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce,  

s. 62–66. 
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przy wykorzystaniu zdobyczy najnowszej techniki. Dźwięk i światło stanowią bar-
dzo istotny element ekspozycji dodający tajemniczości oraz niepowtarzalnego kli-
matu. Dźwięk to cerkiewne śpiewy, dobrane misternie do poszczególnych sal. 
Światło reaguje na wejście zwiedzającego i rozświetla, wydobywając z ciemnego 
tła, ikonę. Na końcu ekspozycji umieszczono supraskie freski, które są najistotniej-
szym elementem całego założenia. 
  

 
 

Rys. 3. Fragment ekspozycji w Muzeum Ikon w Supraślu  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dyrektor Muzeum Podlaskiego podczas otwarcia Muzeum Ikon mówił: Gdyby 
cerkiew Bogarodzicy wraz z porażającymi swą duchową siłą i pięknem XVI- 
-wiecznymi freskami Nektarija Serba i jego uczniów nie została wysadzona w 1944 
roku, byłaby dzisiaj wpisana na wszystkie listy światowego dziedzictwa kultury,  
a do Supraśla ciągnęliby pielgrzymi i turyści z całego świata. To miejsce nie miało-
by porównania z niczym innym, co prawosławie pozostawiło na ziemiach Polski, 
nawet z kaplicą Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim, choć jest ona o wiek starsza 
od cerkwi Bogarodzicy w Supraślu. Skala bowiem supraskich malowideł i ich arty-
styczna klasa była porażająca. Z tym miejscem nie mógłby się równać żaden zaby-
tek w północno-wschodniej części Polski6. 

                                                 
6  http://www.pporthodoxia.com.pl/artykul.php?id=1449, (27.05.2008). 
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 Ze zburzonej cerkwi przetrwały jedynie freski zdobiące filary podtrzymujące 
kopułę, które zdjęto po wojnie i naniesiono na nowe podłoże. Ich świetność w pełni 
wydobyta jest w nowym muzeum. Dotychczas eksponowane na metalowych kon-
strukcjach, sprawiały wrażenie wyrwanych z kontekstu i opuszczonych. Teraz, 
dzięki odpowiedniej grze światła i cienia, wydobyte jest ich całe piękno. O wartości 
tych fresków może świadczyć fakt, że wyłącznie dla nich zarezerwowano całą salę 
w muzeum. W tym pokoju zamknięto też pamięć o barbarzyńskim czynie burzenia 
cerkwi  w pomieszczeniu pod szklaną podłogą umieszczono kawałki fresków, 
których nie udało się złożyć. Niemal dziesięć lat trwało budowanie Muzeum Ikon  
– wizytówki regionu. Muzeum zostało uhonorowane w 2008 roku podlaską marką 
roku w kategorii miejsce roku7. 
 Niezwykle ciekawym dokumentem (wspomnianym na początku referatu) jest 
odnaleziony w latach 90. XX wieku projekt budowy kolei żelaznej Białystok  
–Briańsk pochodzący z 1911 roku. Zawarta w tym opracowaniu analiza i uzasad-
nienie potrzeby budowy stacji kolejowej w miejscowości Supraśl jest najlepszym 
potwierdzeniem wagi, jaką ówczesne władze przywiązywały do rozwoju Supraśla 
jako prawosławnego ośrodka pątniczego. Szczegółowy opis miejscowości z uwy-
pukleniem roli, jaką odgrywał zespół klasztorny w historii rozwoju miasta, został 
zamieszczony poniżej. 
 Miasteczko Supraśl grodzieńskiej guberni, białostockiego powiatu, położone 
na lewym brzegu sławnej rzeki o tej samej nazwie, w odległości 14 wiorst od powia-
towego miasta Białegostoku i najbliższej stacji kolejowej. 
 Liczba mieszkańców miasteczka wynosi 3.275 obojga płci. Miejscową ludność 
stanowią Białorusini, Polacy, Żydzi, którzy pracują w miejscowych fabrykach, za-
kładach i w lesie otaczającym miasteczko z trzech stron, dziesiątki kilometrów. 
 W owej miejscowości znajduje się: Supraski Zakon pod wezwaniem Zwiasto-
wania Najświętszej Marii Panny, luterańska kircha, kościół, cztery szkoły  wszyst-
kie dwuklasowe (parafialna przy klasztorze, luterańska, parafialna szkoła żeńska  
i prywatna, którą utrzymuje baronowa Zachert. Do szkół tych uczęszcza 329 dzieci 
obojga płci. W miasteczku znajduje się również oddział pocztowo-telegraficzny, 
apteka, sklep monopolowy, gospoda, 3 sklepy z piwem i 3 składy piwne. Miasteczko 
ma ładną zabudowę, dużo budynków jest w dobrym stanie i posiada ładną architek-
turę, np. pałac baronowej Zachert i pani Buchholtz. 
 Historia Supraśla nierozłącznie związana jest z historią jego świątyni, wspo-
mnianego wyżej Klasztoru Zwiastowania NMP. Zwierzchnik tego klasztoru  biskup 
białostocki Włodzimierz na prośbę udzielenia informacji o klasztorze i znaczeniu 
dla jego ewentualnie istniejącej kolei, pisze następująco: 

                                                 
7  http://muzeum.bialystok.pl/main.php?x=700, (29.05.2008).  
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 „Supraski klasztor założono na obecnym miejscu w 1500 roku dzięki usilnym 
staraniom jednego z najważniejszych i znanych rosyjskich szlachciców państwa 
Litewsko-Rosyjskiego A.J. Chodkiewicza. 
 W okresie ponadczterowiekowego istnienia zakon miał ogromne i korzystne 
znaczenie cerkiewno-historyczne, religijno-oświatowe i prawosławno-wycho-
wawcze dla miejscowej ludności białoruskiej. 
 Od samego początku swojego istnienia stanowił kaganek prawosławia w kra-
ju, rozprzestrzeniał wiarę dzięki swoim szkołom, znakomitej drukarni, stanowił 
twierdzę rosyjskiego państwowego i społecznego ustroju życia tamtego okresu. 
Wszystko to, a zwłaszcza obecność cudownej ikony Matki Boskiej (nazwanej Supra-
ską) przyciągało do klasztoru od dawnych czasów ogrom modlących, szukających 
przed cudowną ikoną błogiego ucieszenia w cierpieniu i cudownego uleczenia cho-
rób. Od wielu wieków stanowi twierdzę prawosławia, korzystając z szacunku i po-
ważania wszystkich prawosławno-rosyjskich ludzi Litewsko-Rosyjskiej ziemi. 
 Chociaż nieszczęsna unia siłą, po długiej i odważnej walce, zawróciła w XVII 
wieku klasztor ze światłej drogi służenia prawosławiu, ale i w tym ciężkim okresie 
pobytu w unii zakon nadal korzystał z zaufania narodu i niczym iskrę pod popiołem 
ukrywał święty ogień prawdziwego powołania. A gdy pojawiła się pierwsza możli-
wość zrzucenia z siebie naniesionej chorej skorupy unii, właśnie w 1839 roku, 
klasztor to uczynił, znowu jasno zaświecił, niezaciemniany od tej pory, światłem 
prawdziwej wiary. 
 Znowu podążyły do niego tłumy prawosławnej ludności naszego kraju, którzy 
również zrzucili w tym czasie kajdany unii. Pozostały przy klasztorze i szkoła,  
i sierociniec, a w ostatnim czasie i drukarnia, obecnie zaś powstaje szpital. 
 Jeszcze w 1900 roku Prawosławna cerkiew decyzją Świętego Synodu ogłosiła 
ogromne i pozytywne znaczenie Supraskiego Zakonu, nagradzając go umieszcze-
niem w pierwszej klasie prawosławnych świątyń. 
 W końcu 1908 roku odbyło się uroczyste przeniesienie z miasta Słucka do 
Supraskiego klasztoru, w obecności wielu tysięcy prawosławnych wiernych, relikwii 
świętego męczennika młodzieńca Gabryjela, co jeszcze bardziej przyciąga prawo-
sławnych do klasztoru. 
 Niestety jego oddalenie (16 wiorst) od najbliższej stacji kolejowej (Białystok) 
stanowi w tej chwili dla wielu szukających modlitewnego pocieszenia i duchowego 
umocnienia w murach klasztoru poważny problem, znacznie powiększone wydatki 
na podróż i zwiększone trudności podróży. 
  Dlatego też przeprowadzenie nowo projektowanej linii przez Supraśl i budowa 
w nim stacji kolejowej, moim zdaniem, będzie korzystna dla klasztoru, a szczególnie 
dla odwiedzających go pątników. Na ile mi jest znana przychylność ludności gro-
dzieńskiej diecezji i jej przywiązanie do odwiedzania czczonych świątyń, to pozwolę 
sobie wyrazić, że wraz z powstaniem w Supraślu stacji będą przybywać do klasztoru 
wyznawcy prawosławia nie tylko z okolicznych miejscowości, jak to jest dotychczas, 
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ale również z oddalonych miejsc guberni oraz całego kraju. A to również przyniesie 
dochód projektowanej linii. 
 

 
 

Rys. 4.  Fragment mapy zawartej w pochodzącym z 1911 roku projekcie budowy kolei 
żelaznej Białystok–Briańsk (na mapie widoczna jest projektowana stacja kole-
jowa Supraśl) 

Źródło: Generał Major O.G. Tyzengauzen, Projekt Soorużenija…, op.cit.  

 
 Idzie już piąte stulecie (…) bezkresny las zajmuje dziesiątki tysięcy dziesięcin, 
otacza Supraśl, istnienie którego ogłaszają dźwięki dzwonów starego klasztoru  
 nadzwyczaj osobliwej budowli. Zwiedziłem Rosję wzdłuż i wszerz, ale nie widzia-
łem niczego podobnego w stylu tego klasztoru. Wybudowany w tym surowym okre-
sie, gdy Polacy, Litwini, Niemcy, Tatarzy i Rosjanie byli gospodarzami tych ziem, 
od początku przyjął charakter twierdzy, zamku. Jego główna cerkiew z czterema 
wieżami i strzelnicami w nich po rogach bardzo przypomina średniowieczny zamek. 
 Klasztor rzeczywiście stał na straży prawosławia. Tutaj była założona pierw-
sza drukarnia. Drukowano tu książki w języku słowiańskim i niejednokrotnie klasz-
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tor dał świadectwo obrony wiary w osobach swoich zakonników, świadomych bo-
jowników za prawosławie. 
 

 
 

Rys. 5.  Lokalizacja papierni w Supraślu na tle innych Polskich papierni w latach 
1500–1800 

Źródło:  Katalog filigranów czerpalni Rzeczpospolitej w latach 1500–1800, w zbiorach 
autora. 

 
 Jednak były i złe czasy w życiu klasztoru. Jego wielmożni opiekunowie, książę-
ta Ostrożcy, przestali być wiernymi sługami prawosławia. Jego przeor i duchowni 
nie zawsze stali na wysokości swych zadań... Klasztor zubożał, osłabł, a oprócz tego 
wzmocniło się panowanie Polski, która zajęła prawie całą Białoruś, wszystko to 
doprowadziło do tego, że klasztor zmuszony był przyjąć unię, z której uwolnił go 
car Mikołaj I. 
 Klasztor w opłakanym stanie przeszedł w ręce prawosławnych, ale dzięki po-
mocy władz, a w głównej mierze własnym duchowym, wśród których na szczególną 
uwagę zasługuje archimandryta Mikołaj, niedawno zmarły, Klasztor znów wrócił 
do poprzedniego wyglądu i ponownie pod wysokimi sklepieniami jego świątyni 
gromadzą się tysiące modlących się, między którymi często widziałem i Polaków-
katolików... 
 Obecny przeor klasztoru, jego świątobliwość Włodzimierz, najbliższy współ-
pracownik biskupa Jewłogia, członka Dumy Państwowej, jest godnym kontynuato-
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rem śp. archimandryty Mikołaja. W krótkim czasie zjednał on sobie sympatię 
wszystkich otaczających go, nie zapominając jednocześnie o interesach miejsco-
wych prawosławnych Rosjan. Bardzo szybko Supraśl, dzięki staraniom jego świąto-
bliwości Włodzimierza, otrzymał szpital, dom dla rosyjskich robotników... Takowa 
działalność jego świątobliwości wywołuje głęboki szacunek ze strony zróżnicowa-
nego społeczeństwa Supraśla. Polacy, Niemcy, Żydzi z dużą uwagą obserwują 
wszystko, co dzieje się za sprawą klasztoru. 
 Zbędne byłoby dlatego mówić, jak ważne jest dla tutejszego kraju rozszerzenie 
klasztornej działalności, w pobliżu którego gromadzi się całe społeczeństwo prawo-
sławne, w większości tak zwani „chłopi”. Tych „chłopów” różnymi sposobami 
wyławiają „księża”... Nie tak dawno zawitał do nas były deputowany Dumy Pań-
stwowej arcybiskup Ropp, któremu towarzyszyło 30 prałatów. Cały oddział jeźdź-
ców z muzyką, wysłany przez tutejszą szlachtę, stanowił jego ochronę. Uroczyste 
liturgie, obiady, uroczystości następowały jedna po drugiej... W rezultacie kilka 
rosyjskich rodzin „chłopów” przeszły na katolicyzm. 
 Mimo wszelakich wątpliwości, wraz z przeprowadzeniem linii kolejowej zna-
czenie supraskiego klasztoru wzrośnie jeszcze bardziej: jego świątynie będą prze-
ciągać jeszcze więcej modlących się. 
 Jestem głęboko przekonany, że jego misjonarska i oświatowa działalność bę-
dzie miała wówczas o wiele większy zasięg niż dotychczas. Należy znać społeczeń-
stwo tego kraju. Białorusin jest bardzo ubogi pod względem duchowym, jak i mate-
rialnym. Dla niego, podobnie jak dla dzikusa, powierzchowność tego czy innego 
zjawiska ma często druzgoczące znaczenie. Jest konieczne, żeby klasztor, jako pra-
wosławna świątynia, swą potężną działalnością rzeczywiście odciągnął dalszy plan 
„wyprawy” w charakterze roppowskich i jednocześnie zajął odpowiednie miejsce  
w duchownym życiu naszego Białorusina... 
 Próbuję znaleźć w tym kraju ładniejsze miasteczko niż Supraśl. Ono bardzo 
mało przypomina nasze zwyczajne „miasteczka”, a nawet liczne miasta powiatowe. 
 To kątek zagranicy, przeniesiony tu do nas, do naszej Rosji. Oprócz klasztoru 
znajduje się tu kościół, kircha, synagoga  wszystkie budowle z kamienia, dosyć 
dużych rozmiarów. 
 Już dawno przyzwyczailiśmy się do telefonów, telegrafu i elektryczności. Spo-
łeczność Supraśla stanowią bogaci fabrykanci, szlachta, robotnicy. Kilka fabryk  
i zakładów świadczy o przemysłowym charakterze miasteczka, które ma liczne sto-
sunki handlowe z Białymstokiem, Warszawą i Łodzią. 
 Można wyobrazić sobie rozwój tego wszystkiego po założeniu tu kolei! Należy 
się dziwić, że nikt spośród władz o tym nie pomyślał. 
 Supraśl można polecić jako przepiękne miejsce letniskowe. Bezkresne sosnowe 
lasy, piasek czysta rzeka, brzegiem której można spacerować  wszystko to świad-
czy, że Supraśl to piękny zakątek. Nie trzeba mówić, że kolej i w tej sprawie rozwi-
nie zapomniane teraz miasteczko! 
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 Projektowana linia ma przechodzić na południe od Supraśla, a stacja kolejo-
wa ma się znajdować ok. 200 metrów od miasteczka8.  
 Przytoczony niezwykle ciekawy opis XIX-wiecznego Supraśla, zawarty  
w części tekstowej Projektu Soorużenija Biełorusskoj Żeleznoj Dorogi Po Izyska-
niam 1909–1910 pozwala uświadomić sobie, jak ogromne znaczenie dla rozwoju 
Supraśla miał funkcjonujący tu od roku 1500 klasztor. Z tekstu oraz mapy zawartej 
w opracowaniu wynika, że na trasie planowanej budowy kolei zamierzano zbudo-
wać stację kolejową Supraśl. Niezwykle barwny opis Supraśla – jako ośrodka pąt-
niczego – uzasadnia potrzebę wybudowania właśnie tu przystanku na planowanej 
trasie kolejowej z Białegostoku do Briańska. Podkreślanie w dokumencie potrzeby 
poprawienia dostępności komunikacyjnej do sanktuarium jest znakomitym przykła-
dem tego, jak religijna funkcja miejsca wywiera wpływ na rozwój osady przyklasz-
tornej i przyczynia się do przekształcenia jej w miasto. Również współczesne od-
działywanie klasztoru na atrakcyjność turystyczną Supraśla nie jest bez znaczenia. 
Powstanie w 2006 roku w budynkach zespołu klasztornego jednego z najnowocze-
śniejszych w kraju Muzeum Ikon oraz Domu Pielgrzyma zdecydowanie wpłynęło 
na wzbogacenie infrastruktury turystycznej oraz promocję miasta.  
 Funkcjonowanie w Supraślu w przeszłości oraz współcześnie ośrodka ducho-
wego religii chrześcijańskiej, jaką jest prawosławie, bez wątpienia było i jest nadal 
znaczącym stymulatorem rozwoju miasteczka (rysunek 1 i 2). 
 
 

MEANING OF THE SHRINE OF OUR LADY OF SUPRASL  
AS A PILGRIM’S CENTRE AND ITS IMPACT  

ON THE TOWN’S DEVELOPMENT 
 
 

Summary 
 
 The following monograph contains a brief description of selected chapters of the 
Suprasl town’s history. The episodes from the monastic settlement’s history quoted, had 
a fundamental significance for the whole town’s development. An extremely interesting 
source material, found and presented by the author, is a description of the 19th-century 
Suprasl, mentioned in the text part of ‘Projektu Soorużenija Biełorusskoj Żeleznoj 
Dorogi Po Izyskaniam 1909 - 1910 Goda, S. Peterburg 1911”, S. Petersburg - 1911 r., 
[the Project of the Establishment of the Belorussian Railway, General Major O.G. 
Tyzengauzen]; property: Tomasz Ołdytowski, text in Russian, translated by Alina 
Gruszewska, MA. From the text and the map of the monograph mentioned above, it 

                                                 
8  Projekt Soorużenija Biełorussko…, op.cit. 
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appears that on the planned railway route there was meant to be included a station in 
Suprasl. 
 A vivid description of Suprasl as a pilgrim’s centre justifies the need of building 
the railway station there in particular on the planned railway route from Bialystok to 
Bransk. The emphasis on the necessity to facilitate communications to the shrine is  
a perfect example on how the religious function of the town effects the whole settle-
ment’s development and thus its transformation into a town.  
 In the article, a contemporary influence of the monastery on the tourism appeal of 
Suprasl was pointed out as well. The establishment of one of the most modern in the 
country Museum of Icons and the Pilgrim’s House in the buildings of the monastery 
complex in 2006, definitely impacted on the expansion of tourist infrastructure as well 
as the town’s promotion.  
 The functioning of the spiritual centre of the Christian religion in Suprasl – the 
Orthodox Church, both in the past and present, undoubtedly was and still is a significant 
stimulus to the town’s growth.  
 

Translated by Tomasz Grzegorz Ołdytowski 
 
 



 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  648 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  66 2011 
 
 
 
 

KRZYSZTOF PARZYCH  
Akademia Pomorska w Słupsku 
 
 
 

TURYSTYKA RELIGIJNO-PIELGRZYMKOWA W SANKTUARIUM KALWARYJSKIM 
W WEJHEROWIE 

 
 
 
Wstęp 
 
 Polska należy do krajów o najsilniejszych tradycjach ruchu pielgrzymkowego. 
Na mapie Polski funkcjonuje blisko 500 miejscowości pielgrzymkowych o zróżni-
cowanym zasięgu oddziaływania, od ośrodków międzynarodowych (Częstochowa, 
Kraków-Łagiewniki, Warszawa) poprzez krajowe (Licheń, Kalwaria Zebrzydow-
ska, Gniezno) aż po grupę największą – niewielkich sanktuariów skupiających ruch 
pielgrzymkowy w skali regionalnej, a nawet lokalnej.  
 Silne zróżnicowanie rozmieszczenia miejsc kultu w Polsce jest efektem nie-
jednorodnej przynależności historycznej poszczególnych części kraju, której wyni-
kiem była również różna historycznie przynależność religijna. Zdecydowanie więk-
szą gęstością miejscowości pielgrzymkowych odznaczają się obszary historycznej 
małopolski i wielkopolski, znacznie mniejszą natomiast obszary Pomorza oraz 
Warmii i Mazur.  
 Większość sanktuariów pielgrzymkowych w Polsce jest związana z kultem 
maryjnym. Najsilniejsze tradycje ruchu pielgrzymkowego związanego z tym kultem 
posiada sanktuarium jasnogórskie.  
 Wśród miejscowości pielgrzymkowych specyficzną grupę stanowią miejsco-
wości kalwaryjskie. Kalwaria od łacińskiego określenia Calvaria odnoszącego się 
do wzgórza Golgoty, w odniesieniu miejscowości pielgrzymkowych oznacza zespół 
kościołów oraz kaplic związanych z kultem Męki Pańskiej, z reguły lokalizowany 
na wzniesieniach przez analogię do kalwarii jerozolimskiej. W topografii większo-
ści obiektów kalwaryjskich charakterystycznym elementem jest wzgórze z kapli-
cami oraz rzeźbami odtwarzającymi Drogę Krzyżową Chrystusa.  
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 Historia obiektów kalwaryjskich sięga okresu średniowiecza. Za pierwszy 
tego typu obiekt uznaje się kalwarię Scola Coeli, która została założona przez do-
minikańskiego mnicha Alwarusa w okolicach Cordoby w Hiszpanii w latach 1405 
–1420.  
 W Polsce najstarszym założeniem kalwaryjskim jest Kalwaria Zebrzydowska 
fundowana przez Mikołaja Zebrzydowskiego i zbudowana w 1602 roku. W XVII 
w. powstały ponadto kalwarie w: Pakości, Wejherowie, Górze Kalwarii, Nacławiu, 
Wambierzycach, na Górze Świętej Anny oraz w Ujazdowie.  
 Kalwarie stały się istotnym elementem ruchu pielgrzymkowego w Polsce, 
chociaż – zdaniem Jackowskiego – nigdy nie osiągnęły rozmiarów ruchu piel-
grzymkowego do sanktuariów maryjnych1. Aktualnie w Polsce funkcjonuje około 
60 tego typu obiektów. Województwo pomorskie należy do obszarów o niewielkiej, 
w porównaniu z innymi regionami kraju, liczbie miejscowości pielgrzymkowych. 
Do głównych ośrodków pielgrzymkowych tego regionu należą: Gdańsk, Swarzewo, 
Sianowo, Trąbki Wielkie oraz Wiele. W ostatnich latach wzrasta znacząco również 
rola Kalwarii Wejherowskiej, położonej pod względem administracyjnym w połu-
dniowej części Wejherowa w województwie pomorskim.  
 Wejherowo cechuje się dogodną lokalizacją pod względem komunikacyjnym, 
gdyż leży przy głównej linii kolejowej prowadzącej ze Szczecina do Gdańska oraz 
przy drodze krajowej E6; oddalone o 25 km od Gdyni oraz o 30 km od wybrzeża 
Bałtyku (najbliższa miejscowość nadmorska to Karwia). Ponadto blisko stąd (40 
km) od pasażerskiego portu lotniczego w Gdańsku Rębiechowie, który obsługuje 
połączenia krajowe z Warszawą i Krakowem oraz połączenia międzynarodowe ze 
Szwecją, Danią oraz Niemcami. Dogodne położenie komunikacyjne Wejherowa na 
ważnych szlakach transportowych, zarówno kolejowym, jak i drogowym, bliskość 
aglomeracji gdańskiej oraz wybrzeża Bałtyku stwarza istotny potencjał dla rozwoju 
ruchu turystycznego przy okazji tranzytu turystów do Trójmiasta oraz do kąpielisk 
nadmorskich Pobrzeża Gdańskiego oraz Koszalińskiego.  
 Kalwaria Wejherowska położona jest na pograniczu dwu krain: Pobrzeża 
Kaszubskiego oraz Pojezierza Kaszubskiego, w pradolinie rzeki Redy. Kalwaria 
została zbudowana w miejscu o największym w okolicy zwężeniu pradoliny oto-
czonej wysoczyznami: Kępą Pucką oraz Redłowską i od południa urozmaiconymi 
pod względem konfiguracji terenu obszarami pojeziernymi. Obszar ten jest w oko-
licy pokryty kompleksami leśnymi stanowiącymi pozostałość po puszczy nadmor-
skiej. Większość kapliczek położonych jest w krajobrazie wzgórz morenowych 
porośniętych lasami bukowymi oraz mieszanymi. Jakub Wejher, wybierając lokali-
zację kalwarii, kierował się głównie względami religijnymi oraz racjami historycz-
nymi. Kaplice kalwaryjskie rozłożone są na południowym zboczu doliny w miej-

                                                 
1  A. Jackowski, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, Biblioteka „Niedzieli”, t. 169, 

Częstochowa 2005.  
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scu, w którym do rzeki Redy wlewa się Cedron. Kaplice zostały zbudowane na 
bardzo urozmaiconym terenie – pośród licznych wzgórz, dolin oraz wąwozów na 
przestrzeni kilku kilometrów. Najwyższe wzniesienia osiągają wysokość ponad 10 
metrów nad poziom morza. Natomiast wysokość wysoczyzn okalających miasto 
liczona do poziomu doliny Cedronu dochodzi miejscami do 90 metrów.  
 Założycielem Kalwarii Wejherowskiej oraz kościoła i klasztoru był wojewoda 
malborski Jakub Wejher (1609–1657). Wyznaczenia miejsc pod kaplice oraz dró-
żek kalwaryjskich dokonał w 1648 roku geometra Robert z Werden. Wyliczył on 
dokładnie odległości pomiędzy stacjami przyszłej kalwarii. Opierał się przede 
wszystkim na faktycznych pomiarach Drogi Chrystusa w Jerozolimie. W czerwcu 
1649 roku, po uzyskaniu pozwolenia od biskupa, Jakub Wejher przystąpił do wzno-
szenia kaplic. Część z nich ma charakter otwarty, część zamknięty. Większość ka-
plic powstała jeszcze za życia Jakuba Wejhera lub też krótko po jego śmierci2. 
 Niektóre kaplice zostały ufundowane przez Wejhera, zaś pozostałe przez po-
bożnych krewnych oraz przyjaciół wojewody. Do roku 1654 zakończono budowę 
19 z 26 kapliczek. W tym samym roku została uroczyście poświęcona kaplica 
,,Spotkanie z Matką”. W roku następnym odbyła się pierwsza uroczystość na Kal-
warii Wejherowskiej.  
 Do roku 1966 kalwaria składała się z 24 kapliczek. Kościół bardzo szybko 
docenił znaczenie Kalwarii Wejherowskiej. W 1661 roku na prośbę Wejhera papież 
Aleksander VII wydał dekret o odpustach. Klemens X potwierdził ten dekret na 
kolejne 10 lat. W 1678 roku papież Innocenty XI na prośbę kolejnego właściciela 
kalwarii – Michała Radziwiłła – wydał specjalne breve, w którym rozciąga po wie-
czyste czasy ważność uzyskiwania odpustów zupełnych. Biskup Stanisław Sarnow-
ski polecił odczytać breve papieskie we wszystkich kościołach diecezji, wskutek 
czego Wejherowo stało się ,,Nową Jerozolimą”. W roku 1717 pismem datowanym 
w Rzymie Święta Kongregacja Odpustów i Relikwii udzieliła Kalwarii Wejherow-
skiej odpustów wieczystych. Pierwsze pielgrzymki przybywały do Wejherowa już 
pod koniec lat 70. XVII wieku. Dzisiaj mówi się już o ponad 300-letniej tradycji 
pątniczej w przypadku kampanii oliwskiej (Gdańsk), oksywskiej (Gdynia), kościer-
skiej oraz puckiej3.  
 Wraz ze wzrastającym ruchem pątniczym do Kalwarii Wejherowskiej w po-
łowie XVIII w. Przebendowscy odnowili znaczną część kaplic oraz wybudowali 
Bramę Oliwską na wysokości Śmiechowa, celem stworzenia odpowiedniego miej-
sca na przyjęcie pielgrzymów. W drugiej połowie XIX w. kolejny remont zlecili 
Keyserlingkowie. Właśnie wtedy kilka barokowych kaplic chroniono poprzez za-

                                                 
2  J. Więckowiak, Kalwaria Wejherowska. Dzieje, Sztuka, Architektura, Zrzeszenie Ka-

szubsko-Pomorskie, Oddział w Wejherowie, Warszawa 1982. 
3  S. Klein, Przewodnik po Kalwarii Wejherowskiej, Warszawa 1994. 
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mykanie ich na klucz. Natomiast kaplica nad Cedronem została wybudowana na 
nowo, ponieważ była najbardziej zniszczona.  
 W czasie II wojny światowej Kalwaria Wejherowska – jako ostoja polskości  
i wiary katolickiej dla obszaru północnej części Kaszub – w znacznym stopniu zo-
stała zniszczona przez nazistów. Przeprowadzony w latach 50. XX wieku remont 
był powierzchowny i polegał przede wszystkim na odnowieniu lub też uzupełnieniu 
elementów wystroju kaplic, zniszczonego w czasie wojny. W roku 2004 władze 
Wejherowa rozpoczęły starania o przyznanie z funduszy Unii Europejskiej środków 
na remont oraz modernizację kalwarii. W roku 2005 miasto uzyskało na ten cel 
dotację w wysokości 10,3 mln zł w ramach projektu Zachowanie i udostępnianie 
dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie. Re-
mont kaplic rozpoczęto w 2006 roku. Ponadto Wejherowo zostało nagrodzone  
w konkursie projektów zrealizowanych ze środków unijnych w województwie po-
morskim za „najlepszą promocję turystyki województwa pomorskiego 2007”; wy-
grało również konkurs ,,Polska pięknieje – 7 cudów unijnych funduszy” (najlepiej 
odrestaurowany zabytek w Polsce). 
 Dla turystów pielgrzymów przybywających do kalwarii przygotowany został 
specjalny szlak kalwaryjski, którego trasa liczy około 4,5 km. Prowadzi on przez 
wzgórza wysoczyznowe otaczające Wejherowo od południa, na stokach których 
znajduje się 26 barokowych i manierystycznych kaplic pochodzących z XVII w. 
Przejście trasy szlaku zajmuje około dwóch godzin. Kaplice są zamknięte ze 
względu na bezpieczeństwo. Opiekę nad sanktuarium sprawują oo. franciszkanie, 
którzy zajmują się również rejestracją pielgrzymów, udostępnianiem umówionym 
grupom i turystom indywidualnym wnętrza kaplic oraz oprowadzaniem grup po 
szlaku. Trasa jest dostępna dla zwiedzających od poniedziałku do piątku. Oprowa-
dzaniem zorganizowanych grup oprócz oo. franciszkanów zajmują się miejscowi 
przewodnicy PTTK.  
 Najpopularniejszy wśród turystów wariant zwiedzania kalwarii stanowi trasa 
Drogi Krzyżowej obejmująca 14 kaplic. Trasa rozpoczyna się przy kościele klasz-
tornym, prowadzi ulicą Klasztorną i Parkową obok pałacu Przebendowskich (sie-
dziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej), ulicą Wybickiego 
lub parkiem miejskim obok amfiteatru, ulicą Marynarki Wojennej do pierwszej 
kaplicy Drogi Krzyżowej – „Pałacu Piłata”. Dalej wiedzie wzdłuż kolejnych kaplic 
– „Podjęcia Krzyża”, „Pierwszego Upadku”, „Spotkania z Matką”, „Cyrenejczyka”, 
„Św. Weroniki”. Na ostatnim odcinku Szlak kalwaryjski prowadzi na szczyt Golgo-
ty przez kaplice: „Bramy Łez”, „Płaczących Niewiast”, „Trzeciego Upadku Chry-
stusa”, „Obnażenia Chrystusa”, „Przybicia do Krzyża”, „Kościoła Trzech Krzyży”, 
„Zdjęcia z Krzyża” i „Grobu Pańskiego”. 
 Kalwaria Wejherowska jest przede wszystkim celem pielgrzymek oraz uro-
czystości religijnych. Barokowy zespół architektoniczny na okolicznych wzgórzach 
ściąga rzesze pielgrzymów, przede wszystkim z regionu północnej części Kaszub 
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oraz pozostałych obszarów województwa pomorskiego. Prawie wszystkie ośrodki 
miejskie Kaszub organizują piesze pielgrzymki na ,,Wejherowskie Góry”. Co roku 
do Wejherowa przybywa około 60 samodzielnych pielgrzymek. Pierwsze zaczęły 
przybywać do Wejherowa już pod koniec XVII w. 
 Czasem najliczniejszych odwiedzin kalwarii jest okres świąt wielkanocnych 
związany z organizacją misteriów Drogi Krzyżowej, które skupiają największe 
zgromadzenia pielgrzymów. Istotnymi okresami peregrynacji są również święta 
odpustowe. Na Wejherowskiej Kalwarii obchodzi się aktualnie pięć odpustów: 
Wniebowstąpienia Pańskiego, Trójcy Przenajświętszej, uzdrowienia chorych, 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Podwyższenia Krzyża Świętego.  
 Największe odpusty odbywają się na przełomie maja oraz czerwca. Trzy po-
zostałe organizowane są w lipcu, sierpniu oraz we wrześniu. Pierwszy odpust  
z okazji Święta Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzi się w niedzielę przed Zesła-
niem Ducha Świętego. Przybywają wówczas pielgrzymi z południowej oraz środ-
kowej części Kaszub. Z tego powodu odpust ten nazywany jest „lądowym”. Uro-
czystości odpustowe rozpoczynają się w piątek po południu. Z kościoła klasztorne-
go wychodzi procesja ze sztandarami, feretronami oraz orkiestrą, aby przy kaplicy 
„Grób Chrystusa” powitać pielgrzymów przychodzących z Kościerzyny, do których 
dołączają grupy ze Stężycy oraz Wygody. Pielgrzymka kościerska, której tradycja 
sięga prawie czasów Wejhera, cieszy się wielkim szacunkiem wśród wejherowian, 
którzy chętnie goszczą u siebie pielgrzymów przebywających trasę około 100 kilo-
metrów. Jeszcze tego samego dnia procesja powitalna udaje się do kaplicy ,,Pałac 
Piłata”, gdzie wita pielgrzymki przychodzące z Kartuz, Przodkowa oraz Żukowa. 
Podobnie jak przy przywitaniu grupy kościerskiej obowiązuje niespotykany gdzie 
indziej ceremoniał, z kłanianiem się feretronów przed znakiem krzyża przy melodii 
orkiestr dętych. Następnego dnia około godziny dziesiątej przed południem wszyst-
kie kompanie pielgrzymkowe przybyłe poprzedniego dnia oraz te z Wejherowa idą 
na powitanie pielgrzymek przychodzących od strony Gdańska. Przy kaplicy ,,Pałac 
Piłata” wita się pielgrzymów z Gdyni, Kielna, Oliwy oraz Szemuda. Istnieje spe-
cjalny, uświęcony tradycją porządek powitania wielkich oraz cennych feretronów: 
oliwskiego, kościerskiego oraz wejherowskiego. W południe powitalna procesja 
udaje się na spotkanie z pielgrzymkami przybywającymi od strony zachodniej,  
a więc z Linii oraz Strzepcza, które wita się przy kaplicy ,,Płaczące niewiasty”.  
W niedzielę rano przybywają pielgrzymi z Bolszewa oraz Nowego Dworu Wejhe-
rowskiego, zaś w sobotę w południe pielgrzymi z Lęborka. Obchody kalwaryjskie 
rozpoczynają się w sobotę w południe, a kończy je msza święta przy ołtarzu polo-
wym przed kościołem Trzech Krzyży. Główne uroczystości niedzielne rozpoczyna-
ją się o godzinie dziewiątej procesją na Kalwarię Wejherowską. Przed kościołem 
Trzech Krzyży wszystkie chorągwie, sztandary oraz feretrony witają się zgodnie  
z kaszubską tradycją. O godzinie dziesiątej rozpoczyna się suma pontyfikalna. Po 
zakończeniu mszy świętej po stronie południowej wejherowskiej Góry Golgoty, na 



Krzysztof Parzych 290 

pętkowickiej szosie następuje ceremoniał pożegnania pielgrzymów z Kościerzyny, 
Linii oraz Strzepcza przez inne kompanie, zaś o godzinie piętnastej przy kaplicy 
,,Pałac Piłata” żegna się pozostałych, z pielgrzymami z Oliwy na czele.  
 Drugi odpust kalwaryjski – Trójcy Przenajświętszej – określa się jako 
,,morski”, ponieważ przychodzą na niego pielgrzymki z północnej, czyli nadmor-
skiej krainy Kaszub: z Pucka, Swarzewa, Władysławowa, Chłapowa, Strzelna, Sta-
rzyna, Łebcza, Helu, Mechowej, Oksywia, Rumi, Redy, Ciechocina, Kosakowa  
i prawie ze wszystkich parafii gdyńskich. Pielgrzymki witane są przy ,,Bramie 
Oliwskiej” oraz przy Krzyżu Nanieckim. Porządek obchodów kalwaryjskich oraz 
uroczystości niedzielnych jest taki sam, jak w trakcie odpustu Wniebowstąpienia 
Pańskiego.  
 W pierwszą niedzielę lipca obchodzony jest odpust uzdrowienia chorych. 
Msza odpustowa odprawiana jest przed kaplicą ,,Dom Kajfasza” o godzinie dziesią-
tej. Uroczystość kalwaryjska gromadzi ,,na górkach” chorych oraz ludzi w pode-
szłym wieku. W tym dniu poświęcone zostają również samochody wiernych.  
 Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada na dni 14 i 15 
sierpnia. Podobnie jak odpust lipcowy, który nabiera charakteru maryjnego, gdyż w 
uroczystej procesji przenosi się na kalwarię kopię cudownego obrazu Matki Bożej 
Wejherowskiej, tak i ten odpust związany jest z kultem Maryi Wejherowskiej. W 
sobotę późnym wieczorem rozpoczynają się obchody ,,Dróżek Matki Boskiej”. W 
procesji ze świecami przenosi się z ,,Domu Matki Boskiej” do kaplicy ,,Grobu 
Matki Boskiej” symboliczną szklaną trumienkę z figurą Maryi. Procesja przemierza 
kalwaryjską drogę ze śpiewem przy melodii orkiestry. W niedzielę uroczystą mszę 
świętą odprawia się przed kaplicą ,,Dom Kajfasza”, przy wystawionej kopii łaskami 
słynącego obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej.  
 Ostatni odpust obchodzony jest w drugą sobotę i niedzielę września. Jest to 
uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego będąca jednocześnie świętem religij-
nym rozpoczynającym rok szkolny, dlatego licznie uczestniczą w nim uczniowie, 
rodzice oraz nauczyciele z miejscowości powiatu wejherowskiego.  
 Również w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Kalwarii Wejherow-
skiej odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Jednocześnie nabożeństwa 
takie odbywają się we wszystkich wejherowskich kościołach. Droga Krzyżowa na 
kalwarii rozpoczyna się o godzinie szesnastej. W tym czasie z kościoła klasztorne-
go wyrusza procesja ,,na góry” do kaplicy ,,Pałac Piłata”. Na czele procesji idą 
chorągwie oraz krzyż, za nimi, niezależnie od pogody, kilka tysięcy wiernych. Na-
bożeństwa te trwają około 2,5 godziny. W Wielkim Tygodniu na Kalwarię Wejhe-
rowską idzie się również w Wielki Czwartek. Wtedy przemierza się drogę od Góry 
Wniebowstąpienia do kaplicy ,,Wieczernik”, zaś w Wielki Piątek odprawia się 
Drogę Krzyżową, idąc od kaplicy ,,Wieczernik”.  
 W celu zbadania ruchu pielgrzymkowego do Kalwarii Wejherowskiej doko-
nano analizy ilościowej frekwencji odwiedzających sanktuarium w latach 2004 
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–2008. Badanie liczby odwiedzających Kalwarię Wejherowską przeprowadzono na 
podstawie rejestru sporządzanego przez opiekujących się kalwarią oo. franciszka-
nów. Z pewnością nie jest to pełna informacja ilościowa, jednak daje pewien przy-
bliżony obraz zjawiska zarówno w aspekcie ilościowym, dynamiki zmian ruchu 
pielgrzymkowego, jak i w zakresie pochodzenia pielgrzymów odwiedzających 
sanktuarium.  
 Według rejestru pielgrzymów w latach 2004–2008 ogółem do kalwarii przy-
było 73 789 odwiedzających. Sanktuarium kalwaryjskie jest odwiedzane, ze wzglę-
du na lokalizację, w większości przez mieszkańców Wejherowa. W celu bardziej 
szczegółowej analizy dokonano charakterystyki odwiedzin osobno mieszkańców 
Wejherowa oraz przybywających spoza Wejherowa. Wśród odwiedzających sank-
tuarium 50 908 osób (68,9% ogółu) było mieszkańcami Wejherowa. W tym samym 
czasie liczba turystów spoza miasta wyniosła 22 830 osób (31,1% ogółu).  
 Pobyty w sanktuarium wejherowskim mają zróżnicowany charakter. Analiza 
ogółu odwiedzin w latach 2005–2008 pozwala poczynić następujące spostrzeżenia: 

 wśród odwiedzin dominują pobyty dużych zorganizowanych grup miesz-
kańców Wejherowa, którzy przybywają do sanktuarium w celach modli-
tewnych związanych z uczestnictwem w misteriach Drogi Krzyżowej  
w okresie wielkiego Tygodnia oraz świętach odpustowych. Ogółem w tego 
typu nabożeństwach w badanym okresie wzięło udział co najmniej 41 tys. 
wejherowian, co stanowiło ponad 50% wszystkich wizyt odnotowanych  
w sanktuarium w badanym okresie. Odwiedziny sanktuarium przez miesz-
kańców Wejherowa w czasie organizowanych misteriów Drogi Krzyżowej 
gromadzą średnio od 3 do 4 tys. osób. Największa grupa mieszkańców 
miasta, która przybyła do sanktuarium w badanym okresie, liczyła tysiąc 
osób (przybyli na obchody misterium Drogi Krzyżowej w kwietniu 2004 
roku); 

 znacznie mniej wejherowian decyduje się na odwiedziny w charakterze 
pielgrzymów indywidualnych; 

 pielgrzymi przybywający do sanktuarium spoza Wejherowa docierają tu  
w większości w dużych zorganizowanych pielgrzymkach autokarowych  
z różnych parafii diecezji. Grupy te liczą od kilkudziesięciu do nawet kil-
kuset osób. Część odwiedzin to przyjazdy indywidualne z różnych diecezji 
na obszarze całej Polski.  

 w ostatnich latach odnotowuje się również wzrost przyjazdów turystów za-
granicznych.  
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1– 2004 rok, 2 – 2005 rok, 3 – rok 2006, 4 –2007 rok, 5 – 2008 rok 

 

Rys. 1.  Frekwencja turystów odwiedzających Kalwarię Wejherowską w latach 2004 
–2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z sanktuarium.  

 
 Analiza ilościowa frekwencji w Kalwarii Wejherowskiej w badanym okresie 
wskazuje na ciągły systematyczny wzrost liczby odwiedzin (rysunek 1). Dotyczy to 
zwłaszcza odwiedzających spoza Wejherowa. Najwyższy wzrost frekwencji odwie-
dzających sanktuarium odnotowano w latach 2007 i 2008. Wysoki przyrost liczby 
odwiedzających potwierdzają wskaźniki dynamiki, która najwyższą wartość osią-
gnęła w roku 2007, osiągając 114% wzrostu w stosunku do roku 2006 (tabela 1).  
 

Tabela 1 
Wskaźniki dynamiki zmian liczby turystów-pielgrzymów odwiedzających  

sanktuarium kalwaryjskie w Wejherowie w latach 2005–2008 
 

Badany okres dynamiki zmian Wartość wskaźnika dynamiki (%) 
2005/2004 22,00 
2006/2005 13,00 
2007/2006 114,00 
2008/2007 7,00 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z sanktuarium.  
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 Systematyczny wzrost liczby odwiedzin sanktuarium odnotowuje się również 
wśród mieszkańców Wejherowa (rysunek 2). Analiza wizyt odwiedzających kalwa-
rię poza okresem Wielkiego Postu wskazuje na systematyczny wzrost frekwencji  
w latach 2004–2006. W roku 2007 odnotowano niewielki spadek, który należy 
łączyć prawdopodobnie z kompleksową renowacją kapliczek kalwaryjskich w ra-
mach projektu Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza poprzez utworze-
nie Parku Kulturowego w Wejherowie, współfinansowanego przez Unię Europej-
ską. Projekt ten był realizowany w latach 2006–2008. Bezpośrednio po jego zakoń-
czeniu skala frekwencji wejherowian odwiedzających kalwarię indywidualnie, poza 
okresem Wielkiego Postu, wzrosła prawie trzykrotnie w stosunku do lat poprzedza-
jących renowację kalwarii. Tak wysoki wzrost frekwencji odwiedzających należy 
łączyć prawdopodobnie z zakończoną renowacją obiektu.  

 
1– 2004 rok, 2 – 2005 rok, 3 – rok 2006, 4 –2007 rok, 5 – 2008 rok 

 

Rys. 2. Liczba mieszkańców Wejherowa odwiedzających kalwarię latach 2004–2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sanktuarium. 

 
 Kalwaria Wejherowska w klasyfikacji miejsc pielgrzymkowych Polski doko-
nanej przez Jackowskiego4 została zaliczona do miejsc pielgrzymkowych o znacze-
niu regionalnym. Potwierdzają to również badania Rydza5.  

                                                 
4  A. Jackowski, Święta przestrzeń świata, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2003. 
5  E. Rydz, Kalwaria Wejherowska jako miejsce kultu religijnego, w: Geografia i sacrum,  

t. 2, red. B. Domański, S. Skiba, IGiGP UJ, Kraków 2005.  
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 Oceny zasięgu oddziaływania przestrzennego obiektu dokonano na podstawie 
pochodzenia odwiedzających, uwzględniając z jednej strony wejherowian, z drugiej 
zaś – turystów przybywających do sanktuarium spoza Wejherowa. Analizy pocho-
dzenia turystów dokonano w układzie diecezji miejsca zamieszkania odwiedzają-
cych.  
 Wśród 73 738 osób, które przybyły do kalwarii w analizowanym okresie, 
około 69% stanowili mieszkańcy Wejherowa.  
 Turyści, którzy odwiedzili sanktuarium w latach 2004–2008, pochodzili z 38 
polskich diecezji. Zdecydowanie najwięcej osób pochodziło z macierzystej diecezji 
gdańskiej (włączając mieszkańców Wejherowa, z diecezji gdańskiej przybyło 64 
935 osób, co stanowiło 88,00% ogółu tych, którzy przybyli w analizowanym okre-
sie do sanktuarium). W tej grupie, wyłączając mieszkańców Wejherowa, najwięcej 
osób reprezentowało aglomerację trójmiejską.  
 Spośród pozostałych odwiedzających najwięcej było osób z diecezji: pelpliń-
skiej – 1728, toruńskiej – 962 oraz warszawskiej – 878 osób.  
 Warto odnotować, że Kalwaria Wejherowska była również celem przyjazdów 
turystów zagranicznych. Ogółem w latach 2004–2008 sanktuarium odwiedziły 524 
osoby z 11 krajów; najwięcej osób pochodziło z Niemiec – 195 osób oraz z Litwy  
– 138 osób.  
 Zasięg oddziaływania przestrzennego odwiedzających sanktuarium wskazuje 
na jego wybitnie regionalny charakter. W ostatnich latach daje się jednak obserwo-
wać również rosnący wzrost zainteresowania obiektem wśród przyjezdnych spoza 
terenu diecezji gdańskiej.  
 Kalwaria Wejherowska, będąc czwartą kalwarią w kolejności na ziemiach 
polskich, posiada bogate tradycje pielgrzymowania od połowy XVII wieku. Już 
wówczas była bardzo istotnym miejscem kultu dla mieszkańców północnej części 
Kaszub. Współcześnie w dalszym ciągu pełni ważną rolę na mapie miejsc piel-
grzymkowych Polski północnej. W ostatnich latach skala frekwencji odwiedzin 
kalwarii systematycznie wzrasta. Dotyczy to zarówno przybywających z terenu 
Wejherowa oraz aglomeracji gdańskiej, jak również z bardziej oddalonych diecezji.  
 Przeprowadzona w latach 2006–2008 renowacja kapliczek kalwaryjskich oraz 
bliskość jednego z głównych obszarów recepcyjnych turystyki w Polsce (Wybrze-
ża) stwarzają szansę na dalszy wzrost zainteresowania obiektem zarówno wśród 
turystów z obszaru województwa pomorskiego, jak i z pozostałych obszarów emisji 
ruchu turystycznego.  
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RELIGIOUS AND PILGRIMAGE TOURISM IN THE WEJHEROWO 
CALVARY 

 
 

Summary 
 
 One of the main objects in polish pilgrimage tourism are calvarias. The location of 
pilgrimage tourism places in Poland is very uneven. There are less pilgrimage places in 
the north part of in comparison to south regions. It is result of different determinants of 
historical development in various part of Poland. 
 One of the most popular pilgrimage places in the north part of Poland is the Wej-
herowo Calvary. The pilgrimage tourism has been continuing here since the XVII age 
when was built the 26 baroque chapels by the Michał Wejher. Since then began the new 
history of the Wejherowo as the place of pilgrimage tourism. Today Wejherowo Cal-
vary the first of plays the role of the main pilgrimage places for the Gdańsk and others 
towns and cities of the Pomeranian region. About 75 000 tourist visited Wejherowo 
Calvary from 2004 to 2008 year. The majority of them were inhabitants of Wejherowo 
the next of Gdańsk, Gdynia, Sopot and others parts of Pomeranian region, Besides it 
some pilgrimage come from pelplińska and toruńska diocese. In the last year we can see 
the foreign tourist in the sanctuary come from Lithuania and Germany. The research 
confirms role of Wejherowo Calvary as the regional pilgrimage place for east Pomera-
nian region.  
 

Translated by Krzysztof Parzych 
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ZABYTKOWE SANKTUARIA MARYJNE NA POMORZU ZACHODNIM  
JAKO ATRAKCJE TURYSTYCZNE 

 
 
 
Wstęp 
 
 W Polsce znajduje się wiele ważnych sanktuariów, do których pielgrzymują 
pątnicy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Największymi ośrodkami pielgrzym-
kowymi związanymi z kultem maryjnym w Polsce są m.in.: Częstochowa, Kalwaria 
Zebrzydowska, Licheń, Łagiewniki, Niepokalanów. Aktualnie zarejestrowanych 
jest ponad 500 sanktuariów pielgrzymkowych. Należą one w zdecydowanej więk-
szości do Kościoła rzymskokatolickiego (98%). Około 430 z nich to sanktuaria 
maryjne, wśród których 200 posiada koronowane wizerunki Matki Bożej. Najczę-
ściej odwiedzanym miejscem jest Jasna Góra (4–5 mln pielgrzymów w roku), na 
drugim miejscu znajduje się Kalwaria Zebrzydowska (ok. 2 mln pątników w roku), 
na trzecim zaś – Licheń, który odwiedza ponad 1 mln pielgrzymów w roku1.  
W bardzo wielu sanktuariach, m.in. zachodniopomorskich, nie prowadzi się staty-
styk ruchu pielgrzymkowego, jedynie odnotowuje szacunkowo wzrost bądź spadek 
tego ruchu. W ścisłym związku z sanktuarium pozostaje pielgrzymowane jako cha-
rakterystyczny wyraz pobożności ludowej. W zdecydowanej większości sanktuaria 
nawiedzane są przez pielgrzymów, którzy realizują tylko cele duchowe, spełniając 
przy tym wiele aktów kultu. Można zatem stwierdzić, że nie byłoby pielgrzymek 
bez sanktuariów. Miejsca te odwiedzane są także przez rzesze turystów, którzy 
zainteresowani są jedynie zwiedzaniem tych miejsc, a więc przybywają w celach 
poznawczych. Głównym powodem odwiedzin są w tym przypadku głównie walory 

                                                 
1  A. Jackowski, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, Częstochowa 2005, s. 61–62. 
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architektoniczne budowli sakralnych, przeszłość historyczna tych miejsc oraz forma 
obrzędów religijnych.  
 W artykule zwrócono szczególną uwagę na walory architektoniczne sanktu-
ariów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej jako zabytków sakralnych. Obecnie na 
terenie archidiecezji znajduje się sześć sanktuariów maryjnych. Są to: Brzesko, 
Choszczno, Resko, Trzebiatów, Szczecin i Siekierki.  
 Analizując budownictwo sakralne tych obiektów, należy zaznaczyć, że cztery 
świątynie, tj. w Brzesku, Choszcznie, Resku i Trzebiatowie, są kościołami zabyt-
kowymi. Sanktuaria w Siekierkach i Szczecinie są przykładem współczesnego, 
nowoczesnego budownictwa sakralnego i dlatego w niniejszym artykule nie są 
brane pod uwagę.  
 
 
1. Objaśnienia terminologiczne 
 
 Sanktuarium jest to miejsce sakralne, które dzięki nadzwyczajnemu objawie-
niu się mocy najwyższej, rozpoznanej i czczonej, ma szczególne znaczenie kultowe. 
Jest to miejsce kultu Bożego, miejsce wyjątkowej obecności Boga. Sanktuaria wy-
stępują w różnych religiach. Wyróżnia się wśród nich dwa zasadnicze rodzaje: 

 środowiska naturalne, do których należą: święte lasy, jaskinie, źródła, rze-
ki, jeziora, góry; 

 świątynie budowane w najróżniejszych formach i stylach, wznoszone na 
pamiątkę danego objawienia czy też w celu oddania czci relikwiom, obra-
zom, przedmiotom2.  

 Sanktuaria to miejsca, do których przybywają pątnicy i są one ich głównym 
celem podróży. W religii katolickiej sanktuaria nabierają szczególnego znaczenia, 
gdyż są one głównie przejawem kultu maryjnego. Sanktuaria maryjne zawsze sta-
nowiły przeważającą liczbę (prawie 85%) wszystkich miejsc świętych3. W innych 
krajach świata, głównie w Azji i na Bliskim Wschodzie, istnieje bardzo duża liczba 
sanktuariów pierwszego rodzaju (środowiska naturalne). Przybywają tam niezliczo-
ne rzesze wyznawców. Przyjmuje się, że jednym z najstarszych sanktuariów  
w Europie jest megalityczny kamienny krąg w Stonehenge na terenie Anglii.  
 Termin „atrakcji turystycznej” wprowadził do literatury fachowej w 1972 roku 
Cohen4. Od tego czasu powstało wiele definicji tego fenomenu. W lapidarny sposób 
ujmuje atrakcje Lundberg – jako „cokolwiek, co zaciekawia turystów”; takie rozu-

                                                 
2  A. Mazur, Turystyka pielgrzymkowa a turystyka religijna, w: Turystyka religijna, red. Z. 

Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010, s. 5059.  
3  Sanktuaria i pielgrzymki  pątnictwo w Polsce po 1945 roku, źródło: www.opoka.org.pl 

(10.12.2010). 
4  E. Cohen, Towards a Sociology of International Tourism, „Social Research” 1972, 
39:164–182. 
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mienie atrakcji podobne jest do prezentowanego w literaturze przedmiotu znaczenia 
waloru krajoznawczego5. Z kolei Goodall określa atrakcję w opisowy sposób: jako 
„miejsce charakterystyczne, często unikalne, np. naturalne środowisko, zabytek 
historyczny, takie wydarzenia jak festiwale i imprezy sportowe”6. 
 Wiele nowego do dyskusji nad istotą atrakcji turystycznych wnosi systemowa 
definicja McCannella. Zdaniem tego autora atrakcja turystyczna jest empiryczną 
relacją pomiędzy turystą, widokiem (sight) a oznacznikiem (marker) – informacją 
dotyczącą miejsca7. 
Obiekt (widok) nabiera charakteru atrakcji dopiero poprzez dodanie oznacznika. 
Oznaczniki mogą mieć zróżnicowaną formę generowania informacji, są to m.in.: 
przewodniki, tabliczki informacyjne, slajdy, odczyty. Rolę oznacznika może pełnić 
promocja obiektu, zresztą promocja i reklama są czynnikami kreującymi ciągle 
nowe atrakcje. Oznacznik odgrywa bardzo istotną rolę, gdyż atrakcji często nie 
dałoby się odróżnić od mniej sławnych obiektów, gdyby ich nie oznaczono. 
 Każda atrakcja turystyczna oznacza jakiś obiekt lub wydarzenie będące 
przedmiotem zainteresowania ze strony turystów oraz przyciągające ruch tury-
styczny. Każdy obiekt lub wydarzenie będące atrakcją turystyczną wyróżnia się 
następującymi cechami: 

 przyciąga turystów;  
 posiada rdzeń (nucleus), czyli cechę wyróżniającą ją spośród innych obiek-

tów lub wydarzeń;  
 posiada oznacznik (marker), czyli odpowiednie informacje o rdzeniu, dzię-

ki którym turysta wie o istnieniu atrakcji (np. tablice informacyjne, opis  
w przewodniku lub innej publikacji)8. 

 Analizowane w tym artykule sanktuaria maryjne na terenie Pomorza Zachod-
niego oprócz tego, że posiadają walory architektoniczne, są przede wszystkim miej-
scami kultu religijnego. W miejscowościach tych obserwuje się zjawisko pielgrzy-
mowania indywidualnego oraz grupowego. Niewielkie nasilenie ruchu pielgrzym-
kowego odnotowuje się w okresie wiosenno-letnim. Z sanktuarium ściśle związane 
jest pojęcie „pielgrzymka”, które pod względem etymologicznym jest dość złożone. 
W czasach starożytnych używano słowa peregrinus oznaczającego osobę podróżu-
jącą przez obce kraje9. Przyjmuje się, że dopiero od XII w. pojęcie pielgrzymowa-
nia (peregrinatio) rozumiano jako religijną praktykę odwiedzania miejsc świę-

                                                 
5  D. Lundberg, The Tourist Business. Van Nostrand Reinhold, New York, 1985. 
6  B. Goodall, The Dynamics of Tourism Place Marketing, w: Marketing Tourism Places, 

red. G. Ashworth i B. Goodall, Routledge, London 1990. 
7  D. McCannel, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wyd. Literackie Muza, Warszawa 

2002. 
8  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, str. 1518. 
9  A. Jackowski, Pielgrzymki oraz turystyka religijna – problemy terminologiczne, w: Tury-

styka a religia, red. J. Bergiel, J. Żbikowski, Biała Podlaska 2003, s. 15. 
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tych10. W Polsce na początku XX w. w literaturze odnotowuje się pojęcia takie, jak: 
„pielgrzymstwo”, „peregrynacja”, „pątnictwo” lub „pątnik”, stosowane zamiennie  
z pielgrzymowaniem, pielgrzymką i pielgrzymem.  
 
 
2. Walory architektoniczne zabytkowych obiektów sakralnych 
 
 Sanktuarium Matki Boskiej Reskiej 
 Kościół w Resku jest największym i najstarszym zabytkiem w mieście. Istnie-
je niewiele informacji o dziejach świątyni. Przypuszczalnie została zbudowana na 
przełomie XIV i XV w. Jest to gotycka trójnawowa budowla halowa (wszystkie 
nawy równej wysokości). Posiada trójboczne prezbiterium, do którego przylega 
zakrystia. W roku 1881 kościół otrzymał 67-metrową kwadratową wieżę składającą 
się z trzech wyraźnych członów, przykrytą stożkowym hełmem.  
 

 
 

Rys. 1. Sanktuarium w Resku – widok na wieżę 

Źródło: opracowanie T. Duda. 

                                                 
10  Ibidem, s. 16. 
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 Kościół jest budowlą średniej wielkości, hala podzielona jest dwoma rzędami 
ośmiobocznych filarów. Nawa główna od prezbiterium oddzielona jest łukiem tę-
czowym. Świątynia posiada trzy wejścia – główne i dwa boczne. Na uwagę zasłu-
gują sklepienia krzyżowo-żebrowe w nawie głównej oraz gwiaździste w prezbite-
rium. Mury kościoła wsparte są przyporami11. 
 Najstarszym elementem wyposażenia jest barokowy XVIII-wieczny prospekt 
organowy. Pozostałe wyposażenie pochodzi z okresu neogotyckiego, m.in.: ołtarz 
główny, ołtarze w nawach bocznych, ambona, konfesjonał i chrzcielnica.  
 W okresie reformacji w ciągu kilkuset lat w kościele działał zbór protestancki. 
Katolickie życie religijne zostało przeniesione do odległej o 6 km wsi Święciechów, 
gdzie pracowały siostry boromeuszki prowadzące szkołę, szpital oraz nauczające 
religii. Życie religijne wspólnoty katolickiej w oparciu o Fundację św. Alojzego 
Gonzagi prowadzoną przez siostry wyróżniało się kultem Matki Bożej Niepokala-
nie Poczętej. Szczególnym kultem otoczono jej wizerunek namalowany przez nie-
znanego autora prawdopodobnie pod koniec XIX w. na płótnie o wymiarach 145 x 
85 cm. Obraz przedstawia młodzieńczą Maryję trzymającą w ręku białą lilię, która 
jest znakiem niepokalanego poczęcia i dziewiczej czystości12 (rysunek 2). 
 

 
 

Rys. 2. Sanktuarium w Resku – obraz Matki Bożej Reskiej w ołtarzu głównym 

Źródło: opracowanie T. Duda. 

                                                 
11  Z.P. Cywiński, Sanktuarium Matki Boskiej Reskiej, w: „Wędrowiec Zachodniopomorski” 

2002, nr 1(5), s. 33–34. 
12  K. Bon, Uśmiechnięta Madonna w Resku i kustosz-malarz, „Ecclesia” 2009, nr 3. 
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 Podczas działań wojennych kościół i klasztor w Święciechowie uległy znisz-
czeniu. Po wojnie życie religijne powróciło do Reska, gdzie przeniesiono ołtarz 
główny i boczne oraz obraz Matki Bożej, który przez wiele lat był niezauważalny, 
zawieszony na bocznej ścianie prezbiterium. Dzięki wieloletnim staraniom ks. Ta-
deusza Jaszkiewicza dopiero w 1977 roku obraz wrócił na właściwe miejsce do 
odnowionego ołtarza głównego. Od tego czasu Matkę Boską z tego obrazu nazwa-
no Reską, a później Uśmiechniętą Madonną. Kult Matki Bożej Reskiej rozprze-
strzeniał się coraz bardziej.  
 W święto Zwiastowania Najświętszej Pannie Maryi, 25 marca 1993 roku, ks. 
abp Marian Przykucki usankcjonował istniejący kult, wydając dekret ustanawiający 
sanktuarium maryjne. Wydarzenie to wpłynęło także na wzrost ruchu pielgrzym-
kowego. Miejsce to nawiedza tysiące pielgrzymów nie tylko z Pomorza Zachodnie-
go, ale także z całego kraju. Według szacunków kustosza – ks. dra Tadeusza 
Uszkiewicza – przybywa tu 40 pielgrzymek rocznie. Lokalną tradycją stało się 
pielgrzymowanie młodzieży akademickiej po zakończeniu letniej sesji egzamina-
cyjnej – najpierw pociągiem ze Szczecina do Łobza, a dalej na pieszo do Matki 
Boskiej Reskiej13.  
 Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Choszcznie 
 Sanktuarium zostało utworzone 8 grudnia 1993 roku przez abpa Mariana 
Przykuckiego. Motywacją ustanowienia lokalnego loca sacra (translokacja kultu) 
było stwierdzenie faktu kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Choszcznie,  
a także troska o dalszy rozwój kultu Najświętszej Maryi Panny w archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej oraz pragnienie zaradzenia duchowym potrzebom wier-
nych14. 
 Od momentu powstania świątyni do czasów reformacji praktykowany był tutaj 
kult Matki Bożej. Licznie przybywający ludzie prosili o wstawiennictwo i potrzeb-
ne łaski15.  
 Kościół farny powstały w połowie XIV w. jest świątynią orientowaną, zbu-
dowaną z cegły (rysunek 3). Bryła składa się z trzech elementów: trójnawowej hali, 
niższego trójbocznego prezbiterium i czworobocznej wieży dostawionej do korpusu 
nawowego. Wieża pochodzi z około 1400 roku i podzielona jest wyraźnie na cztery 
piętra wyodrębnione za pomocą fryzów i rzędów blend (rozmieszczone horyzontal-
nie). Wieża zwieńczona jest namiotowym dachem i ma wysokość 72 m. W korpusie 
świątyni przeważa natomiast wertykalizm detali architektonicznych. We wschod-
nim szczycie widocznych jest 20 ostrołukowych blend. Część nawowa i prezbite-
rium przykryte są dwuspadowym dachem. W drugiej połowie XIX w. do prezbite-

                                                 
13  Ibidem. 
14  Dekret abpa Mariana Przykuckiego ustanawiający Sanktuarium Matki Boskiej Nieusta-

jącej Pomocy w Choszcznie z 8 grudnia 1993 r., „Prezbiterium” 21(1993), nr 1112, s. 332–333. 
15  Z.P. Cywiński, op.cit., s. 3–4. 



Zabytkowe sanktuaria maryjne na Pomorzu Zachodnim… 303

rium od strony południowej dobudowano zakrystię. W jej sąsiedztwie w południo-
wo wschodnim narożniku nawy bocznej znajduje się ośmioboczna wieżyczka. Fa-
sadę zachodnią budowli zdobią dwie ośmioboczne wieżyczki ze stożkowymi heł-
mami, dobudowane po obu stronach wieży głównej w połowie XIX w.  
 

 
 

Rys. 3. Sanktuarium w Choszcznie – widok ogólny 

Źródło: opracowanie J. Leśniański. 

 
 Ważne elementy architektury znajdują się także wewnątrz świątyni, która jest 
trójnawową halą. W nawach występują sklepienia gwiaździste, w prezbiterium 
krzyżowo-żebrowe, a w zakrystii krzyżowe. Z najstarszego oryginalnego wyposa-
żenia pozostało bardzo niewiele. Na uwagę zasługują:  

1. „Drzewo Jessego” rzeźbione w terakocie z ok. 1350 roku – jest to ikono-
graficzne przedstawienie genealogii Chrystusa w kształcie drzewa wyrasta-
jącego z postaci Jessego (ojca króla Dawida). Z kłody drzewa wyrasta wi-
norośl, wśród której znajduje się 21 żydowskich przodków Chrystusa. Cen-
tralną część kompozycji zajmuje Pasja – Ukrzyżowany Chrystus, po bo-
kach postacie Maryi i św. Jana. Choszczeńskie przedstawienie Drzewa 
Jessego jest rzadkością na skalę europejską.  

2. Wapienna płyta epitafijna choszczeńskiego burmistrza M. Rebentischa  
z 1575 roku. 

3. Epitafium wykonane z piaskowca dla fundatorki dachu kościoła Elizabeth 
von Schack z 1787 roku.  
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Rys. 4. Sanktuarium w Choszcznie – obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Źródło: opracowanie J. Leśniański.  

 
 Współczesne elementy wyposażenia wykonano po II wojnie światowej. Warto 
zwrócić uwagę na nowoczesne tabernakulum, ołtarz główny i chrzcielnicę ze 
sztucznego kamienia pochodzącą z drugiej polowy XIX w. Ściany prezbiterium 
zajmuje malowidło ścienne z 1957 roku autorstwa P. Padée z Poznania, przedsta-
wiające sześć cudów z życia Chrystusa. W nawie głównej na belce tęczowej z 1865 
roku znajduje się współczesny krzyż i rzeźby dwóch postaci wykonane przez  
A. Trajkiewicza. 
 W nawach bocznych choszczeńskiej świątyni znajdują się dwa ołtarze według 
projektu M. Witalisa. W ołtarzu nawy bocznej północnej znajduje się czczona kopia 
obrazu matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziona z kościoła św. Alfonsa  
w Rzymie na Wzgórzu Eskwilińskim, w nawie południowej zaś – ołtarz z obrazem 
Miłosierdzia Bożego16.  
 Na chórze znajdują się piętnastogłosowe organy z dwoma manuałami z 1959 
roku. Oryginalny instrument nie przetrwał zniszczeń ostatniej wojny. Na wieży 
kościoła znajdują się trzy dzwony. Najstarszy, średniej wielkości, pochodzi z 1660 

                                                 
16  E. Marciniak, Podręczny przewodnik po sanktuariach i miejscach pielgrzymkowych, 

Włocławek 2004, s. 536–537. 
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roku, duży dzwon z roku 1911, a mały został przeniesiony ze zniszczonego kościoła 
w Wardyniu. 
 Sanktuarium maryjne w Brzesku  
 Głównym motywem ustanowienia sanktuarium w Brzesku17 była żywa ak-
tywność religijna lokalnej społeczności Pomorza Zachodniego. Sanktuarium po-
wstało 8 grudnia 1992 roku na podstawie dekretu abpa Mariana Przykuckiego18.  
 

 
 

Rys. 5. Sanktuarium w Brzesku – widok ogólny. 

Źródło: opracowanie T. Duda. 

 
 Pochodzący z drugiej połowy XIII w. kościół został zbudowany z polnych 
granitowych kamieni. Ma on charakter salowy w formie prostokąta o wymiarach 28 

                                                 
17  Brzesko – wieś położona w północno-zachodniej Polsce, około 10 km na wschód od Py-

rzyc, przy drodze nr 122 Pyrzyce – Dolice – Suchań dochodzącej do drogi nr 10, na odcinku 
Stargard Szczeciński – Wałcz.  

18  Dekret abpa Mariana Przykuckiego potwierdzający istnienie sanktuarium maryjnego  
w Brzesku z 8 grudnia 1992 r., w: „Prezbiterium” 20(1992) nr 1112, s. 328–329.  
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m x 10 m, szczyty wykonane z cegły, częściowo otynkowane19. Na przestrzeni 
wieków kościół ulegał licznym przebudowom (otwory okienne, ściana zachodnia, 
kruchta, zakrystia), szczyt wschodni pozostał nienaruszony do obecnych czasów. 
Pod koniec XIX w. zatynkowane zostały barokowe malowidła ścienne, do dziś 
zachowały się jedynie ich niewielkie fragmenty. Obok kościoła znajduje się baro-
kowa wieża zwieńczona spiczastym hełmem zaprojektowana przez berlińskiego 
architekta Friedricha Schinkela. Została ona wzniesiona w latach 1815–185720.  
 We wnętrzu kościoła znajduje się wiele cennych zabytków sakralnych. Obec-
ny renesansowy ołtarz ma formę szafkowego tryptyku. Główna szafa ołtarzowa ma 
187 cm wysokości i 230 cm szerokości. Najcenniejszym zabytkiem jest gotycka 
figura brzeskiej Madonny z Dzieciątkiem. Jest to drewniana polichromowana rzeź-
ba z początków XV w. (rysunek 6). 
 

 
 

Rys. 6. Sanktuarium w Brzesku – Figura Madonny z Dzieciątkiem 

Źródło: opracowanie T. Duda. 

  Autor i pochodzenie tej figury nie są znane, jednak przypuszcza się, że jest to 
kopia kamiennej rzeźby Madonny z katedry w Lubece. Figura brzeska ma 148 cm 

                                                 
19  J. Żelawski, Opowieść o Brzeskiej Madonnie, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 

Kraków 2008, s. 47. 
20  Ibidem, s. 52–53. 
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wysokości i przedstawia Maryję piastującą na lewej ręce Dzieciątko, a w prawej 
trzymającą berło jako symbol władzy królewskiej. Dzieciątko trzyma w dłoniach 
złote jabłko – symbol władzy królewskiej nad światem. Rzeźba reprezentuje typ 
Niewiasty Apokaliptycznej stojącej na półksiężycu i depczącej głowę szatana. Ma-
donna posiada uśmiechnięty i dobrotliwy wyraz twarzy, ubrana jest w długą szatę 
oraz szeroki złocony płaszcz spięty pod szyją.  
 W zamykanych skrzydłach ołtarza znajdują się piękne figury 12 apostołów. 
Poniżej ołtarza umieszczona jest predella, czyli płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy21. 
 Po zamknięciu bocznych skrzydeł ołtarza widocznych jest osiem malowideł 
przedstawiających sceny męki Chrystusa.  
 W kościele uwagę zwraca także renesansowa bogato złocona ambona, ozdo-
biona pięknymi rzeźbami Ewangelistów. Pod wizerunkiem każdego z nich wpisano 
jego imię, a poniżej biblijny werset. Na słupie wspierającym ambonę widnieje in-
skrypcja w języku łacińskim. W koronie baldachimu ambony znajdują się olejne 
malowidła fundatorów kościoła i postaci Chrystusa. Ambonę i ołtarz wykonał lu-
dowy artysta Michał Haentz z Choszczna22.  
 Niezwykłym zabytkiem brzeskiej świątyni jest jej strop, określany przez wielu 
znawców sztuki jako „klejnot sztuki snycerskiej”. Jest to dzieło robotnika pracują-
cego w młynie wodnym – Michała Pahla. Na drewnianym sklepieniu można po-
dziwiać kunsztownie namalowane postacie aniołów z instrumentami muzycznymi  
i gałązkami palm. Liczne wstęgi zawierają biblijne wersety w języku łacińskim. 
Jako protestant artysta w swoim dziele zawarł dwa tematy charakterystyczne dla 
sanktuariów maryjnych. Temat maryjny umieścił nad ołtarzem, a temat chrystolo-
giczny w centralnej części sufitu. Na uwagę zasługuje fakt, iż jeden z aniołów znaj-
dujących się nad chórem ma szarfę z jedynym napisem w języku polskim: „Przez 
Maryję do Jezusa”23.  
 Kościół w Brzesku składający się z ołtarza, ambony i empory organowej po-
siada oryginalny i rzadki wystrój wnętrza, przez co jest niezwykle wartościowym  
i unikatowym zabytkiem nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale również w Polsce. 
 Oprócz licznie przybywających pielgrzymów sanktuarium zwiedzają także 
turyści odwiedzający pobliski park dendrologiczny w Przelewicach. Według sza-
cunków ks. J. Żelawskiego, stanowią oni 20% wszystkich odwiedzających. Do 
Brzeska przybywają pątnicy indywidualni, jak też zorganizowane grupy pielgrzy-
mów, głównie w soboty i niedziele w okresie letnim.  
 Oprócz sanktuarium pielgrzymi odwiedzają też strumień Jordan związany  
z kultem św. Ottona z Bambergu, który właśnie tutaj dokonał pierwszego chrztu na 
Pomorzu Zachodnim, a później udał się do Pyrzyc. Miejsce to znajduje się 300 m 

                                                 
21  Ibidem, s. 48–49. 
22  Ibidem, s. 50. 
23 Ibidem, s. 52. 
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od sanktuarium. Za dwa lata planowana jest koronacja brzeskiej Madonny, niezwy-
kłej i jedynej tego typu figury na Pomorzu Zachodnim24.  
 Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Trzebiatowie 
 Sanktuarium maryjne w Trzebiatowie jest najmłodszym w metropolii szcze-
cińsko-kamieńskiej (rysunek 7). Jest ono także określane mianem sanktuarium ar-
chidiecezjalnego. Erygowane zostało w dniu 7 października 1996 roku przez abpa 
Mariana Przykuckiego, który oficjalnie potwierdził istniejący tu od 1867 roku kult 
maryjny. Dzięki stanowczej i zdecydowanej postawie ówczesnych mieszkańców 
zachował się oryginalny obraz, który przetrwał reformację i pozostał w kościele aż 
do czasów, kiedy świątynia ponownie przeznaczona była do sprawowania kultu 
katolickiego. Jednak w okresie reformacji obraz Maryi przeniesiono z ołtarza głów-
nego na boczną ścianę i przysłonięto go płótnem, na którego tle usytuowano krzyż.  
 

 
 
Rys. 7. Sanktuarium w Trzebiatowie – widok prezbiterium. 
Źródło: opracowanie T. Duda 
 
 Po zakończeniu II wojny światowej obraz Matki Bożej ponownie został 
umieszczony przez zasiedlających te ziemie Polaków w ołtarzu głównym. Wierni  
w Trzebiatowie czczą obraz pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej, który został 
koronowany na prawie diecezjalnym 20 maja 2006 roku. Twórcą tego dzieła jest 

                                                 
24  Wywiad ustny z ks. J. Żelewskim, kustoszem brzeskiego sanktuarium.  
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Ernest Deger – bardzo uznany przedstawiciel katolickiego malarstwa kościelnego. 
Malowidło przedstawia Matkę Bożą z wieńcem gwiazd nad głową, długimi włosa-
mi, księżycem pod stopami, lewą ręką podtrzymującą Dzieciątko Jezus. Obraz  
o wymiarach 3 m x 1,3 m powstał w 1867 roku. Podobne dzieła tego artysty można 
podziwiać w muzeach diecezjalnych w Kolonii i Düsseldorfie25.  
 Budowę kościoła parafialnego w Trzebiatowie zakończono w 1370 roku. Jest 
to gotycka świątynia, która na przestrzeni dziejów wielokrotnie była przebudowy-
wana; największa przebudowa miała miejsce w latach 1865–1867. W wyniku tych 
działań zniszczono oryginalny gotycki wystrój i zastąpiono go stylem neogotyckim. 
Bryła ma formę trzynawowej hali z wyodrębnionym prezbiterium, wieżą zachodnią 
i zakrystią. Najstarszą częścią budowli jest prezbiterium, które w rzucie tworzy 
ośmiobok. Wysmukłą bryłę wzniesiono z cegły w układzie wendyjskim26. Całkowi-
ta długość kościoła wynosi 72 m, a szerokość 28 m. Na uwagę zwiedzających za-
sługują gotyckie okna o ostrołukowym wykroju z laskowaniem oraz profilowane 
kształtką o rozglifionych ościeżach. Całość kompozycji dopełniona została przez 
profilowane gzymsy: cokołowy, okapnikowy i koronujący oraz towarzyszące im 
maswerkowe fryzy. Wnętrze przykryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Sklepie-
nia nakryto dwuspadowym dachem wielobocznie łamanym nad wschodnim za-
mknięciem. W ścianach zewnętrznych i wewnętrznych zamknięcia prezbiterium 
znajdują się blendy z maswerkowym wypełnieniem. Zachodnią granicę przestrzeni 
prezbiterialnej wyznacza łuk tęczowy z zachowaną na podłuczu polichromią przed-
stawiającą postacie proroków starotestamentowych z banderolami, umieszczone 
w medalionach z wici roślinnej27.  
 Korpus nawowy założony na planie prostokąta ma formę trójnawowej hali. 
Nawy podzielone na cztery prostokątne przęsła oddzielone są od siebie arkadowymi 
ostrołukami z bogatym profilowaniem i polichromią na podłuczach. Spoczywają 
one na trzech parach ośmiobocznych gładkich filarów i dwóch parach półfilarów  
z profilowaną strefą kapitelową i cokołową. Filary wspierają rozpostarte nad przę-
słami sklepienia gwiaździste i więźbę dachową. Do ścian zewnętrznych naw bocz-
nych w XIX w. dostawiono drewniane empory wsparte na słupach. Wiodą nań ka-
mienne schody kręcone, znajdujące się wewnątrz ceglanych ośmiobocznych wieży-
czek z portalowym wejściem. Od strony wschodniej bryła korpusu nawowego 
zwieńczona jest trójkątnym szczytem rozczłonkowanym wąskimi, ostrołukowymi 

                                                 
25  G. Wejman, Kult maryjny w Trzebiatowie, „Prezbiterium” 34 (2006), nr 5-6, s. 192;  

E. Marciniak, Podręczny przewodnik po sanktuariach i miejscach pielgrzymkowych, Włocławek 
2004, s. 546–547. 

26  Układ wendyjski (słowiański) – w Polsce w XIII w., znikł ostatecznie w 1420 roku; skła-
da się z dwóch powtarzalnych warstw cegieł, w których dwie wozówki przedzielone są jedną 
główką. 

27  www.architektura.pomorze.pl, (10.12.2010). 
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blendami. Do wnętrza korpusu nawowego wiodły dwa zewnętrzne wejścia portalo-
we. Obecnie jedynym wejściem jest portal północny28. 
 Warto także wspomnieć o wieży kościelnej, którą zbudowano w stylu gotyc-
kim – z cegły na planie prostokąta. Ściany wieży, podobnie jak ściana szczytowa 
części nawowej, ozdobiona jest blendami. Masyw wieżowy ma wysokość 99 m. 
Wieża ta w przeszłości pełniła funkcję latarni morskiej. Trzebiatowskie sanktu-
arium posiada jeden z najstarszych dzwonów w Polsce pochodzący z 1399 roku. 
Drugi dzwon – „Maria” – pochodzi z 1515 roku, jego wykonawcą był mistrz Rose 
Lutke z Bielefeld. Ten wyróżniający się wspaniałym dźwiękiem dzwon jest bogato 
zdobiony motywami roślinnymi oraz wizerunkami Chrystusa Zbawcy Świata  
i Maryi Panny29.  
 Teren kościoła otoczony jest XIX-wiecznym ceglanym murem z bramami  
w postaci ośmiobocznych wieżyczek i furtami. Porasta go stary drzewostan. 
 We wnętrzu świątyni uwagę zwraca bogaty i oryginalny wystroju. Znajdujący 
się w prezbiterium ołtarz główny o formie architektonicznej został wykonany  
w XIX w. (rysunek 8). W środkowej części ołtarza, w ostrołukowym portalu, 
umieszczono obraz pędzla Ernesta Degera z Düsseldorfu (1809–1885).  
 Ołtarze boczne, neogotyckie, o formie architektonicznej, zlokalizowane są 
przy wschodnich ścianach naw bocznych i poświęcone Jezusowi Miłosiernemu  
i św. Antoniemu. 
 Ambona neogotycka ufundowana w latach 1865–1867 prezentuje styl archi-
tektoniczny. Umiejscowiono ją przy filarze międzynawowym. Jej ośmioboczny 
korpus został wsparty na filarze zdobionym kolumienkami i wimpergami. Schody  
z arkadową balustradą owinięte są wokół filara. Baldachim ambony ma formę go-
tyckiej wieży. 
 Stalle pochodzące z 1867 roku wykonał Lutke Rose. Mają one formę neogo-
tycką – bez klęczników, z architektonicznymi baldachimami, i umieszczone są przy 
ścianach północnej i południowej prezbiterium.  
 W świątyni pozostały też resztki stall renesansowych wyrzeźbionych w pła-
skim reliefie z bogatą ornamentyką. Obecnie stoją one przy północnej i południo-
wej ścianie naw bocznych.  
 Dziewiętnastowieczne empory zlokalizowane są przy ścianach naw bocznych 
i wsparte na słupach. Empora chórowa i muzyczna znajduje się przy ścianie za-
chodniej nawy głównej i również jest wsparta na słupach. 
 

                                                 
28  Ibidem. 
29  Ibidem. 
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Rys. 8. Sanktuarium w Trzebiatowie – ołtarz główny  

Źródło: opracowanie T. Duda. 

 
 Niezwykłym zabytkiem znajdującym się w kościele są organy, które zaprojek-
tował Johann August Wilhelm Grüneberg ze Szczecina. Po śmierci mistrza prace 
dokończyła firma Schulze. Instrument szczęśliwie przetrwał do obecnych czasów. 
Ostatnio przeprowadzony został jego gruntowny remont. Zwiedzając tę piękną 
świątynię, można zauważyć liczne epitafia i płyty nagrobne. 
 W latach wcześniejszych sklepienia, żebra sklepienne, podłucza arkad i łuk 
tęczowy pokrywały polichromie. W XIX w. zostały one zamurowane bądź zama-
lowane. Niektóre z nich odtworzono. Szczególnie ciekawie prezentuje się kompo-
zycja figuralna łuku tęczowego przedstawiająca pierwotnie dziesięć postaci: króla 
Dawida oraz proroków: Izajasza, Jeremiasza, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Jo-
nasza, Habakuka i Sofoniasza. Po roku 1990 w nieznanych okolicznościach i bez 
wiedzy konserwatorów domalowane zostały po obu stronach postacie świętych: 
biskupa Ottona, Stanisława Kostki, ojca Kolbego, Urszuli Ledóchowskiej oraz bło-
gosławionego Rafała Kalinowskiego.  
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 Witraże w oknach prezbiterium ufundowane zostały w 1867 roku przez króla 
Wilhelma I. Wykonał je L. Müller z Berlina według projektu Aleksandra von Qu-
asta (ówczesnego konserwatora zabytków)30. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Sanktuaria maryjne na Pomorzu Zachodnim są interesującymi zabytkami sa-
kralnymi pod względem architektury oraz historii miejsca. Posiadają one rzadkie  
i oryginalne rozwiązania artystyczne związane z ich wyposażeniem, np. w Brzesku 
i Trzebiatowie. 
 Przeszłość historyczna tych ziem udowadnia, że nie istniały tutaj miejsca 
przypisane do faktów nadprzyrodzonych. Dlatego nowo powstałe sanktuaria zwią-
zane były z aktywnością religijno-społeczną wiernych (Brzesko, Resko, Trzebia-
tów) oraz translokacją kultu (sanktuarium w Choszcznie).  
 Wysoka wartość historyczna i architektoniczna omówionych budowli sakral-
nych znajduje potwierdzenie w liczbie pielgrzymów i turystów odwiedzających te 
miejsca. Dowodem uznania znaczenia tych czterech sanktuariów dla dziedzictwa 
kulturowego jest także wpis do Rejestru zabytków, dokonany przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Szczecinie.  
 Zaprezentowane kościoły są bez wątpienia atrakcjami turystycznymi, które 
należałoby polecać jak najliczniej przybywającym tam pielgrzymom i turystom.  
 
 

HISTORIC MARIAN SANCTUARIES ON THE WESTERN POMERANIA  
AS TOURIST ATTRACTIONS 

 
 

Summary 
 
 The article presents problems concerning the historic architectural qualities of 
Marian sanctuaries located in the region of West Pomerania. We present four Marian 
shrines, historic buildings, which are classified as local sanctuaries, and of which each 
has a distinct character. Their historical value is of highest importance. In each case, the 
shrines represent the oldest and the most impressive historic objects in the locality. 
Besides typical pilgrims visiting the sanctuaries for religious purposes, many tourists 
come to these places, driven by other reasons, usually out of curiosity. 
 The paper aims to describe the historical value of these places, which translates 
into the tourist attractiveness. Church buildings are usually a strong tourist attraction, 

                                                 
30  www.trzebiatow.eparafia.pl, (12.12.2010). 



Zabytkowe sanktuaria maryjne na Pomorzu Zachodnim… 313

but small and little-known villages need more publicity. Besides their high symbolic 
value, churches that are deemed sanctuaries are also important for the culture. 
 West Pomerania hosts many interesting and historical objects; the presented 
shrines, however, not only are great architectural monuments, but are also places of 
fascinating history connected with the history of West Pomerania and Poland.  
 

Translated by Dariusz Rakowski 
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ZNACZENIE PIELGRZYMKOWEGO SZLAKU ŚW. JAKUBA  
W TWORZENIU OBSZAROWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  

WYBRANYCH GMIN ŚLĘŻAŃSKICH 
 
 
 
Wstęp 
 
 Wykreowanie oryginalnego i identyfikowalnego z obszarem produktu tury-
stycznego uwarunkowane jest wieloma czynnikami o charakterze społecznym  
i strukturalnym, a także umiejętnością posługiwania się instrumentami planistycz-
nymi, ekonomicznymi i prawnymi. Przeprowadzone w Polsce w latach 90. XX w. 
przekształcenia systemowe dostarczyły niezbędnych ku temu warunków, w tym 
zwłaszcza w nowo tworzonym układzie regionalnym i lokalnym. W odniesieniu do 
kultury czy turystyki niezwykle istotnym efektem zaistniałych zmian systemowych 
było usamodzielnienie się i wzrost znaczenia ekonomicznego jednostek samorządu 
terytorialnego oraz kierowanie środków budżetowych w zgodzie z potrzebami  
i zrównoważonym rozwojem zarządzanych przez nie obszarów. 
  Rozwiązania stosowane w tym zakresie w poszczególnych gminach, powia-
tach i województwach stanowiły najczęściej odzwierciedlenie ich społecznej i kul-
turowej tożsamości, przy jednoczesnym zachowaniu zasad racjonalnej gospodarki 
finansowej. Aktualnie obserwowana sytuacja dowodzi, że w większości jednostek 
samorządowych taki kierunek rozwoju był racjonalny zarówno w początkowym 
etapie ich funkcjonowania, jak i później. Zdecydowanie rzadko już dziś dostrzeganą 
sytuacją, choć nie wyjątkową, jest tworzenie przez samorządy nienaturalnego dla 
ich obszaru produktu sportowego, rekreacyjnego lub turystycznego, z którym nie 
zostają w najmniejszym stopniu identyfikowane. Obecnie kreowanie takich produk-
tów przez gminy, powiaty lub województwa wypływa najczęściej z naturalnych  
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i logicznych przesłanek w postaci walorów przyrodniczych, kulturowych lub wypo-
czynkowych, np. ukształtowania terenu, naturalnego krajobrazu lub historycznego 
znaczenia obszaru, miejsca bądź obiektu. 
 Niewątpliwie dobrym przykładem tak prowadzonej polityki aktywizacji kultu-
ralnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz wzbogacania atrakcyjności zarzą-
dzanych przestrzeni przez jednostki samorządu terytorialnego w dwudziestoletniej 
historii ich funkcjonowania w Polsce stanowi Dolny Śląsk. Harmonijny rozwój 
obszaru i zrównoważone zarządzanie jego zasobami należą niewątpliwie do walo-
rów, jakimi można określić działalność większości jednostek gminnych i powiato-
wych Dolnego Śląska, jak i samego samorządu województwa. 
 Region Dolnego Śląska postrzegany jest jako jeden z tych regionów w Polsce, 
w którym przekształcenia w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki prze-
biegają w sposób niezwykle dynamiczny. Na taką opinię wpływa wiele różnych 
czynników. Wśród nich do niewątpliwie wyróżniających należy zaliczyć: sprawne 
zarządzanie przez samorządy dolnośląskie zasobami strukturalnymi i funkcjonal-
nymi potencjału wypoczynkowego i turystycznego, a także racjonalne oraz ela-
styczne, w stosunku do potrzeb, kreowanie i finansowanie produktów kulturalno- 
-sportowo-rekreacyjno-turystycznych. 
 Zawarta w Programie Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego 
(2005) delimitacja głównych obszarów turystycznych oparta została na stanie oraz 
ocenie istniejących i uznanych walorów turystycznych (przyrodniczych i antropo-
genicznych) w regionie. Takie podejście sprawiło, że wiele gmin znalazło się poza 
wydzielonymi rejonami, a tym samym zostało w programie zmarginalizowanych. 
Nie doceniono bowiem determinacji, innowacyjności i kreatywności lokalnych 
samorządów i działających w nich osób, które w turystyce widzą czynnik sprawczy 
rozwoju gospodarczego. Jeśli bowiem w gminie brakuje uznanych atrakcji tury-
stycznych, to można je tworzyć. 
 Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest obszar Parku Przyrody „Uecker-
märkische Seen” (Niemcy, Brandenburgia) położony w północno-wschodniej 
Brandenburgii. Duża część tworzonych projektów w tym obszarze związana jest z 
rozwojem zrównoważonej turystyki. W ramach programów unijnych współfinan-
sowane jest m.in. tworzenie ścieżek rowerowych i niezbędnej infrastruktury służą-
cej turystyce pieszej, rowerowej i kajakowej (w tym m.in. zakup sprzętu do wypo-
życzania i budowa przystani dla kajaków i łódek). 
 Jednym z przykładów zrealizowanych przedsięwzięć proturystycznych jest 
projekt uruchomienia i oznakowania trasy drezyny dla turystów (napędzanej siłą 
mięśni kończyn dolnych, poruszającej się po byłych torach kolejowych) na odcinku 
łączącym miejscowości Templin, Lychen oraz Fürstenberg. 
 Trasa podróży przebiega po najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i kulturo-
wo miejscach obszaru, przygotowanych specjalistycznie do penetracji turystycznej. 
Jednocześnie wzdłuż trasy stworzono możliwości postoju i „parkowania” drezyny 
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w celu odpoczynku lub ewentualnego posiłku. Na przystankach drezyny oraz  
w szczególnie ważnych punktach trasy umieszczono na dużych, czytelnych tabli-
cach wyczerpujące informacje na temat obszaru. Tablice zawierają również opis 
interesujących miejsc na kolejnych etapach trasy wraz z informacjami o mieście  
i gminie oraz o walorach parku. Informację tę wzbogacono o odpowiednie mapy  
i zdjęcia. Dodatkowe szyldy i znaki na trasie wskazują nazwy mijanych miejscowo-
ści, odległości i miejsca szczególnie polecane do odwiedzenia. 
 Podobną drogę wybrała utworzona w 2006 roku Fundacja „Wrzosowa Kraina” 
(w 2008 roku uzyskała ona status organizacji pożytku publicznego, a więc także 
dodatkowe możliwości finansowego wsparcia) działająca na terenie gmin Radwani-
ce, Gromadka, Przemków i Chocianów (Dolny Śląsk). Z inicjatywy fundacji, przy 
wsparciu samorządów lokalnych, powstało Ekomuzeum Wrzosowej Krainy,  
w skład którego weszły: Pasieka Maja w Krępie, Dom Leśnika w Duninowie  
i Wrzosowa Chata w Borówkach, a także organizowane cyklicznie imprezy, takie 
jak: Święto Wrzosu, Święto Miodu i Wina, Spotkania Czterech Kultur (polskiej 
kresowej, ukraińskiej, łemkowskiej i serbskiej), Watra Łemkowska w Michałowie. 
Są to imprezy, w których – obok ludności miejscowej – w coraz szerszym zakresie 
uczestniczą turyści, także z zagranicy. Dodać do tego należy organizację i zagospo-
darowanie ścieżek dydaktycznych: „Tropami śladów zwierząt” w Wilkocinie, 
„Uroczysko Czarne Staw”, „Ścieżka Zmysłów i Torfowisko Borówki” oraz „Ścież-
ka przyrodniczo-kulturowa” w Przemkowie. Wszystkie te przedsięwzięcia są mery-
torycznie i organizacyjnie dobrze przygotowane, dobrze promowane (m.in. na tar-
gach turystycznych w Polsce i w Berlinie), dlatego stały się znane w regionie i poza 
nim. 
 Innym przykładem jest działalność powstałej w 2003 roku Fundacji „Porozu-
mienie Wzgórz Dalkowskich” obejmującej swym działaniem 11 gmin pogranicza 
województw dolnośląskiego i lubuskiego – obszar o wysokich, choć dotąd nie  
w pełni wykorzystanych walorach turystycznych (Obszar Chronionego Krajobrazu 
Wzgórza Dalkowskie, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grodowiec”, rezerwaty 
przyrody, liczne użytki ekologiczne, pomniki przyrody, a także zabytkowe obiekty 
sakralne oraz dwory i pałace). Wysiłkiem wielu osób został wytyczony i zagospo-
darowany odcinek szlaku pielgrzymkowego Droga św. Jakuba, a dla potrzeb ruchu 
turystycznego powstały ścieżki dydaktyczne w rezerwatach przyrody. 
 Aktywną działalność na rzecz turystyki i rekreacji wykazują następujące gmi-
ny ślężańskie: Sobótka, Marcinowice, Mietków, Dzierżoniów i Niemcza. Realizują 
one projekt Ślężańska Odyseja – szlakiem historii, legend i kultury, którego celem 
jest rozwój obszarów wiejskich w oparciu o walory turystyczne, rekreacyjne i śro-
dowiskowe. Dokonano inwentaryzacji walorów, których efektem jest wydane dru-
kiem opracowanie Rafała Brzezińskiego pt. Ze Ślężą w tle, będące przewodnikiem 
po gminach ślężańskich, a zawierające opisy krajoznawcze wszystkich występują-
cych na tym terenie miejscowości. Aktywność jednostek samorządowych, podmio-
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tów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych tego obszaru przyczyniła się 
do zainicjowania i utworzenia Ślężańskiej Drogi św. Jakuba. 
 Droga św. Jakuba (hiszp. Camino de Santiago) – to nazwa szlaku pątniczego 
prowadzącego do katedry św. Jakuba Starszego w Santiago de Compostela, w któ-
rej ma się znajdować grób z ciałem apostoła. 
 Do najstarszych szlaków, którymi zmierzano w stronę Composteli, należy 
Droga Pierwotna prowadząca z Oviedo, stolicy Asturii, do Santiago. Istniała też 
Droga Angielska biegnąca przez kanał La Manche do Paryża oraz bezpośrednio  
z wyspy do La Coruny. Droga portugalska zaś rozpoczynała się w Lizbonie. Funk-
cjonował także tzw. Szlak Arousa – prawdopodobna droga, jaką wieziono ciało św. 
Jakuba z Jerozolimy do Hiszpanii. Od XI w. największe znaczenie zyskała tzw. 
Droga Francuska (Camino Frances, ok. 750 km), przebiegająca w większości przez 
terytorium Hiszpanii, na którą składały się cztery trasy zborne. Trasy te przechodzi-
ły przez pirenejską przełęcz Roncesvalles, łącząc się w miejscowości Puenta la 
Reina. Od tego miejsca przebiegał jeden wspólny pielgrzymi szlak zwany Camino 
Grande1. Prace archeologiczne dokonywane w różnych częściach Polski, archiwal-
ne zapisy oraz stare mapy pokazują, że szlaki wędrówek pielgrzymów biegną nawet 
z Polski. Najbardziej wytrwali pielgrzymi po nawiedzeniu Santiago docierali do 
Cabo Finisterre (Przylądek Finisterre), nad wybrzeże Oceanu Atlantyckiego, uzna-
wanego ówcześnie za „kraniec Ziemi”. Muszle zbierane na galicyjskim wybrzeżu, 
oddalonym od Santiago o kilkadziesiąt kilometrów, miały dla pielgrzymów stano-
wić dowód odbytej pielgrzymki. Ruch pielgrzymkowy miał swój szczyt w XII w. 
Powstanie granic państwowych w XV w. oraz reformacja spowodowały zmniejsze-
nie intensywności ruchu pielgrzymkowego. Do ponownej popularności szlaku 
przyczyniły się m.in. dwie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Santiago de 
Compostela w latach 1982 i 19892.  
 W 1987 roku Rada Europy powołała do życia pierwszy Europejski Szlak Kul-
turowy, który w 1993 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Odwoływał się on do istniejących średniowiecznych dróg wiodących do 
Composteli. Początkowo w Hiszpanii, a w następnych latach m.in.: we Francji, 
Niemczech, Włoszech, Austrii i Szwajcarii, pojawiły się, jak dawniej, drogowskazy 
z motywem muszli św. Jakuba. W różnych krajach znak ten występuje w nieco 
zmienionej formie i kolorach, jednak zawsze jest łatwy do rozpoznania jako muszla 
św. Jakuba, której promienie zbiegają się w jednym punkcie – celu wędrówki. 
 Historię projektu Europejskich Szlaków Kulturowych rozpoczyna przedsta-
wiona w styczniu 1984 roku Rekomendacja (nr 987) Zgromadzenia Parlamentarne-
go Rady Europy. Zaproponowano w niej koncepcję powołania europejskich szla-

                                                 
1  M. Czekański, K. Burski, Drogami św. Jakuba, Wyd. M., Kraków 2010. 
2  S. Burdziej, ks. W. Miszewski, P. Rochman, Droga św. Jakuba, Toruńskie, Wyd. Diece-

zjalne, Toruń 2004. 
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ków, które miałyby podkreślać europejską wspólnotę kulturową. Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy postanowiło powołać specjalną Radę ds. Programu 
Europejskich Szlaków Kulturowych. Opracowała ona i powołała do życia Europej-
ski Szlak Pielgrzymkowy. Pod koniec lat 80. XX w. Rada Europy rozpoczęła reali-
zację projektu pod nazwą Europejskie Szlaki Kulturowe. 
 Sprecyzowano także, co oznacza pojęcie „Europejski Szlak Kulturowy”. I tak, 
winien on przebiegać przez więcej niż jeden kraj lub region, być zorganizowany 
wokół tematu określonego aspektami historycznymi, artystycznymi czy społeczny-
mi dotyczącymi spraw Europy. 
 
 
1. Oznaczenie i infrastruktura Dróg św. Jakuba 
 
 Na całej długości, szczególnie na terenie Hiszpanii, szlak Camino de Santiago 
jest bardzo dobrze oznakowany. Oznaczony jest żółtymi strzałkami, a czasem także 
dodatkowo ustalonym przez Radę Europy symbolem żółtej muszli na niebieskim tle 
lub kamieniami milowymi z muszlą. W przypadku rozstajów szerszy brzeg muszli 
wskazuje właściwy kierunek marszu. 
 Cała infrastruktura, taka jak: schroniska, sklepy, poczty, znajduje się tuż przy 
szlaku; z reguły nie trzeba zbaczać nawet o krok. Wzdłuż szlaku znajdują się też 
schroniska prowadzone przez lokalne społeczności, parafie, stowarzyszenia oraz 
władze samorządowe. Co roku powstają nowe, także prywatne. 
 W Polsce istnieje wiele Dróg św. Jakuba, a właściwie jedna droga składająca 
się z wielu etapów, które łączą się ze szlakami w innych krajach, prowadząc piel-
grzymów do katedry w Santiago. 
 Większość tras jakubowych pokrywa się z pieszymi i rowerowymi szlakami 
wytyczonymi niegdyś przez PTTK i inne organizacje, tyle że teraz sięgnięto do 
religijnych korzeni tras, skorygowano je, włączając więcej obiektów sakralnych.  
W trakcie wędrówki można poznawać nie tylko kościoły, muzea, zamki i pałace 
(dziedzictwo polskie, krzyżackie i niemieckie), szlaki wiodą bowiem także przez 
parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody i geologiczne (Wielkopolski 
Park Narodowy, Bory Dolnośląskie). 
 Pierwszym odcinkiem, który został odtworzony i uroczyście otwarty 24 lipca 
2005 roku, była Dolnośląska Droga św. Jakuba wiodąca od Głogowa przez Jaku-
bów (średniowieczny ośrodek kultu św. Jakuba) do Zgorzelca, gdzie łączy się ona  
z niemieckim szlakiem św. Jakuba (Ekumeniczny Szlak Pątniczy). W dalszej kolej-
ności powstawały: 

 Wielkopolska Droga św. Jakuba z Poznania do Gniezna oraz Droga Żytaw-
ska ze Zgorzelca do Pragi; 

 pierwszy odcinek Drogi Polskiej z Olsztyna do Gietrzwałdu, który został 
przedłużony do Torunia, a następnie do Trzemeszna; 
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 odcinki Drogi Lubuskiej wiodącej z Murowanej Gośliny do Słubic, Drogi 
św. Jakuba Via Regia prowadzącej z Góry Świętej Anny do Zgorzelca, 
Drogi Lęborskiej z Sianowa przez Lębork do Smołdzina, Drogi Jeleniogór-
skiej Via Cervimontana z Jeleniej Góry do Lubania, Ślężańskiej Drogi św. 
Jakuba prowadzącej ze szczytu góry Ślęża do Środy Śląskiej, Nyskiej Dro-
gi św. Jakuba z Głuchołaz przez Nysę do Skorogoszczy oraz Małopolskiej 
Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Krakowa. 

 W fazie projektu znajduje się jeszcze m.in. Pomorska Droga św. Jakuba oraz 
Śląsko-Morawska Droga św. Jakuba. W efekcie w latach 2004–2009 w Polsce wy-
tyczono ponad 1700 km oznakowanych odcinków Camino de Santiago. Często 
kierowano się bliskim rozmieszczeniem kościołów dedykowanych św. Jakubowi, 
które mogły w dawnych wiekach pełnić funkcję kościołów stacyjnych szlaku pątni-
czego. Brano również pod uwagę znaleziska muszli małży. 
 
 
2. Ślężańska Droga św. Jakuba 
 
 Szlak oznakowany jest w terenie, podobnie jak w pozostałych krajach, żółtymi 
strzałkami wskazującymi cel – Santiago de Compostela – oraz znakami żółtej 
muszli na niebieskim tle. Aktualnie oznakowanie stanowią tabliczki PCV, odporne 
na czynniki pogodowe naklejki, a także znaki malowane farbą przy użyciu szablo-
nów. Docelowo w miejscowościach powstaną tablice informacyjne z mapą przebie-
gu szlaku. Trasa ma długość 55 km i przebiega przez obszar pięciu gmin: Sobótki, 
Marcinowic, Mietkowa, Kostomłotów i Środy Śląskiej. Odcinek na terenie gminy 
Marcinowice to tylko 4-kilometrowa polna droga. Szlak ma swój początek na 
szczycie góry Ślęży, następnie prowadzi przez Sobótkę do doliny rzeki Bystrzyca, 
po przekroczeniu której polami Równiny Kostomłotów i lasami Wysoczyzny 
Średzkiej dociera do Środy Śląskiej. W mieście szlak łączy się z innymi trasami 
Camino de Santiago: polską drogą wzdłuż dawnej Via Regia i zachodnioeuropej-
skim szlakiem świętego Jakuba. Po drodze znajdują się dwie świątynie św. Jakuba: 
kościół parafialny w Sobótce i w Ujowie w gminie Mietków. 
 Coraz częściej w Polsce w tworzeniu bazy materialnej dla turystyki alterna-
tywną rolę w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego (JST) przejmują inne 
podmioty i instytucje publiczne, prywatne lub społeczne. Ścieżki, trasy i szlaki 
turystyczne oraz pozostałe urządzenia turystyczne tworzone są obecnie przez admi-
nistratorów terenu, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, a nawet prywatnych 
właścicieli, lub zlecane są do wykonania przez specjalistyczne podmioty. Wydaje 
się, że ta pozytywna niewątpliwie tendencja może utrwalić się na najbliższe lata, 
jednak pod warunkiem zachowania jednolitych standardów ich tworzenia i określa-
nia odpowiedzialności za ich utrzymanie. 
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 Na specyfikę obszarowego produktu turystycznego wpływają zarówno kom-
ponenty, z których jest on złożony, jak i podmioty mające wpływ na jego ostateczną 
formę3 (Meyer, 2006). Zdecydowanie najpoważniejszą rolę w wykreowaniu i utwo-
rzeniu Ślężańskiej Drogi Św. Jakuba odegrała Fundacja Wioski Franciszkańskiej. 
Wraz z jednostkami samorządu terytorialnego oraz istniejącymi lub nowo powsta-
łymi, lokalnymi stowarzyszeniami ślężańskimi utworzono i oznakowano szlak oraz 
wydano broszury i mapki propagujące jego istnienie i znaczenie. Liczba zaangażo-
wanych podmiotów, logicznie sformułowane porozumienia i dobrze rozwijająca się 
współpraca międzysektorowa w obu gminach, w tym przypadku miały podstawowe 
znaczenie dla zapoczątkowania powstania tego produktu turystycznego (tabela 1).  
 

Tabela 1 
Struktura rodzajowa podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury, kultury 

fizycznej i turystyki w gminach Mietków i Sobótka 
 

Rodzaje podmiotów 
Liczba podmiotów wg sektorów 

N (%) 
Gmina Mietków   
Jednostki strukturalne 3 12,5 
Podmioty gospodarcze 6 25,0 
Organizacje pozarządowe 15 62,5 
Ogółem 24 100,0 
Gmina Sobótka  
Jednostki strukturalne 5 4,8 
Podmioty gospodarcze 57 54,3 
Organizacje pozarządowe 43 40,9 
Ogółem 105 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin Mietków i Sobótka (2009). 
 
 Lokalizacja Drogi św. Jakuba w obszarze czterech gmin ślężańskich oprócz 
wymiaru historyczno-religijnego posiada również przesłanki organizacyjne oraz 
przestrzenne. W procesie kreowania produktu turystycznego zasadnicze znaczenie 
należy przypisać w równej mierze istniejącym walorom przyrodniczym oraz wa-
runkom i możliwościom gospodarczym obszaru administracyjnego. Centralne tere-
ny przebiegu szlaku należą do dwóch gmin spełniających podstawowe warunki do 
budowania i funkcjonowania obszarowego produktu turystycznego, tj.: dziedzic-
two, infrastruktura, wartość dodana oraz organizacja i zarządzanie4.  
                                                 

3  B. Meyer, Znaczenie strategii rozwoju w kreowaniu obszarowego produktu turystyczne-
go, w: Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, AE we Wrocławiu, Wrocław 2006. 

4  J. Kaczmarek, A. Stasiak., B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005. 
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 Gminy Mietków i Sobótka, ze względu na dysponowanie dwiema znaczącymi 
dla Dolnego Śląska atrakcjami turystycznymi (góra Ślęża, Zbiornik Mietkowski), 
posiadają status obszarów o wysokiej funkcji turystycznej. W różnym wymiarze, 
jednakże widocznie cele strategiczne rozwoju obu gmin oraz ich wydatki budżeto-
we ponadstandardowo ukierunkowane są na cele okołoturystyczne (tabele 2 i 3). 
 

Tabela 2 
Wielkości budżetów gmin Mietków i Sobótka, w tym z przeznaczeniem  

na kulturę, kulturę fizyczną i turystykę w latach 2008–2010 
 

Lata budżetowe 
Wydatki budżetowe 

Budżet 
(zł) 

Kultura, kultura fizyczna, 
turystyka (zł) 

budżetu 
(%) 

2008  Mietków 9 391 390 897 219 9,6 
 Sobótka 28 603 434 1 913 650 6,7 
2009  Mietków 8 881 549 672 327 7,6 
 Sobótka 35 025 747 2 010 077 5,7 
2010  
/plan/ 

Mietków 13 803060 1 546 768 11,2 

 Sobótka 36 499 000 4 709 262 12,9 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin Mietków i Sobótka. 
 

Tabela 3 
Dotacje na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki  

w gminach Mietków i Sobótka w latach 2008–2010 
 

 
Lata budżetowe 

Dotacje na kulturę, kulturę fizyczną i turystykę 

Ogółem 
Jednostki  

strukturalne 
Jednostki  

zewnętrzne 
(zł) (%) (zł) (%) (zł) (%) 

2008  Mietków 897 219 9,6 494 899 55,2 402 320 44,8 
 Sobótka 1 913 650 6,7 1 714 585 89,6 199 065 10,4 
2009  Mietków 672 327 7,6 198 297 29,5 474 030 70,5 
 Sobótka 2 010 077 5,7 1 805 486 89,8 204 591 10,2 
2010  Mietków 1 546 768 11,2 1 084 068 70,1 462 700 29,9 
 Sobótka 4 709 262 12,9 4 530 212 96,2 179 050 3,8 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin Mietków i Sobótka. 
  
 W ofercie promocyjnej obu gmin ślężańskich wyróżniającą się grupę form 
podejmowanych w sferze kultury, turystyki i rekreacji stanowią imprezy. Często-
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kroć w gminach turystycznych, takich jak Sobótka, ich liczba sięga nawet kilku-
dziesięciu w ciągu roku. Zazwyczaj mają one charakter okolicznościowy, sportowo- 
-rekreacyjny, turystyczny, kulturalno-rozrywkowy lub edukacyjny. Swym zasię-
giem przestrzennym najczęściej obejmują środowiska lokalne i regionalne, ale ob-
serwuje się również takie, które posiadają rangę ponadregionalną. W większości są 
to przedsięwzięcia cykliczne i na stałe wpisane do kalendarza imprez gminnych, 
powiatowych lub wojewódzkich (tabela 4). 
 

Tabela 4 
Przedsięwzięcia imprezowe realizowane w gminach Mietków i Sobótka  

według rodzaju i zasięgu 
 

Rodzaje imprez Liczba przedsięwzięć 
Mietków Sobótka 

 (N) (%) (N) (%) 
wg rodzaju     
kulturalno-rozrywkowe 14 82,4 43 56,6 
turystyczno-rekreacyjne 2 11,8 18 23,7 
sportowe 1 5,9 15 19,7 
wg zasięgu  
lokalne 11 64,7 62 81,6 
regionalne 4 23,5 9 11,8 
ponadregionalne 2 11,8 5 6,6 
  
Ogółem 17 100,0 76 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin Mietków i Sobótka. 
 
 Inną cechą wpływającą w sposób istotny na atrakcyjność i rozpoznawalność 
produktu obszaru, zwłaszcza w przypadku szlaków turystycznych, jest wielkość 
bazy noclegowej i żywieniowej. Stanowią one najczęściej komponent uzupełniający 
trzonu produktu, ale – podobnie jak w układzie sieci europejskiej szlaków św. Ja-
kuba – są jego aktywizującym elementem. 
 W strukturze bazy noclegowej gmin Mietków i Sobótka wyróżniono 15 obiek-
tów noclegowych dysponujących łącznie 583 miejscami. Należy przy tym zauwa-
żyć znaczące różnice wynikające z porównania materiałów sprawozdawczych GUS 
i danych inwentaryzacyjnych. Zarówno w przypadku liczby obiektów, jak i liczby 
miejsc noclegowych rejestrowanych w gminach, występują znaczące rozbieżności 
wynikające z dynamicznego rozwoju bazy noclegowej w ostatnich latach. Zauwa-
żalna jest również korzystna lokalizacja obiektów noclegowych w obu gminach, 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku lub w niedalekiej odległości od 
niego (do 10 km). W układzie relacyjnym wartości wskaźników w powiecie i wo-
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jewództwie są znacząco niższe w porównaniu z gminą Sobótka i zbliżone do wyka-
zywanych w gminie Mietków. Rzeczywistą wielkość bazy noclegowej w gminach 
przedstawiono w tabeli 5. 
 

Tabela 5 
Rzeczywista wielkość bazy noclegowej gmin Mietków i Sobótka  

w układzie relacyjnym 
 

Zasięg przestrzenny 
Wielkość bazy noclegowej 

obiekty miejsca 
miejsca na 

100 mieszk. 
miejsca na 1 

km2 
Woj. Dolnośląskie 736 48 526 1,69 2,43 
Powiat Wrocławski 13 705 0,65 0,63 
Gmina Mietków 0 (2)* 0 (38 )* 0,0 (0,99)* 0,20 (0,63)* 
Gmina Sobótka 5 (13)* 253 (545)* 2,03 (4,38)* 1,86 (4,01)* 

* w nawiasach podano wartość wskaźników rzeczywistej liczby obiektów i miejsc noc-
legowych, określonej w badaniach terenowych 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2009) oraz badań terenowych. 
  
 
Podsumowanie 
 
 Sieć Dróg św. Jakuba jest już obecnie ważnym elementem produktu tury-
stycznego wielu gmin i obszarów Dolnego Śląska. Nie tylko uatrakcyjnia i promuje 
ich walory, ale również staje się przyczynkiem dla aktywizowania lokalnych spo-
łeczności. W obserwowanych gminach ślężańskich zauważa się w ostatnich latach 
kilka istotnych zmian wynikających bezpośrednio lub pośrednio z utworzenia w ich 
obszarze Ślężańskiej Drogi św. Jakuba. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć: 

 aktywizowanie i integrowanie się społeczności lokalnych obu gmin  
w oparciu o działania nad konceptualizacją oraz techniczną oprawą szlaku; 

 powstawanie nowych i rozwój istniejących organizacji społecznych wpisu-
jących w swej działalności statutowej zadania proturystyczne; 

 zdecydowane zintensyfikowanie częstości kontaktów i współpracy między-
sektorowej w kontekście tworzenia obszarowego produktu turystycznego; 

 zwiększenie przez JST wsparcia finansowego i merytorycznego dla inicja-
tyw okołoturystycznych; 

 kreowanie i tworzenie uzupełniających dla Ślężańskiej Drogi św. Jakuba 
komponentów obszarowego produktu turystycznego; 

 odchodzenie od przypadkowych i niezwiązanych z terenem produktów „ki-
czowatych”; 
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 natężenie działań promocyjnych podmiotów funkcjonujących w obu gmi-
nach, a przez to wyższą rozpoznawalność i identyfikację obszaru; 

 wzrost znaczenia funkcji turystycznej obszaru poprzez działania powięk-
szające możliwości recepcyjne i wypoczynkowe gmin. 

 
 

THE IMPORTANCE OF THE PILGRIMAGE ROUTE OF ST. JAMES  
IN DEVELOPING A TOURISM PRODUCT ZONAL SELECTED 

COMMUNITIES OF ŚLĘŻA 
 
 

Summary 
 
 The article presents the importance of the route St. James in building and operat-
ing a tourism product municipalities of Ślęża. Activity of local governments, businesses 
and NGOs municipalities Ślęża – Zona: Sobotka, Marcinowice, Mietków, Dzierzoniow 
and Niemcza for tourism and recreation, among others, contributed to initiate and create 
Ślęża Way St. Jacob. Definitely the most important role in the creation and establish-
ment of the trail has played a foundation of the Franciscan Village. Location in the four 
municipalities of Ślęża, in addition to historical and religious dimension, it also has the 
organizational and spatial conditions. The central part of the course of the route are the 
two communities meet the basic conditions for building and operation of area tourism 
product. 
 

Translated by Mariusz Sołtysik 
 



 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  648 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  66 2011 
 
 
 
 

JOANNA SZCZĘSNA 
LESZEK GAWRYSIAK  
PAWEŁ PYTKA 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
 
 
 

OBIEKTY SAKRALNE I ŚWIĘTA RELIGIJNE RÓŻNYCH WYZNAŃ  
WE WSCHODNIEJ LUBELSZCZYŹNIE JAKO WALORY TURYSTYCZNE REGIONU 

 
 
 
Wstęp  
 
 Wyprawy wiernych do miejsc uznawanych za święte mają wielowiekową 
tradycję i stanowią ważny element kultu w wielu religiach na świecie. Pielgrzym-
kowy ruch ludności stanowi tym samym najwcześniejszą formę turystyki, która we 
współczesnym rozumieniu jest zjawiskiem przestrzennej ruchliwości ludzi, związa-
nej z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. 
 Turystyka religijna stanowi jeden z bardziej popularnych i powszechnych 
rodzajów turystyki. Intensywność jej uprawiania wzrosła w XX w. w związku  
z rozwojem komunikacji i środków transportu. Polska należy do nielicznych kra-
jów, w których aktywność pielgrzymkowa utrzymuje się nieprzerwanie od począt-
ków państwowości, mimo skomplikowanej historii i okresów, kiedy stosunki poli-
tyczne utrudniały rozwój masowych form pobożności. W chwilach trudnych stano-
wiła ona dla Polaków czynnik podtrzymujący i kształtujący tożsamość narodową1.  
 Na świecie ruch pielgrzymkowy został spopularyzowany szczególnie za pon-
tyfikatu papieża Jana Pawła II, zwanego „papieżem – pielgrzymem”, który własną 
postawą dawał świadectwo, że pielgrzymowanie to nie tylko zjawisko religijne, ale 

                                                 
1  A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków 

2003, s. 226. 



Joanna Szczęsna, Leszek Gawrysiak, Paweł Pytka 328 

także przestrzenne, społeczne i kulturowe, rozwijające się mimo granic, podziałów 
politycznych i prowadzące w efekcie do integracji ludzi, państw i religii2.  
 
 
1. Typy turystyki ukierunkowanej na miejsca święte 
 
 W obecnych czasach wielu turystów udaje się do miejsc świętych, a nawet 
odbywa podróże tradycyjnymi szlakami pielgrzymowania, nie kierując się w pierw-
szym rzędzie motywacją religijną, lecz chęcią doświadczenia kulturowego aspektu 
religii lub poznania zabytkowych obiektów sakralnych. Dlatego mimo podobnego 
celu podróży, ze względu na różną motywację uczestników wyróżnia się jako od-
rębne typy: turystykę pielgrzymkową i religijno-poznawczą (inaczej religijno-
kulturową). Pierwszy typ charakteryzuje się motywacją ściśle religijną – piel-
grzymka jest formą modlitwy w drodze, powiązaną z uczestnictwem w formach 
kultu religijnego zarówno podczas podróży, jak i w miejscu docelowym. Najważ-
niejszym jej motywem jest spotkanie z Bogiem i doświadczenie duchowe, poprzez 
które następuje pogłębienie wiary. Turystyka religijno-poznawcza charakteryzuje 
się wyraźnym ukierunkowaniem edukacyjnym. Uczestnicy – oprócz udziału  
w rytuałach religijnych – zapoznają się z dziejami miejsc świętych, architekturą 
obiektów sakralnych i zwyczajami religijnymi kultywowanymi w różnych kultu-
rach3. O ile turystyka pielgrzymkowa związana jest zawsze z ośrodkami kultu wła-
snej religii, o tyle turystyka religijno-kulturowa może być skierowana także do 
miejsc związanych z innymi wyznaniami. 
 Szczególnym typem turystyki ukierunkowanym na miejsca święte jest tury-
styka refleksyjna. Od innych typów turystyki religijnej odróżnia ją indywidualny 
charakter podróży wynikający z silnej potrzeby zaspokojenia potrzeb duchowych 
uczestnika poprzez samotną wędrówkę lub refleksję w pustym kościele z dala od 
innych zwiedzających czy modlących się osób. Dla podejmujących tego typu wy-
prawy bodźcami przywołującymi sacrum są (…) piękno przyrody, lampka samotnie 
paląca się w świątyni czy też stareńki, pochylony krzyż na rozstaju polnych dróg lub 
umajona po wiejsku stara kapliczka4.  

                                                 
2  Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Turystyki 2005, Aktualna sytuacja w tu-

rystyce pielgrzymkowej i szanse jej rozwoju, w: Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zbiór mate-
riałów pokonferencyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, s. 145. 

3  A.M. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM 
Milenium, Gniezno 2008, s. 77–97 i 146–153. 

4  A. Krzymowska-Kostrowicka, Sacrum – mit – symbole jako źródła doznań turystycz-
nych, w: Geografia i sacrum, t. 2; red. B. Domański, S. Skiba, IGiGP UJ, Kraków 2005, s. 89. 
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 Można wreszcie wyróżnić grupę turystów podróżujących do miejsc świętych 
w celach wyłącznie poznawczych, pozareligijnych5. Pobyt w miejscach świętych, 
na szlakach pielgrzymich czy w obiektach sakralnych ma na celu ich zwiedzanie  
z kompetentnym przewodnictwem. Zwraca się uwagę na wartość monumentów 
architektury sakralnej oraz znajdujących się w nich dzieł sztuki jako elementów 
dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy zapoznają się z rozwojem lokalnego kultu, 
jego zewnętrznymi wyrazami oraz kulturotwórczym oddziaływaniem miejsc świę-
tych i osób z nimi związanych. Ten typ turystyki można określić za von Rohrsche-
idtem kulturową turystyką edukacyjną, skierowaną na obiekty związane z kultem 
religijnym6. 
 O ile pierwotnie dominującym typem podróży do miejsc świętych były piel-
grzymki wyznawców danej religii, o tyle współcześnie – w obliczu rozwoju komu-
nikacji, poprawy statusu finansowego dużej części społeczeństwa oraz wszech-
stronnego rozwoju zainteresowań – nasila się trend do podróżowania w ogóle. Po-
szukiwane są nowe miejsca do wypoczynku, ale i poszerzenia własnych horyzon-
tów kulturowych. Przy tej tendencji na znaczeniu zyskują także pozapielgrzymko-
we typy turystyki do miejsc świętych. 
 
 
2. Wschodnia Lubelszczyzna jako obszar wielokulturowy i wieloreligijny 
 
 W ciągu wielu wieków historii Polski zasięg regionu lubelskiego był zmienny, 
dlatego w niniejszym opracowaniu Lubelszczyzna jest utożsamiana ze współcze-
snym zasięgiem województwa lubelskiego, natomiast badaniami objęto wschodnie 
– przygraniczne powiaty tego województwa: bialski, włodawski, chełmski, hrubie-
szowski i tomaszowski (rysunek 1). 
 Region lubelski stanowił od wieków granicę pomiędzy cywilizacją Europy 
Zachodniej i Wschodniej. Współcześnie stanowi ją także, gdyż województwo lubel-
skie graniczy z Białorusią i Ukrainą. Na jego wschodnich rubieżach ukształtowała 
się etniczna i językowa granica między „żywiołem” polskim i ruskim, a także gra-
nica religijna wpływów Rzymu i Bizancjum. Obszary wschodniej Lubelszczyzny 
były przedmiotem częstych sporów przygranicznych i zmieniały swoją przynależ-
ność, co z kolei prowadziło do zmian narodowościowych, religijnych i kulturowych 
na tych terenach7. Począwszy od XVI w. region zamieszkiwało kilkanaście różnych 
narodowości, a ludność ruska i żydowska stanowiła znaczny odsetek mieszkańców 
Lubelszczyzny aż do II wojny światowej. Obok siebie funkcjonowały Kościoły: 

                                                 
5  A. Łącki, Ruch pielgrzymkowy w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym i jego 

wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy miejscowości, w: Turystyka a religia, red. J. Bergier,  
J. Żbikowski. Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2000, s. 405. 

6  A.M. Rohrscheidt, op.cit, s. 77–97. 
7  L. Gnot, Lubelszczyna. Dzieje, ludzie, krajobrazy, Wyd. Lubelskie, Lublin 1974, s. 333. 
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rzymskokatolicki, prawosławny, unicki, grecki, ormiański, judaistyczny, prote-
stancki i muzułmański8.  
 

 
 
Rys. 1. Powiaty przygraniczne na tle granic województwa lubelskiego 

Źródło: opracowanie L. Gawrysiak. 

                                                 
8  Dzieje Lubelszczyny, red. T. Mencel, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1974, s. 926. 
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 Pograniczne położenie obszaru sprawiło, że wykształcił się tu specyficzny 
wielokulturowy krajobraz i klimat duchowy, który mimo zmian dziejowych prze-
trwał do czasów współczesnych w postaci obiektów materialnych oraz lokalnych 
tradycji i obrzędów. Dziedzictwo religijne okazało się szczególnie trwałe – świąty-
nie i inne obiekty sakralne, mimo dość częstych zmian przynależności wyznanio-
wej, znajdowały się prawie zawsze pod opieką wspólnot religijnych. Dziedzictwo 
duchowe, które przez dziesięciolecia ustroju komunistycznego było zaniedbywane, 
przetrwało w przekazach ustnych i współcześnie przeżywa renesans. Organizowane 
są liczne imprezy kulturalne i religijne, które są wyrazem potrzeby kultywowania 
tradycji. Mają one często charakter transgraniczny, świadczący o wspólnych korze-
niach kulturowych regionu.Wszystkie te cechy składają się na szczególną atrakcyj-
ność turystyczną wschodniej Lubelszczyzny. 
 
 
3. Zasoby turystyki religijnej we wschodniej Lubelszczyźnie 
 
 W krajobrazie kulturowym wschodniej Lubelszczyzny znajduje się wiele za-
bytkowych świątyń i zespołów świątynnych reprezentujących różne wyznania. 
Świątynie Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego i greckokatolickiego oraz 
dawne synagogi i bożnice znajdują się często w bardzo bliskim sąsiedztwie, dając 
świadectwo koegzystencji różnych narodowości i wyznań. Szczególną ich cechą 
jest przenikanie się stylów architektonicznych i detali artystycznych, typowych dla 
różnych religii9. W wyniku burzliwej historii regionu te same obiekty sakralne  
w różnych okresach służyły wyznawcom prawosławia, unitom lub rzymskim kato-
likom. Tym zmianom świątynie Lubelszczyzny zawdzięczają swój niepowtarzalny 
charakter. 
 Najliczniejszą grupę zabytkowych świątyń w przygranicznych powiatach 
Lubelszczyzny stanowią kościoły rzymskokatolickie, których jest ponad 50. Drugą 
pod względem liczebności grupę stanowią cerkwie unickie i prawosławne (rysunek 
2). Do najsłabiej reprezentowanych należą synagogi judaistyczne, które w większo-
ści zatraciły swoje funkcje religijne w wyniku całkowitej eksterminacji ludności 
żydowskiej z tych terenów przez nazistów. 
 

                                                 
9  J. Zętar, Architektura sakralna Lubelszczyzny jako przejaw wielokulturowych tradycji 

regionu. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OLPAN 2007, s. 203–224. 
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Rys. 2.  Rozmieszczenie świątyń różnych wyznań w powiatach przygranicznych woj. 

lubelskiego 

Źródło: opracowanie L. Gawrysiak. 
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 Świątynie wschodniej Lubelszczyzny jako ośrodki religijno-pielgrzymkowe 
różnią się rangą. Do najważniejszych należą: bazylika św. Anny w Kodniu z obra-
zem Matki Boskiej Kodeńskiej Królowej Podlasia i kalwarią; sanktuarium Matki 
Bożej Leśniańskiej w zespole kościelno-klasztornym w Leśnej Podlaskiej; Sanktu-
arium Męczenników Podlaskich w Pratulinie upamiętniające męczeńską śmierć 13 
unitów; sanktuarium prawosławne w Jabłecznej – zespół klasztorno-cerkiewny  
z ikoną św. Onufrego; sanktuarium maryjne na Górze Chełmskiej w Chełmie. 
Ostatnio za sprawą ikony Matki Bożej Szybko Spełniającej Prośby, na której wize-
runku pojawiły się wonne łzy, do rangi ośrodka pielgrzymkowego została podnie-
siona cerkiew św. Jana Teologa w Terespolu. Pielgrzymują do niej wierni nie tylko 
prawosławni, aby wyprosić różne łaski. Wymienione ośrodki generują ruch piel-
grzymkowy na skalę regionalną i ponadregionalną. Pozostałe obiekty świątynne, 
zwłaszcza cerkiewne, mimo mniejszej rangi religijnej mogą stanowić wyjątkową 
atrakcję dla turystyki poznawczej, ponieważ bardzo często stanowią perły architek-
tury sakralnej. 
 Na wschodnich rubieżach Lubelszczyzny występują dwa rodzaje cerkwi: 
greckokatolickie i prawosławne (część użytkowana obecnie przez katolików). Ka-
non architektoniczny budownictwa cerkiewnego wywodzi się ze sztuki bizantyj-
skiej nawiązującej w swojej symbolice do prawd wiary i zasady, że architektura 
powinna pobudzać do kontemplacji i refleksji. Typologicznie cerkwie dzielą się na 
murowane i drewniane, natomiast poszczególne obiekty charakteryzują się różno-
rodnymi formami architektonicznymi. Najstarszą cerkiew wybudowano na tym 
obszarze w 1658 roku w Korczminie. Najciekawsze przykłady cerkwi drewnianych 
znajdują się w: Ortelu Królewskim, Hrebennem, Chłopiatynie, Horodle i Kostomło-
tach (jedyna w Polsce cerkiew z obrządkiem bizantyjsko-słowiańskim). Spośród 
cerkwi murowanych wyróżniają się obiekty w: Chełmie, Hrubieszowie, Włodawie, 
Jabłecznej (rysunek 3).  
 Także architektura świątyń rzymskokatolickich na Lubelszczyźnie zwraca 
uwagę swoją wyjątkowością (rysunek 4). Wiele kościołów powstało według projek-
tów wybitnych architektów o międzynarodowej renomie, np.: Jana Wolffa, Jana 
Michała Linka, Jakuba Balina, Szymona Bogumiła Zuga, Antoniego Pawła Fonta-
ny, Chrystiana Piotra Aignera i wielu innych. Świątynie budowane w trzech charak-
terystycznych stylach: renesansu lubelskiego, późnego baroku zwanego „barokiem 
Fontany” oraz neogotyku wyróżniają Lubelszczyznę na architektonicznej mapie 
Polski10.  
 
 
 

                                                 
10  J. Zętar, op.cit., s. 204–206. 
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Rys. 3.  Cerkiew Narodzenia NMP we Włodawie – pierwotnie unicka obecnie prawo-

sławna  

Źródło: opracowanie J. Szczęsna. 
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Rys. 4.  Rzymskokatolicka bazylika Narodzenia NMP w Chełmie (wcześniej cerkiew) 

jest przykładem połączenia stylów architektonicznych i dekoratorskich. W na-
wie głównej świątyni znajduje się bizantyjska ikona, a wieże kościelne wień-
czą cebulaste prawosławne hełmy 

Źródło: opracowanie J. Szczęsna. 



Joanna Szczęsna, Leszek Gawrysiak, Paweł Pytka 336 

 W sąsiedztwie świątyń, niejednokrotnie wykorzystywanych współcześnie 
przez wyznania inne niż pierwotnie, występują często stare cmentarze, które przy-
pominają o dawnych użytkownikach i dają świadectwo wielokulturowości regionu 
(rysunek 5). Oprócz cmentarzy jednowyznaniowych znajduje się sporo różnowy-
znaniowych, gdzie obok siebie usytuowano mogiły katolików, prawosławnych czy 
unitów. Czasem na płytach nagrobnych można spotkać dwujęzyczne napisy. 
 

 
 
Rys. 5.  Rozmieszczenie zabytkowych cmentarzy różnych wyznań w powiatach przy-

granicznych woj. lubelskiego 

Źródło: opracowanie L. Gawrysiak. 
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 Wśród obiektów sakralnych wschodniej Lubelszczyzny istnieją miejsca kultu 
ściśle związane z wodą, która w wielu religiach świata uzyskała status sacrum. Są 
to kaplice i kościoły zlokalizowane przy źródłach, które w pobożności ludowej 
uznane zostały za święte i posiadające uzdrawiającą moc. Rangę „świętości” nadali 
im wierni najczęściej w wyniku doznanych objawień Matki Bożej lub świętych, 
albo też na skutek niezwykłych wydarzeń związanych ze źródłem. „Święte źródła” 
oraz związane z nimi obiekty sakralne mają charakter szczególnych miejsc kultu 
przede wszystkim dla lokalnej społeczności religijnej. Jednakże historia powstania 
świętych źródeł, elementy sztuki przedstawiające ich patronów, związane z nimi 
obrzędy i tradycje są ważnym elementem krajobrazu kulturowego wschodniej czę-
ści Lubelszczyzny, przez co stanowią znaczącą wartość turystyczną. Często sama 
lokalizacja przyrodnicza świętego źródła wraz z towarzyszącą mu architekturą sa-
kralną stanowi niepowtarzalny walor turystyczno-krajobrazowy. We wschodniej 
Lubelszczyźnie znajduje się 11 źródeł uznanych za święte11.  
 Kult sprawowany przy świętych źródłach związany jest przede wszystkim  
z Matką Bożą, która patronuje sześciu z nich. W przypadku pozostałych szczegól-
nym kultem otaczani są święci: św. Anna w Wasylowie, św. Wojciech w Toma-
szowie Lubelskim, św. Antoni w Uchaniach oraz św. Mikołaj w Kryłowie. W miej-
scowości Kołaicha pierwotnie kapliczka była poświęcona Najświętszej Maryi Pan-
nie, ale zawieruchy dziejowe nie pozwoliły przetrwać obrazowi Matki Bożej Czę-
stochowskiej w tym miejscu, a odbudowanej w latach 50. XX w. wieku kaplicy 
zaczął patronować św. Jan Nepomucen, przedstawiony w ocalałej z wojennej pożo-
gi figurze. 
 Historie związane ze świętymi źródłami są często bardzo interesujące, np. 
powstanie kultu Matki Bożej z Lourdes w Jezierni związane jest z wydarzeniami  
z końca II wojny światowej, kiedy to mieszkańcy przez długi czas trapieni byli 
klęską suszy. Silne źródło, które wytrysnęło w środku wsi w dzień Matki Bożej 
Gromnicznej, umocniło wiarę mieszkańców w modlitwę, którą żarliwie zanosili  
z błaganiami do Boga o wybawienie z suszy. Szczególnym miejscem prawosławne-
go kultu Matki Bożej jest miejscowość Turkowice, gdzie – jak podaje legenda  
– zatrzymał się książę Władysław Opolczyk przewożący ikonę Czarnej Madonny  
z Bełza na Jasną Górę. Następnego dnia po pobycie cudownej ikony Matki Bożej  
w miejscu tym wytrysnęło źródło o uzdrawiającej mocy12.  

                                                 
11  M.W. Wiśniewski, Lecznicze źródełka w miejscach sakralnych, Wyd. IT Księży Misjo-

narzy, Kraków 1998; D. Kawałko, Kaplice na źródłach, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2006, 
86-87 (1-2/2006), s. 51–61; P. Pytka, Święte źródła w polskim krajobrazie kulturowym, w: Krajo-
braz kulturowy – cechy, walory, ochrona, red. W. Wołoszyn, Problemy Ekologii Krajobrazu,  
t. XVIII. Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin 2006, s. 451–456. 

12 D. Kawałko, Kaplice na źródłach 2. „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2006, 88-89  
(3-4/2006), s. 51–59. 
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Rys. 6.  Rozmieszczenie „świętych źródeł” w powiatach przygranicznych woj. lubel-

skiego.  

Źródło: opracowanie L. Gawrysiak. 
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 Obrzędy religijne sprawowane przy świętych źródłach stanowią specyficzny 
element pobożności ludowej na stałe zakorzeniony w lokalnej tradycji i kulturze. 
Najczęściej są to uroczystości religijne odprawiane w dniach świąt patronów tych 
miejsc. Zasadniczym elementem jest uroczysta procesja do kaplicy lub figury nad 
źródłem i sprawowana tam msza św. Szczególny charakter ma nocna procesja do 
kaplicy przy źródle w Tomaszowie Lubelskim, a procesja wyruszająca w ostatnią 
niedzielę maja do figury św. Mikołaja przy źródle w Kolonii Kryłów jest formą 
ekspiacji. Często na koniec uroczystości święcona jest woda w źródle, a wierni 
zabierają ją do domów.  
 Kaplice i sakralia świętych źródeł są również miejscami, gdzie okoliczna lud-
ność spontanicznie gromadzi się na codziennych nabożeństwach. Taka forma mo-
dlitwy w niewielkich społecznościach jest charakterystycznym elementem krajo-
brazu religijno-kulturowego wschodniej Polski. Również architektura sakralna ist-
niejąca przy świętych źródłach jest nieodłącznym elementem lokalnej kultury. Są to 
przede wszystkim niewielkie kapliczki lub pojedyncze figury wykonane przez miej-
scowych artystów. Mają one wartość nie tylko religijną, ale i historyczno-muzealną. 
Święte źródła wraz ze swoim otoczeniem łączą piękno przyrody, ludową religijność 
oraz lokalne elementy sztuki. Dają one możliwość wielopłaszczyznowego pozna-
wania zasobów kulturowo-krajobrazowych wschodniej Lubelszczyzny przy jedno-
czesnym sięgnięciu w sferę własnego sacrum. 
 Do najciekawszych różnowyznaniowych obiektów sakralnych wschodniego 
pogranicza Lubelszczyzny prowadzą szlaki turystyczne np.: Szlak Przenikania Kul-
tur, Nadbużański Szlak Przyjaźni, Szlak Cerkiewny, Szlak Architektury Sakralnej 
czy Szlak Pamiątek Kultury Żydowskiej. Mimo architektonicznej wyjątkowości  
i dużej wartości kulturowej obiektów na szlaku są one mało znane w innych regio-
nach kraju. 
 Wielokulturowego i wielowyznaniowego „ducha” wschodniej Lubelszczyzny 
można odnaleźć w imprezach kulturalno-religijnych, które są organizowane w róż-
nych porach roku, zgodnie z kalendarzem świąt religijnych. Mają one często trans-
graniczny charakter, nawiązując w ten sposób do wspólnych korzeni kulturowych 
regionu. Imprezy kulturalne i religijne przywracają dawną tradycję i barwną obrzę-
dowość opartą na kulturze różnych narodowości i wyznań. Do tradycyjnych świąt 
religijnych należą odpusty związane z kultem patronów, na które – zależnie od 
rangi ośrodka sakralnego – pielgrzymują mieszkańcy okolicy, a także wierni z in-
nych części kraju. Do bardziej efektownych pod względem obrzędowym imprez 
religijnych należą prawosławne obchody dnia św. Onufrego w Jabłecznej (24–25 
czerwca), kiedy to po modłach, nabożeństwie i wspólnym czuwaniu barwna proce-
sja wiernych z całej Polski pod przewodnictwem metropolity okrąża procesją cer-
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kiew pośród łąk i pól13. Do świąt religijnych gromadzących największą liczbę piel-
grzymów należą odpusty i uroczystości odbywające się w sanktuarium Matki Bożej 
Kodeńskiej w Kodniu, zwłaszcza święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
(15 sierpnia). 
 Oprócz imprez o charakterze czysto religijnym organizowane są imprezy reli-
gijno-kulturalne, np.: Transgraniczne Dni Muzyki Sakralnej „Jednemu Panu Śpie-
wamy” w Tomaszowie Lubelskim; Spotkania z Kolędą i Pastorałką – polską i kre-
sową oraz Międzynarodowy Koncert Muzyki Cerkiewnej w Białej Podlaskiej; Mię-
dzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu; Festiwal Kolęd 
i Szczodrywek nad Bugiem we Włodawie. Oddają one doskonale pograniczny, 
wielokulturowy klimat wschodniej Lubelszczyzny i mogą stanowić doskonałe uzu-
pełnienie oferty dla turystyki religijnej i poznawczej po tym obszarze Polski. 
 
 
4.  Możliwości rozwoju turystyki religijnej na obszarze wschodniej Lubel-

szczyzny 
 
 Niepowtarzalny klimat kulturowy wschodniego pogranicza Lubelszczyzny: 
bogactwo zabytków sakralnych różnych wyznań o wyjątkowo zróżnicowanej archi-
tekturze i wystroju artystycznym oraz zmiennych losach, żywa i trwała tradycja  
i obrzędowość, dostrzegalne na każdym kroku ślady współistnienia różnych religii, 
narodowości i kultur, wpisane w niemal nieskażony i słabo przekształcony krajo-
braz nadbużański z łąkami, polami, lasami, przydrożnymi krzyżami i kaplicami, 
stwarza doskonałe warunki do refleksji i obcowania z sacrum. W takich warunkach 
mogą się rozwijać różne typy turystyki religijnej. Większe ośrodki religijne już od 
dawna generują ruch pielgrzymkowy, chociaż jego zakres mógłby być większy, 
gdyby nie ograniczona baza turystyczna omawianego obszaru. Zdecydowanie sze-
roką ofertę mają do wykorzystania turyści, którzy – oprócz przeżyć czysto religij-
nych – chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą historii i kultury regionu. W tym 
zakresie wschodnia Lubelszczyzna jest „nieprzebraną skarbnicą”. Różnowyznanio-
we cerkwie i kościoły, cmentarze i kaplice wpisane w naturalny krajobraz są świad-
kami wielokulturowej historii. Sielski krajobraz i specyficzny klimat miejsca sprzy-
jają także refleksyjności człowieka, umożliwiając spokojną kontemplację dzieł rąk 
ludzkich i skomplikowanych losów społeczności na tej ziemi oraz ułatwiając kon-
takt z Bogiem i odczuwanie Jego obecności. 
 

                                                 
13  J. Janicka, J. Koproń, Historie, tradycje i architektura sakralna w Jabłecznej na Podlasiu 

Południowym jako czynniki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w: Turystyka religijna,  
red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, 
 s. 130. 
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Rys. 7.  Kulturowe szlaki turystyczne i imprezy religijno-kulturalne w powiatach przy-

granicznych woj. lubelskiego 

Źródło: opracowanie L. Gawrysiak. 
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 Wschodnia Lubelszczyzna daje więc doskonałe możliwości rozwoju zarówno 
turystyki pielgrzymkowej, jak i religijno-kulturowej, poznawczej i refleksyjnej. Dla 
ludności żydowskiej przybywającej spoza granic naszego kraju jest to także obszar 
uprawiania turystyki sentymentalnej, czyli powrotu do korzeni i dziedzictwa kultu-
rowego swoich przodków14, którzy w okresie przed II wojną światową licznie za-
mieszkiwali ten region. 
 Turystyka jest obecnie najbardziej prężnie rozwijającą się branżą usługową na 
świecie i daje możliwości intensywniejszego rozwoju gospodarczego regionów 
tradycyjnie rolniczych. Największą barierą dla rozwoju każdego typu turystyki na 
obszarze wschodniej Lubelszczyzny jest znaczne niedoinwestowanie bazy tury-
stycznej i nikła promocja regionu. W celu poprawy sytuacji konieczne jest zaanga-
żowanie dużych środków finansowych, których osiągnięcie jest obecnie stosunko-
wo łatwe w związku z dostępnością funduszy unijnych. Istotne jest przede wszyst-
kim wzbudzenie inicjatywności gospodarczej wśród lokalnej społeczności. Przygo-
towanie kwater agroturystycznych dla turystów i pielgrzymów oferujących oprócz 
noclegów także regionalną kuchnię mogłoby w pewnym zakresie rozwiązać pro-
blem bazy turystycznej. Alternatywą dla ubożejącego rolnictwa jest także drobna 
wytwórczość związana chociażby z lokalnym kultem religijnym, obejmująca pa-
miątki, literaturę czy artykuły spożywcze. 
 Wiele działań powinno zostać zainicjowanych na poziomie gmin, które odpo-
wiadają za restaurację i wykorzystanie substancji zabytkowej na swoim terenie.  
W niektórych obecnie zaniedbanych obiektach mogłaby zostać zorganizowana baza 
noclegowo-gastronomiczna dla podróżnych. Odremontowane i udostępnione do 
zwiedzania powinny być także nieużytkowane obecnie zabytkowe obiekty sakralne. 
Staraniom gmin podlega również lokalny system komunikacyjny, który w obsza-
rach przygranicznych poza miastami pozostawia wiele do życzenia. Na poziomie 
regionalnym i gminnym należałoby podjąć działania zmierzające do promocji re-
gionu, który należy do najsłabiej znanych turystom w kraju, nie mówiąc o turystach 
zagranicznych, dla których tereny wschodniej Lubelszczyzny stanowić mogą wy-
jątkową atrakcję kulturową. Realizacja tych najpilniejszych postulatów pozwoliłaby 
efektywniej wykorzystać wyjątkowe walory regionu dla rozwoju turystyki, która na 
tym terenie może stanowić alternatywę gospodarczą dla rolnictwa.  
 
 

                                                 
14  J. Wyrzykowski, Wielokulturowe dziedzictwo Dolnego Śląska jako podstawa rozwoju tu-

rystyki etnicznej (sentymentalnej), w: Geografia i sacrum, t. 2, red. B. Domański, S. Skiba, IGiGP 
UJ, Kraków 2005, s. 127. 



Obiekty sakralne i święta religijne różnych wyznań… 343

SACRED BUILDINGS AND RELIGIOUS FESTIVALS OF VARIOUS 
RELIGIONS IN THE EASTERN LUBLIN PROVINCE AS TOURISTIC 

VALUES OF THE REGION 
 
 

Summary 
 
 Traditional, but at the same time one of the fastest developing and most popular 
types of tourism nowadays is sightseeing sacred buildings and places of religious cult. 
 One of the most interesting areas in Poland with respect to the diversity of reli-
gious and cognitive tourism objectives is Eastern Lublin Province where throughout 
centuries influences of many nationalities and cultures have pervaded one another and 
various religions have coexisted. 
 The effect of the Lublin region multi-cultural structure is a great number of sacred 
buildings in the landscape representing different religions. A particular feature of this 
area is the fact that the shrines which are located here have changed their worshippers 
time and again as a result of turbulent history of the region. The result of this is a specif-
ic mixture of architectural and artistic styles, which is quite a unique tourist attraction 
by itself. A separate group of religious cult objects are sacred springs which are accom-
panied by chapels and Passion paths. Multi-faith traditions of the Eastern Lublin Prov-
ince are being cultivated by organizing ceremonies and religious festivals, which very 
often have a transboundary character. 
 All these elements account for exceptional attractiveness of the border-territory of 
the Lublin region and predestine this area to pursue various forms of tourism. Unfortu-
nately the greatest barrier for the development of this branch of economic activity is 
general under-investment of the region considered to be one of the poorest in the Euro-
pean Union, slight tourist base, lack of promotion as well as lack of traditions concern-
ing non-agricultural activity. 
 

Translated by Joanna Szczęsna 
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 W dzisiejszych czasach dobra oferta to nie wszystko, należy dokładnie poznać 
preferencje i oczekiwania potencjalnych turystów, produkt bowiem – nawet dobry, 
rzadko sprzeda się sam. Konieczne jest zatem przekazanie turystom informacji  
o produkcie, zwrócenie na niego uwagi, lansowanie, wzbudzenie zainteresowania  
i przekonanie, że posiada on większą wartość niż inne. Promocja jest podstawowym 
elementem klasycznej kompozycji marketingowej i należy do głównych narzędzi 
marketingu, przy pomocy których realizowane są zamierzone na rynku cele. To 
właśnie ona pozwala na dostarczenie turystom odpowiednich informacji o produk-
cie turystycznym, argumentów skłaniających do jego nabycia, a także wszelkich 
obietnic, korzyści oraz zachęt, to ona też kształtuje przychylną opinię o przedsię-
biorstwie, miejscowości czy regionie, które je wytwarzają i oferują.  
 
 
Wstęp 
 
 Promocja jest istotnym podmiotem działań podejmowanych w obszarze tury-
styki. Stanowi ona ważny aspekt działalności rynkowej, o czym świadczy zaanga-
żowanie w ten proces wielu rozmaitych organizacji i instytucji. Dobór dostępnych 
instrumentów do realizacji określonej koncepcji marketingowej decyduje o powo-
dzeniu działań przeprowadzanych na rynku. Specyficzny charakter produktu tury-
stycznego sprawia, że system promocji staje się bardzo ważną sferą działalności na 
rynku usług turystycznych. W celu wyróżnienia oferty znaczną uwagę przywiązuje 
się do technicznej i wizualnej oprawy działalności usługowej. Wszystkie działania 
promocyjne powinny zmierzać do ukształtowania wizerunku zgodnego z oczekiwa-
niami klientów/turystów. 
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1. Istota promocji 
 
 Promocję w szerokim ujęciu można zdefiniować jako zespół skoordynowa-
nych, taktycznych i strategicznych działań i środków komunikacji stosowanych do 
kreowania wiedzy, zainteresowania i pozytywnego wyobrażenia dotyczącego 
przedsiębiorstwa turystycznego i jego znanych bądź nowych produktów w celu 
przyciągania do nich turystów i motywowania ich do zakupu1. 
 W literaturze przedmiotu poprzez promocję turystyczną rozumie się każdą 
czynność komunikowania się z turystą wzmacniającą korzystny wizerunek oferty, 
ułatwiającą i przyspieszającą jej sprzedaż2. Jest to swoisty dialog oferującego pro-
dukt turystyczny – tzw. nadawcy komunikatów promocyjnych – z ich odbiorcami3. 
W procesie komunikacji firmy porozumiewają się ze wszystkimi uczestnikami 
rynku, obecnymi i potencjalnymi odbiorcami oferty, pośrednikami, partnerami lub 
rywalami rynkowymi, jak również z obserwatorami rynku4. Podstawowe zadania 
promocji są następujące: 

 dostarczenie na rynek informacji kreujących zapotrzebowanie na usługi tu-
rystyczne5;  

 przezwyciężanie oporów, uprzedzeń i przyzwyczajeń, które zmniejszają 
lub hamują popyt na produkty i usługi;  

 kreowanie popytu na nowe produkty budzące i zaspokajające nowe potrze-
by6. 

 Istotą wszystkich działań promocyjnych jest doprowadzenie do pozytywnego 
odczytania przez odbiorców informacji zakodowanych w przekazie. Podstawowym 
celem działań promocyjnych jest tworzenie spójnego i efektywnego systemu pro-
mocji. Promocja jako informacja o oferowanych produktach i usługach jest również 
niezbędna dla potencjalnych turystów, by mogli oni dokonać najlepszego wyboru 
(zakupu) spośród produktów różniących się cenami, wartościami, cechami, walo-
rami. 
 Zagadnienie promocji w turystyce jest bardzo złożone i dotyczy wielu pod-
miotów: wytwórców usług, miejsca destynacji, mieszkańców obszarów turystycz-
nych oraz władz lokalnych, regionalnych i innych. 

                                                 
1 Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 168–169. 
2 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007, s. 177. 
3 Przedsiębiorstwo turystyczne, op.cit., s. 90. 
4 B. Szymoniuk, Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody, PWE, Warszawa 

2006, s. 17. 
5 Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, 

s. 123. 
6 A. Oleksiuk, Marketing..., op.cit., s. 178. 
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 W odniesieniu do promocji turystycznej najważniejszymi zadaniami samorzą-
dów terytorialnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) powinny być przede 
wszystkim7: 

 promocja podstawowych dóbr turystycznych, czyli walorów i atrakcji da-
nego miejsca stanowiących podstawową siłę przyciągającą turystów; 

 organizowanie lokalnego/regionalnego systemu informacji turystycznej; 
 prowadzenie badań rynku turystycznego i udostępnianie ich wyników zain-

teresowanym, gdyż mogą one zdecydowanie sprzyjać osiąganiu celów  
w zakresie działań promocyjnych; 

 współpraca z branżą turystyczną w dziedzinie wspólnego promowania ob-
szarów i ofert przedsiębiorstw turystycznych. 

 Formy oraz narzędzia wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w procesie 
komunikacji z rynkiem są, obok celów komunikowania, cechami wyróżniającymi 
komunikację marketingową od innych rodzajów komunikacji. Działania promocyj-
ne cechuje duża różnorodność wynikająca z odmiennego charakteru instrumentów  
i środków produkcji. W skład tzw. kompozycji promocji wchodzą8: 

 reklama9 – bezosobowa, płatna i adresowana do masowego odbiorcy forma 
przekazywania informacji rynkowych; 

 promocja uzupełniająca10 – sprzedaż dodatkowa (zwana sales promotion) 
obejmująca zespół środków podnoszących atrakcyjność produktów oraz 
zwiększających chęć nabywców do dokonania zakupu; 

 sprzedaż osobista11 (akwizycja) – polegająca na przedstawianiu oferty 
przedsiębiorstwa i aktywizowaniu sprzedaży drogą bezpośrednich kontak-
tów osobowych sprzedawców z nabywcami; 

 public relations i publicity12 – obejmujące kompleks działań związanych  
z pozyskaniem zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec przedsię-
biorstwa w celu tworzenia pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku przed-
siębiorstwa na rynku; 

 marketing bezpośredni13 – dotyczący wzajemnego oddziaływania, dwu-
stronnej komunikacji sprzedawcy i klienta z wykorzystaniem poczty (listy), 

                                                 
7 A. Panasiuk, Marketing…, op.cit., s. 123–124. 
8  S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, AWF, Poznań 1999, 

s. 72. 
9  A.S. Kornak, Zarządzanie turystyką, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 153. 
10  P. Kotler: Marketing. Analiza planowanie wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska 1994, 

s. 609–621. 
11  S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy marketingu..., op.cit., s. 75–76. 
12 A. Pabian, Promocja nowoczesne formy i środki, Difin, Warszawa 2008, s. 140; 

J. Klisiński, C. Marcinkiewicz, Zarządzanie marketingiem turystycznym, Unikat 2, Katowice 
2008, s. 64. 

13 S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy…, op.cit. s. 79. 



Irena Szewczyk 348 

telefonu (telemarketing), sprzedaży domokrążnej oraz mediów elektronicz-
nych. 

 Wszystkie wymienione formy pełnią podstawową funkcję popytotwórczą  
i prowadzą do osiągnięcia celu w różny sposób:  

 bezpośrednio, tzn. informując i nakłaniając nabywców do zakupu określo-
nej usługi turystycznej poprzez reklamę, sprzedaż osobistą i promocję uzu-
pełniającą; 

 pośrednio, kształtując w otoczeniu przedsiębiorstwa sprzyjający mu klimat 
rynkowy public relations14. 

 Przy wyborze narzędzi umożliwiających realizację celów przedsiębiorstwo 
musi uwzględnić takie determinanty, jak15: 

 cechy i skuteczność poszczególnych instrumentów promocyjnych, 
 cechy nabywców produktu turystycznego, 
 rodzaj i cechy produktu turystycznego, 
 cechy przedsiębiorstwa turystycznego, jego strategię marketingową, cechy 

otoczenia rynkowego firmy. 
 Promocja skierowana do masowego odbiorcy jest o wiele mniej skuteczna od 
kampanii adresowanych do poszczególnych segmentów rynku, opracowanych  
z myślą o ich potrzebach i wymaganiach. Wybierając instrumenty i środki promo-
cji, należy wziąć pod uwagę oczekiwania docelowych segmentów, rodzaj produk-
tów, warunki konkurencji oraz znajomość produktu wśród nabywców16.  
 Wszystkie wymienione komponenty promocji w kampanii promocyjnej mogą 
być stosowane łącznie i stanowić harmonijną całość lub też ograniczać się do wy-
branych środków. Na wybór odpowiednich środków promocji wpływają: 

 wielkość i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, 
 jego cele, 
 rodzaj produktu, 
 znajomość przedsiębiorstwa na rynku, 
 charakter popytu, 
 wielkość środków przeznaczonych na promocję itp. 

 Ukształtowanie skutecznej kompozycji promocyjnej wymaga sporego do-
świadczenia. Do zadań menedżerów, a szczególnie osób odpowiedzialnych  
w przedsiębiorstwach turystycznych oraz miejscowościach i gminach turystycznych 
za marketing, należy17: 

 dokonanie wyboru instrumentów promocji, 

                                                 
14 Marketing…,op. cit. ,s. 127. 
15 Przedsiębiorstwo turystyczne..,. op.cit., s. 91. 
16 S. Briggs, Marketing w turystyce. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 90–91. 
17 L. Garbarski, J. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 1994, s. 465. 
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 określenie zakresu stosowania poszczególnych instrumentów oraz ich 
udział w strategii marketingowej, 

 wybór i określenie sposobu zastosowania poszczególnych instrumentów 
promocji. 

 Wynika z tego, że chodzi o stworzenie zintegrowanego systemu instrumentów 
promocji, który zapewni realizację określonych zadań podmiotu gospodarczego 
działającego w turystyce czy też np. w miejscowości turystycznej pragnącej zaist-
nieć na rynku. W działaniach tych najważniejszym zagadnieniem jest nie tylko 
wybór instrumentów uwzględniający komplementarny i substytucyjny ich charak-
ter, określenie form, sposobów i zakresu wykorzystania poszczególnych instrumen-
tów, lecz także ustalenie środków finansowych (budżetu) przeznaczonych na pro-
mocję. Oznacza to potrzebę planowania wydatków na ten cel; niewskazane są dzia-
łania przypadkowe, wynikające z zaistniałej na rynku sytuacji. 
 Stosowanie instrumentów promocji powinno być poprzedzone poznaniem 
rynku, które wskaże menedżerom, jaka grupa turystów i jak liczna, w jakim okresie, 
a także za jaką cenę będzie skłonna nabyć oferowany produkt turystyczny18. Ujawni 
także, jakie instrumenty promocji można będzie skutecznie zastosować. Menedżer 
powinien zwrócić uwagę na koszty promocji, która przecież nie jest tania, a także 
na to, aby działania miały charakter stały i były planowane. Nagłe i szybkie podej-
mowanie decyzji mających na celu przyspieszone osiągnięcie efektów powoduje 
wysoki wzrost nakładów i najczęściej narusza zasadę efektywności. Jeżeli chodzi  
o obszary, to podstawę ich określania stanowią również cele, tj.: osoby, gminy, 
miejscowości. Są to też grupy potencjalnych klientów według płci, wieku, zawodu, 
pozycji socjalnej oraz instrumenty, które należy zastosować, aby osiągnąć efekt 
promocji19. 
 Niezależnie od tego, czy będą to formy masowej promocji, czy też ukierun-
kowanej, bezpośredniej, menedżer rozpoznaje i ustala okres podejmowania i trwa-
nia działań promocyjnych. Badania wskazują na to, że targi i giełdy trzeba organi-
zować w okresie między sezonami, wyprzedzając odpowiednio czas zakupu oferty 
turystycznej20. 
 
 
2. Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski na Górce w Szczyrku  
 
 Górka leży na wysokości 670 m nad poziomem morza. Pod koniec XIX w. 
miejsce to określano nazwą „Przykra Kępka”, zapewne z uwagi na trudny do niej 

                                                 
18 J. Ch. Holloway, Ch. Robinson: Marketing for turism. Longman, England, Edinburgh 

Gate, Harlow Essex CH 20 ZJE, 2003, s. 182. 
19 A. Kornak, A. Rapacz: Zarządzanie turystyką...op.cit., s. 162. 
20 Ibidem., s. 162. 
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dostęp21. To właśnie tutaj w lesie po raz pierwszy, 25 lipca 1894 roku, dwunastolet-
niej Juliannie ukazała się Matka Boża. Według zeznań wielu świadków Najświętsza 
Maria Panna ukazała się najpierw w lesie blisko obecnej kaplicy, a potem na buku 
znajdującym się w środku starej kaplicy. Najświętsza Panna szczególną uwagę 
zwróciła na szkaplerz, poleciła także odmawiać Pozdrowienie Anielskie i śpiewać 
godzinki. Nakazała również wybudować na tym miejscu kaplicę, a w przyszłości 
klasztor, w którym będzie się odprawiać wiele mszy świętych. Na prośbę dzieci  
o cudowną wodę zapewniła, że wytryśnie tu źródło. Miejsce zaś poleciła nazwać 
„Górką”22. 
 Wiadomość o tym cudownym zdarzeniu rozeszła się po okolicy bardzo szyb-
ko, a jego miejsce stało się centrum zainteresowania, do którego licznie przybywali 
ludzie. „Ich głęboka, niczym nie skażona wiara sprawiała, że gromadzili się tłumnie 
aż ziemi było ciężko w tym przedziwnym miejscu zanosząc gorące modlitwy.  
I śpiewać poczynali pobożne pieśni na chwałę Panu Bogu i Najświętszej Maryi 
Pannie od 25 i 26 lipca 1894 roku i to każdy dzień bywało setkami ludzi poboż-
nych”23. 
 W kilka tygodni po rozpoczęciu widzeń pielgrzymka z Ustronia przyniosła 
niewielkich rozmiarów obraz Matki Bożej Częstochowskiej i powiesiła go na buku, 
na którego konarze dzieci widywały Panienkę. Od tego czasu pobożność ludu sku-
piała się wokół tego obrazu. Społeczeństwo biednej wówczas wioski Szczyrk już  
w listopadzie 1894 roku zorganizowało się, by wokół buka z obrazkiem Matki Bo-
żej wybudować drewnianą kaplicę. W dniu rozpoczęcia prac z suchego dotąd zbo-
cza wypłyną strumyk wody. Przybywający z różnych stron pielgrzymi – chcąc się 
przyczynić do ustawienia miejsca kultu Bożego i czci Najświętszej Maryi Panny  
– przynosili wyposażenie kaplicy: obrazy religijne, chorągwie, świeczniki, dzwon-
ki, moździerze. Niebawem rozeszły się wiadomości o doznanych tutaj łaskach. Dla 
opieki nad tym miejscem wybrano Komitet Kaplicy, który w roku 1912 ze składek  
i darowizn pątników rozpoczął budowę większej, murowanej kaplicy. Obie kaplice 
dotrwały aż do czasu powstania w latach 1948–1953 obecnego kościoła, który ma 
status sanktuarium. 
 Po I wojnie światowej Komitet Kaplicy, przy poparciu ogółu społeczeństwa 
szczyrkowskiego, doprowadził do osiedlenia się na Górce obecnych stróżów tego 
maryjnego ośrodka – księży salezjanów. Przybyli oni z Oświęcimia – najstarszej 
siedziby synów księdza Bosko w Polsce. W roku 1939 rozpoczęli oni budowę do-
mu zakonnego, którą przerwała wojna. Zgromadzony materiał zabrali okupanci. Od 

                                                 
21 Ks. T. Wołek: Cud nad cudy. Początki kultu częstochowskiej Wspomożycielki w Szczyrku 

na Górce. Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1994, s. 6. 
22 Ks. H. Skórski, ks. W. Życiński: Sanktuarium Królowej Polski w Szczyrku na Górce. Po-

ligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 2008, s. 23. 
23 Ks. Sz. Drzyżdżyk, Szczyrkowska Wspomożycielka i Królowa. Wiara, teologia, duszpa-

sterstwo, Wyd. Naukowe PAT, KrakówSzczyrk 2008, s. 47. 
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zakończenia II wojny światowej trwa rozbudowa miejsca kultu Matki Bożej oraz 
ośrodka wypoczynku i formacji dla dzieci i młodzieży przybywającej tu z różnych 
stron Polski24. 
 

 
 

Rys. 1. Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski na Górce w Szczyrku  

Źródło:http://inka-carpediem.blogspot.com/2009/01/szczyrk-sanktuarium-na-grce.htm. 

 
 Do godności lokalnego sanktuarium świątynia została podniesiona podczas 
uroczystości jubileuszowego odpustu 3 maja 1994 roku, w setną rocznicę kultu 
Matki Bożej na Górce. Dokonano wówczas także jej konsekracji. Tuż przy świątyni 
Matki Bożej Królowej Polski znajduje się Kaplica Objawienia z zachowanym do 
dziś bukiem, na tle którego miała ukazać się dziewczynce Piękna Pani. Nieopodal 
zaś, przy „cudownym źródełku”, mieści się grota Matki Bożej25. 
 Z uwagi na fakt, że sanktuarium jest specyficznym produktem, również jego 
promocja powinna być w pewnych obszarach indywidualnie dostosowana do jego 

                                                 
24 http://www.szczyrk.salezjanie.pl/tekstowa/historia.htm.  
25 http://www.szczyrk.net.pl/atrakcje-w-miescie-274/zabytki-szczyrku-1166/sanktuarium-

maryjne-1168/. 
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specyfiki. Wynika to z ogólnej definicji promocji zakładającej jako przedmiot dzia-
łań promocyjnych dobra materialne lub usługi wytworzone przez konkretne przed-
siębiorstwo.  
 
 
3. Badania ankietowe 
 
 Z badań przeprowadzonych wśród grupy 87 mieszkańców Bielska-Białej  
i jego okolic przy użyciu kwestionariusza pytań – ankiety wynika, że: 

1. głównym źródłem wiedzy na temat Sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Polski na Górce w Szczyrku są: rodzina i znajomi 56,4% wskazań, Internet 
– 18,7% wskazań oraz informacje zawarte w przewodnikach turystycznych 
– 9,6% wskazań;  

2. zdecydowana większość ankietowanych potrafi umiejscowić i rozpoznaje 
sanktuarium na tle innych świątyń beskidzkich – 84% wskazań, ale jedynie 
54% spośród badanych zadało sobie trud i odwiedziło sanktuarium osobi-
ście; 

3. zaledwie 36% ankietowanych osób może pochwalić się znajomością form 
promocji stosowanych przez Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski 
na Górce w Szczyrku. Promocja jest obecna w świadomości potencjalnych 
klientów-pielgrzymów głównie dzięki folderom (18,2% wskazań) oraz 
ulotkom promującym produkty firmy (blisko 15,6% wskazań). 

 Działania promocyjne Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski na Górce 
w Szczyrku prowadzone są przede wszystkim w formie marketingu bezpośrednie-
go. Na stronie internetowej podano skrótowo niezbędne informacje dotyczące histo-
rii sanktuarium oraz Salezjańskiego Domu Młodzieżowego26. Poza oficjalną stroną 
sanktuarium istnieje jeszcze wiele stron, na których prezentowana jest działalność 
prowadzona w świątyni27. 
 Promocja sprzedaży oparta jest na sprzedaży upominków z wizerunkiem sank-
tuarium oraz wizerunkiem Matki Bożej. Najczęściej sprzedawane są pamiątkowe 
obrazki i obrazy, kalendarze, pocztówki, kubki, długopisy z postacią Matki Bożej 
Królowej Polski, można również nabyć butelkę w kształcie przypominającym po-
stać Maryi – aby zaczerpnąć wody z cudownego źródełka. 
 Sanktuarium promuje się również poprzez reklamę wydawniczą, w ramach 
której opracowane są liczne broszury reklamowe, płyty CD i DVD, ulotki, foldery, 

                                                 
26  http://www.szczyrk.salezjanie.pl. 
27  Np. www.szczyrk.pl (zakładka z życia kościołów) oraz http://www.beskidslaski.pl/ 

Szczyrk/sanktuarium.html. 
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opracowania naukowe28, w których przybliżana jest zarówno historia, jak i najnow-
sze informacje (wydarzenia) związane z sanktuarium.  
 Specyficzną formą promocji jest Różańcowy Szlak Maryjny. Idea szlaku zro-
dziła się wśród dzieci komunijnych z pobliskiej parafii w Mesznej. Dzieci ufundo-
wały drewnianą kapliczkę, która stała się początkiem Różańcowego Szlaku Maryj-
nego, wiodącego czarnym szlakiem do sanktuarium na Górce. Różańcowy Szlak 
Maryjny ma swój początek w Mesznej tuż pod lasem. Otwiera go drewniana ka-
pliczka dzieci komunijnych – Zwiastowanie NMP. Obok kapliczki znajduje się 
tablica informacyjna przedstawiająca mapę szlaku z opisem i fotografiami. Iden-
tyczna tablica została umieszczona w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Polski na Górce w Szczyrku. Przy czarnym szlaku, który biegnie z Mesznej, turyści 
napotkają 19 unikatowych kapliczek. Ostatnim – 20 „koralikiem” wieńczącym 
sznur różańca jest samo sanktuarium. Szlak liczy około 3-4 kilometrów i spokoj-
nym marszem można go przejść w dwie godziny29. 
 Sanktuarium prowadzi również działania mające na celu stworzenie pozytyw-
nych stosunków z opinią publiczną, wykorzystując środki masowego przekazu 
(TVS – cykl „Kościół w metropoliach”, TV Trwam, TV Polonia – transmisja „Pa-
sterki po góralsku” w dniu 24 grudnia 2010).  
  Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że znajomość sanktu-
arium oraz jego oferty wśród klientów jest ściśle powiązana z działalnością promo-
cyjną. Stosowane formy i narzędzia promocji przynoszą oczekiwany efekt. Jak 
podaje kustosz sanktuarium ks. M. Dąbek, tylko w bieżącym roku na Górkę przyby-
ło ponad 380 zorganizowanych grup pielgrzymkowych oraz wiele grup przygod-
nych, co szacunkowo stanowiło ponad 250 tys. wiernych, uczestniczących we 
mszach, nabożeństwach, czuwaniach30. Już niebawem, dzięki najnowszej inwestycji 
planowanej w mieście, pielgrzymi nie będą musieli pokonywać wzniesienia prowa-
dzącego do sanktuarium pieszo, lecz wykorzystując 700-metrowy wyciąg (gondo-
lową kolejkę). Jest to rodzaj wsparcia turystyki pielgrzymkowej, która – zdaniem 
burmistrza Szczyrku – rozwija się coraz prężniej.  
 Szczyrkowskie sanktuarium powstało w jednym z ciekawszych pod względem 
walorów krajobrazowych miejsc w okolicy. Z obszernego placu przed kościołem 
roztacza się zachwycający widok: od wschodu w dolinie żywiecko-bielskiej można 
podziwiać pięknie położone miejscowości: Buczkowice, Rybarzowice, Łodygowi-
ce, a dalej widnieje Jezioro Żywieckie31. Wyniosłe Skalite stanowi podnóżek  

                                                 
28  Można tu wymienić przykładowe wydawnictwa, takie jak opracowanie ks. H. Skórskiego 

i ks. W. Życińskiego pt. Sanktuarium Królowej Polski w Szczyrku na Górce lub album autorstwa 
ks. M. Dąbka pt. W blasku papieskich koron. 

29 http://www.super-nowa.pl/art.php?i=17667. 
30 http://szczyrk.naszemiasto.pl/archiwum/1969530,sanktuarium-krolowej-polski-na-gorce-

swietuje,id,t.html. 
31 Ks. H. Skórski, ks. W. Życiński: Sanktuarium Królowej Polski... op. cit., s. 38. 
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w drodze na Skrzyczne, dalej otwiera się wielka przestrzeń w stronę Przełęczy Sal-
mopolskiej, za którą położona jest Wisła, na zachód zaś rozpościera się widok na 
Przełęcz Karkoszczonkę i drogę na Brenną, Skoczów, Ustroń. Miejsca święte, sank-
tuaria zawsze przyciągały rzesze pielgrzymów. O każdej porze roku jest tu pięknie. 
Kościół usytuowany jest na trasie niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego 
na Klimczok i Szyndzielnię. Płynie stąd nieustanna modlitwa beskidzkiej przyrody, 
wyrażająca się szumem bukowego listowia na wiosnę, obfitością jagód i grzybów  
w świerkowym borze latem oraz złotą jesienią beskidzką, kiedy na stoku Magóry 
kwitnie kilkanaście gatunków wrzosów, aż do bieli i fioletów beskidzkiej zimy  
w zaspach śniegu32. Bywa, że są miejsca, których nie trzeba specjalnie promować... 
 
 

THE MEANING OF THE TOURISTIC PROMOTION ON THE EXAMPLE  
OF THE SANCTUARY OF THE LADY QUEEN OF POLAND CHURCH  

IN SZCZYRK ON GÓRKA 
 
 

Summary 
 
 Is not enough for a business to have good products sold at attractive prices today  
a good offer is not everything, it is necessary to know exactly the preferences and ex-
pectations of potential tourists, because the product, even good, rarely sells itself. To 
generate sales and profits, the benefits of products have to be communicated to custom-
ers. In marketing, this is commonly known as promotion.  
  It is therefore crucial to provide tourist information about the product, drawing 
attention to it, to promote it, rise interest and the belief that it has more value than oth-
ers. Promotion is an essential element of marketing and as a classical composition it is  
a major marketing tool, by which intended targets are carried out on the market. It al-
lows us to provide relevant information on a tourist product to tourists as well as to 
deliver the arguments leading to its acquisition, and all promises, benefits and incen-
tives. The promotion forms also a favourable opinion about the company, the town or 
the region creating and offering the product.  
 

Translated by Irena Szewczyk 

                                                 
32 Ibidem, s. 38. 
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MONASTER W UJKOWICACH – PRAWOSŁAWNE SANKTUARIUM  
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 
 
 
Wstęp 
 
 Województwo podkarpackie jest bardzo zróżnicowanym pod względem przy-
rodniczym i kulturowym obszarem Polski. Jego współczesny wizerunek kształtowa-
ło pogranicze, na którym te ziemie od zawsze funkcjonowały. Różnorodność kultu-
rowa regionu stanowi o jego bogactwie. Przez wieki ścierały się na tym terenie 
wpływy polskie, ruskie (Łemkowie i Bojkowie), żydowskie, ukraińskie i inne. De-
cyduje to o jego atrakcyjności i umożliwia rozwój wielu typów i form turystyki. 
Wyróżniającymi się formami turystyki poznawczej są: turystyka przyrodnicza  
i kulturowa1. 
 Bardzo ważną formą turystyki realizowaną na obszarze województwa podkar-
packiego jest również turystyka religijna (pielgrzymkowa). Przez dziesięciolecia 
koegzystowało na tym terenie kilka wyznań: rzymskokatolickie, greckokatolickie, 
prawosławne, ewangelickie i mojżeszowe. Obecnie znajduje się tutaj ponad 40 
sanktuariów i innych ośrodków kultu ważnych dla różnych wyznań, w tym dla 
prawosławia. 
 Wyznawcy prawosławia na terenie województwa podkarpackiego wchodzą  
w skład archidiecezji przemysko-nowosądeckiej. Jej siedziba znajduje się w San-
oku. Tutaj też znajduje się cerkiew katedralna św. Trójcy, która jest jednym z pra-

                                                 
1  K. Szpara, M. Skała, Wybrane formy turystyki w województwie podkarpackim, w: Walory 

ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, red. J.R. Rak, Wyd. Mu-
zeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów 2010, s. 215–228. 
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wosławnych ośrodków kultu. Rzesze pielgrzymów przyciąga słynąca łaskami Cu-
downa Ikona Matki Bożej z XVII w. 
 Według materiałów Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego2, do najbardziej interesujących, obok Sanoka, miejsc 
związanych z prawosławiem w tym rejonie należą m.in.: 

 Kalników – parafia Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, jedna z najlicz-
niejszych parafii prawosławnych w diecezji i jedna z kilku w Polsce, w któ-
rych w liturgii używa się języka ukraińskiego; 

 grupa cerkwi (w tym karpackich), m.in. w Morochowie, Dziurdziowie, 
Szczawnem, Zyndranowej, Pielgrzymce, Kłokowicach, Młodowicach, Tu-
rzańsku, Komańczy, Zagórzu, Ninowicach i Zapałowie; 

 Ujkowice – jedyny na terenie całej diecezji przemysko-nowosądeckiej Mo-
naster ze słynącą łaskami ikoną Przenajświętszej Bogarodzicy, kopią cu-
downej ikony Watopedzkiej Bogarodzicy Pocieszenia i Dobrej Rady z Ato-
su. 

 Celem niniejszego artykułu jest ukazanie trudnej drogi do utworzenia mona-
steru w Ujkowicach oraz funkcjonowania tego stosunkowo młodego, ale coraz 
ważniejszego miejsca pielgrzymkowego prawosławia na terenie województwa pod-
karpackiego. 
 
 
1. Najważniejsze prawosławne miejsca pielgrzymkowe w Polsce 
 
 Kościół prawosławny jest drugą co do wielkości wspólnotą religijną w Polsce. 
Szacuje się, że ma on od 500 tys. do 1 mln wyznawców. Najważniejszym dla pra-
wosławia obszarem kraju jest Białostocczyzna – tam mieszka się 40% wszystkich 
parafii prawosławnych (najwięcej w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce  
i Siemiatyczach) oraz ponad połowa kapłanów i wiernych3. 
 Obecnie można wyróżnić jeden ośrodek pielgrzymkowy prawosławia o zna-
czeniu międzynarodowym (Święta Góra Grabarka), jeden o znaczeniu krajowym 
(Jabłeczna) i kilkanaście o znaczeniu regionalnym (np. Święta Góra Jawor)4. 
 Nieopodal miejscowości Grabarka znajduje się miejsce znane jako centrum 
polskiego prawosławia, czyli „Święta Góra Przemienienia Pańskiego”. Pielgrzymi 
przynoszą tam ze sobą krzyże pokutne, które niczym las otaczają cerkiew pw. św. 

                                                 
2  Turystyka pielgrzymkowa, Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Mię-

dzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2007, s. 35. 
3  L. Skibińska-Opoka, Geografia prawosławia w Polsce, „Peregrinus Cracoviensis” 1998, 

z. 6, s. 175–187. 
4  A. Jackowski, A. Marciniak, The Holy Mount of Grabarka – the Heart of the Polish Or-

thodox Church, „Peregrinus Cracoviensis” 2000, z. 10, s. 207–218. 
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św. Marty i Marii5. Jest to obecnie największy i najważniejszy prawosławny ośro-
dek pielgrzymkowy w Polsce. Święta Góra Grabarka rocznie jest odwiedzana przez 
ok. 60 tys. osób (na 100 tys. pielgrzymujących w polskim prawosławiu), co ukazuje 
jej dominujący charakter. Ranga ośrodka znacznie wzrosła po II wojnie światowej, 
kiedy w istotny sposób zmieniono granice państwa polskiego. Z pięciu przedwojen-
nych diecezji z 3762 tys. osobami (rok 1931) w granicach kraju pozostała jedna  
z nich z 250 tys. wiernych (rok 1954). Szalenie istotna jest również realizowana  
w tym miejscu idea spotkań o charakterze ekumenicznym, w których biorą udział 
także młodzi katolicy i protestanci6. 
 Prawosławie w południowo-wschodniej części kraju związane jest z osadnic-
twem wołosko-ruskim. Tereny te posiadają zupełnie inny charakter niż na Biało-
stocczyźnie. Pomimo kilkuwiekowych tradycji wierni prawosławni nie tworzą tak 
zwartych skupisk, lecz są bardzo „przemieszani” z miejscową ludnością. W znajdu-
jącej się w południowej części Podlasia Jabłecznej znajduje się klasztor z cerkwią 
pw. św. Onufrego – drugie po „Świętej Górze Przemienienia Pańskiego” najliczniej 
odwiedzane sanktuarium prawosławne w Polsce7. 
 
 
2. Historia powstania monasteru8 
 
 Historia utworzenia monasteru w Ujkowicach była długa i trudna, związana  
z dwoma duchownymi, niegdyś rzymskokatolickimi, a później greckokatolickimi  
– ihumenem Nikodemem (Makarą) i hieromnichem Atanazym (Dębowskim). 
 Zgodę na poszukiwanie miejsca pod monaster ojcowie otrzymali od kardynała 
Glempa, ówczesnego ordynariusza dla Kościołów wschodnich w Polsce. Po dwóch 
latach poszukiwań, 5 lipca 1986 roku, w dzień św. Atanazego ze Świętej Góry 
Atos, po raz pierwszy stanęli oni na górze w Ujkowicach, podziwiając piękny wi-
dok. Byli oczarowani miejscem i widokiem rozciągającym się z góry na całą okoli-
cę. Podjęli decyzję o założeniu w tym malowniczym miejscu prawosławnego mo-
nasteru. 
 Dwieście lat po zniszczeniu ostatniego tego typu obiektu na ziemi halickiej, 
tzw. Maniawskiego Skitu, 24 lipca 1986 roku zakupili oni gospodarstwo rolne  
w Ujkowicach, pięć kilometrów na północny zachód od Przemyśla, a potem rozpo-
częli gromadzenie materiału na budowę świątyni. 

                                                 
5  L. Skibińska-Opoka, op.cit. 
6  A. Marciniak, Święta Góra Grabarka, „Peregrinus Cracoviensis” 1996, z. 4, s. 179–192. 
7  L. Skibińska-Opoka, op.cit. 
8  Na podstawie: Historia prawosławnego monasteru św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach, 

Pisma prawosławnego monasteru św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach, nr 1, Ujkowice 2000. 
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 Po dokonaniu niezbędnych formalności, 26 sierpnia wprowadzili się do stajni, 
w której jeszcze niedawno poprzedni właściciel trzymał sześć koni. W stodole 
urządzili prowizoryczną czasownię, w której sprawowali liturgię do grudnia 1990 
roku. Właściwą murowaną cerkiew dedykowaną Cyrylowi i Metodemu mnisi wy-
budowali sami. Tak rodził się nowy klasztor na ziemi przemyskiej (rysunek 1). 
 Niestety działania te wywołały konflikt z przemyskim biskupem Ignacym 
Tokarczukiem. Sprzeciwił się on decyzji prymasa Polski i nie wyraził zgody na 
osiedlenie się mnichów na terenie jego diecezji. Do sądu wpłynął wniosek z kurii, 
aby gospodarstwo rolne przejęło państwo lub przekazało je Kościołowi rzymskoka-
tolickiemu. Uzasadnieniem tego miał być fakt, że duchowni greckokatoliccy zaku-
pili obiekt z zamiarem budowy klasztoru wschodniego, a zgodnie z postanowienia-
mi synodu lwowskiego, nie wolno im było nic kupić na własność bez zgody Ko-
ścioła rzymskiego, ponieważ nie posiadali oni osobowości prawnej. 
 Po przedstawieniu władzom odpowiednich dokumentów okazało się, że mo-
naster erygował biskup białoruski, a nie greckokatolicki, w związku z czym posta-
nowienia synodu nie obowiązują, ponieważ dotyczą one tylko greckokatolików. 
 Utarczki słowne i prawne miały ciąg dalszy. Ojcowie zostali uznani za osoby 
niepożądane, w związku z czym wszystkim duchownym zabroniono kontaktowania 
się z nimi. Zostali również zawieszeni w wykonywaniu jakiekolwiek posługi  
w Kościele katolickim. 
 W dniu 19 sierpnia 1988 roku mieszkańcy wsi Ujkowice założyli komitet 
protestacyjny „aby ratować wioskę przed Ukraińcami, którzy na górze budują”. 
Nakazano w tym dniu wywiesić na znak protestu polskie flagi z czarną wstążką  
i hasła wzywające duchownych do odejścia. Protest trwał i przybierał na sile. 
 Ojcowie zaczęli stopniowo zbliżać się do prawosławia. Wzorce prawdziwego 
życia klasztornego czerpali z obserwacji mnichów etiopskich, koptyjskich, ormiań-
skich czy greckich w Ziemi Świętej. Utrzymywali oni stałe kontakty z mniszkami  
z monasteru św. Marii Magdaleny w Jerozolimie, a z monasteru z Jordanville  
w USA dostarczano do Ujkowic literaturę, z której ojcowie czerpali wiadomości na 
temat prawosławia. Ojciec archimandryta German z Platiny w Kalifornii przysyłał 
do Ujkowic „Ruskij Połomnik”, który stał się elementarzem życia duchowego  
i monastycznego dla mnichów. W końcu zwrócili się z prośbą do Świętego Synodu 
P.A.K.P. o przyjęcie ich i monasteru na łono Cerkwi prawosławnej w Polsce. 
 Wiosną 1994 roku do Ujkowic przybyła Komisja św. Synodu z Jego Wysoko-
preoswjaszczeństwem Sawą, arcybiskupem białostocko-gdańskim i Jego Pre-
oswjaszczeństwem Adamem, biskupem przemysko-nowosądeckim, która podpisała 
porozumienie w sprawie przystąpienia monasteru w Ujkowicach i jego mieszkań-
ców do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 
 W dniu 29 czerwca 1994 roku w sanockiej katedrze Trójcy Świętej ojcowie 
ihumen Nikodem i hieromnich Atanazy oraz bracia z ujkowickiego monasteru zo-
stali uroczyście przyjęci na łono Cerkwi prawosławnej. Uroczystość odbyła się 
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zgodnie z obowiązującymi kanonami, po wypełnieniu wszystkich warunków i wy-
mogów stawianych przez komisją synodalną. Liturgia sprawowana była przez pra-
wosławnego ordynariusza przemysko-nowosądeckiego w obecności duchowieństwa 
diecezjalnego i licznych wiernych. W tym też dniu wydane zostały dokumenty 
erygujące monaster, zgodnie z kanonami Kościoła prawosławnego. 
 Ta niecodzienna decyzja nie pozostała bez echa. Rozpoczęła się burza pomó-
wień i oskarżeń, m.in. o zdradę polskości i prawdziwego Kościoła katolickiego oraz 
o moskalofilstwo. 
 

 
 

Rys. 1. Monaster w Ujkowicach 

Źródło: http://www.monasterujkowice.pl. 

 
 W dniu 24 maja 1995 roku władyka Adam, prawosławny biskup przemysko-
nowosądecki  sprawował pierwszą liturgię w nowym prawosławnym monasterze. 
Wówczas ojciec ihumen Nikodem został podniesiony do godności archimandryty,  
a ojciec Atanazy do godności ihumena. Rok później w towarzystwie ważnych oso-
bistości Cerkwi poświęcono sześć dzwonów. 
 W styczniu 1998 roku dotarła tu stara ikona Watopedzkiej Bogarodzicy, pisa-
na na Górze Atos dla Rosji. Zasłynęła ona specjalną łaską, tj. wypraszaniem potom-
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stwa dla rodzin czekających wiele lat na dziecko. Zanotowano już kilkanaście ta-
kich przypadków. Nie bez przyczyny ikona watopedzka pochodzi z monasteru 
zwanego „Krzewem Dziecka”. 
 W odpowiedzi na list mnichów z Ujkowic do monasteru watopedzkiego, in-
formujący o ikonie i zamiarach budowy nowej świątyni pod wezwaniem Wato-
pedzkiej Ikony Bogarodzicy, mnisi watopedzcy przesłali do Ujkowic kopię ich 
Ikony Pocieszenia i Dobrej Rady, części dwóch świętych – Agapita i Nikodema 
Watopedzkich, oraz kamień z Watopedu z prośbą, aby wmurować go w ścianę 
przyszłego katolikonu na znak duchowej jedności obydwu monasterów (rysunek 2). 
 

 
 

Rys. 2.  Cudowna Ikona Pocieszenia i Dobrej Rady z Watopedzkiego Monasteru ze 
Świętej Góry Athos w Ujkowickim Monasterze 

Źródło: opracowanie G. Leszczyńska-Fil. 



Monaster w Ujkowicach – prawosławne sanktuarium… 361

 Góra Athos znajduje się w Grecji, na najdalej na wschód wysuniętej odnodze 
Półwyspu Chalcydyckiego. Znajduje się tam 20 wielkich monasterów, 12 filii  
i około 800 cel. Funkcjonuje tam słynna republika mnichów, która ma od wieków 
olbrzymie znaczenie historyczne, religijne, kulturowe, polityczne i prawne. W ciągu 
wieków region ten odgrywał ogromną rolę w kulturze duchowej chrześcijaństwa,  
w tym szczególnie prawosławia. Jednym z monasterów jest Vatopedi9. 
 
 
3. Funkcjonowanie i znaczenie monasteru 
 
 Obecnie w monasterze w Ujkowicach przebywa 13 mnichów: archimandryta 
Nikodem (Makara), ihumen Atanazy (Dębowski), hieromnich Antoni (Wiatr), hie-
romnich Serafin (Telep), mantijny brat Cyprian (Motyczko), mantijny brat Eliasz 
(Piotrowicz), mantijny brat Sylwan (Siemieniuk), riasoforny brat Jan (Michalak), 
riasoforny brat Teofil (Grygoruk), posłusznik Klemens (Kłym), posłusznik Michał 
(Weremiuk), posłusznik Dymitr (Michalak) i posłusznik Maksym (Dębowski). 
 W skład klasztoru wchodzi 1 hektar ogrodzonego terenu i ok. 25 ha poza mu-
rami (łąki, pastwiska i grunty orne). Na terenie kompleksu znajdują się m.in.: cer-
kiew, jadalnia, kuchnia, spiżarka, pokoje mnichów, biblioteka, kancelaria, pracow-
nia malarska i warsztat. Mnisi starają się większość codziennych prac wykonywać 
własnymi siłami: produkują żywność, budują, naprawiają, sprzątają i gotują.  
W warsztacie klasztornym wykonują m.in.: krzyże ozdobne, kraty, kwietniki, balu-
strady, a nawet tak skomplikowane rzeczy, jak zdobiące monaster kopuły cerkwi10. 
 Na pastwiskach mnisi wypasają krowy i wysiewają wiele gatunków zbóż (w 
tym rzadki orkisz). Na ich polach rosną też buraki, kukurydza, a w warzywnikach: 
marchew, pietruszka, kapusta i inne (rysunek 3). W sadzie posadzono: śliwy, gru-
sze, czereśnie i czterdzieści starych odmian jabłoni zaczepionych z wielu biesz-
czadzkich wsi. Znajduje się tu też pasieka składająca się z kilkudziesięciu uli.  
W klasztorze zaniechano chowu owiec i kóz, gdyż wzorem starych prawosławnych 
monasterów mnichów obowiązuje zasada spożywania posiłków bezmięsnych (za 
wyjątkiem ryb i skorupiaków). W uprawach nie stosuje się nawozów sztucznych,  
a plony przeznaczone są prawie wyłącznie na własny użytek, rzadziej na wymia-
nę11. 
 Mnisi zajmują się również działalnością wydawniczą, zarówno własną, jak  
i przekładami, prowadzą stronę internetową klasztoru z interesującymi tekstami  
i bogatą galerią fotografii. Niektórzy piszą ikony i rzeźbią. 

                                                 
9  A. Naumow, Święta Góra Athos, „Peregrinus Cracoviensis” 2000, z. 8, s. 39–54. 
10  G. Leszczyńska-Fil, Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach, praca 

dyplomowa licencjacka w archiwum Katedry Geografii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządza-
nia w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 40. 

11  Ibidem. 
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 Klasztor nie ma możliwości utrzymywania się z datków od swoich parafian, 
gdyż w zasadzie ich nie ma. Środki pieniężne zdobywane są m.in. poprzez kolędo-
wanie i zbiórki w czasie odpustów. 
 Obiekt ten stał się również miejscem pielgrzymkowym. Przybywają do niego 
pątnicy nawet z zagranicy. W trosce o nich przygotowano pokoje, w których może 
przenocować 30–40 osób. Według duchownych w każdej niedzielnej mszy uczest-
niczy ok. 50 wiernych, zarówno okolicznych mieszkańców, jak i gości z odległych 
stron. Przybywają oni w sobotę, aby wziąć udział we mszy wieczornej (wieczerni) 
o godz. 18.00. Nocują w klasztorze, aby następnego dnia o 6.30 wziąć udział  
w utreni, czyli porannej modlitwie zawierzającej cały dzień, i w czasach. Po liturgii 
pielgrzymi wraz z mnichami zasiadają do wspólnego śniadania. 
 

 
 

Rys. 3. Mnisi dzielą czas między modlitwę i pracę 

Źródło: http://www.monasterujkowice.pl. 

 
 Do najważniejszych świąt w monasterze należy zaliczyć (data według starego 
stylu/data według nowego stylu): 

 św. św. Cyryla i Metodego (11 maja/24 maja), 
 Watopedzkiej Ikony Pocieszenia i Dobrej Rady (21 stycznia/3 lutego), 
 przejście na niebiosa św. Metodego (6 kwietnia/19 kwietnia), 
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 przejście na niebiosa św. Cyryla (14 lutego/27 lutego)12. 
 Wiele osób przyjeżdża tu, wierząc w cudowną moc Watopedzkiej Bogurodzi-
cy. Znane są przypadki uzdrowień i pomocy rodzinom bezdzietnym. Jest to co 
prawda monaster prawosławny, ale prośby o łaski składają również katolicy. Przy-
bywają głównie pątnicy z Polski (z Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Hajnówki), 
ale też z Ukrainy, Słowacji, Czech i USA. Według duchownych, w 1999 roku przy-
było tu około 1000 pielgrzymów, nie licząc ok. 400 wiernych biorących udział  
w dorocznym święcie patronów Cyryla i Metodego. Pielgrzymki przybywają naj-
częściej autokarami w weekendy. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Mieszkający na terenie województwa podkarpackiego prawosławni nie stano-
wią dużego odsetka ogółu wiernych, ale nie liczba jest tutaj istotna. Wyznanie to 
jest w naturalny sposób częścią krajobrazu kulturowego regionu, elementem bardzo 
ważnym, interesującym, cennym i pięknym.  
 Turyści zainteresowani tym tematem mogą zwiedzić zabytkowe prawosławne 
cerkwie, oglądnąć ikony w muzeach lub wziąć udział w nabożeństwie w obrządku 
wschodnim – jest to na pewno niezapomniane przeżycie. Od lat 80. XX w. w boga-
tej i zróżnicowanej przestrzeni religijnej i turystycznej Podkarpackiego znalazł się 
też monaster. 
 Jego początki były trudne; miejscowym mieszkańcom niełatwo było zaakcep-
tować w swym otoczeniu tak nowe dla nich zjawisko. Mnisi byli inni i to było ich 
podstawową wadą, to prowadziło do konfliktów. Niestety, czasami ci, którzy te 
spory powinni gasić, sami „dolewali oliwy do ognia”. 
 Monaster w Ujkowicach nie jest licznie nawiedzany przez pątników. Porów-
nując go do innych starych ośrodków pielgrzymkowych szczycących się bogatymi 
tradycjami, można powiedzieć, że jest dopiero na początku swej religijnej drogi. 
Stanowi on na pewno wyjątkowy i oryginalny obiekt, który warto zobaczyć. Żeby 
go docenić, wcale nie trzeba być prawosławnym, gdyż pewne wartości są uniwer-
salne. 
 
 

                                                 
12  Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach, http://www.monaster-

ujkowice.pl, (3.12. 2010). 
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THE MONASTERY IN UJKOWICE – AN EASTERN ORTHODOX 
SANCTUARY IN THE PODKARPACIE REGION 

 
 

Summary 
 
 A very important form of tourism occurring in the Podkarpacie region area is 
religious tourism (or pilgrimage tourism). For decades, several religious groups have 
co-existed in this area: the Roman Catholic church, the Greek Catholic church, the East-
ern Orthodox church, the Evangelical church and Judaists. There are currently over 40 
sanctuaries and other worship centres important for the faithful of various religions, 
including those of the Orthodox church, in this area. 
 The monastery in Ujkowice is one of the youngest such objects in Poland, but it is 
gaining in importance from year to year. Many people come here with faith in the mi-
raculous power of God’s Mother (Theotokos) of Vatopedi. Many cases of healings and 
of help for childless families are known. It is an Eastern Orthodox Monastery, yet also 
Catholics come here to ask for graces. The pilgrims come mainly from Poland (Biały-
stok, Bielsko Podlaskie and Hajnówka), but also from Ukraine, Slovakia, the Czech 
Republic and the USA. According to the local priests, in 1999 there came about 1000 
pilgrims to the sanctuary, apart from about 400 faithful participating in the annual Cyril 
and Methodius Day. 
 
 

Translated by Agnieszka Maria Gernand 
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Wstęp 
 
 Podróże wynikające z motywów religijnych należą do najstarszych typów 
wędrówek, które przetrwały do czasów współczesnych i odgrywają nadal ważną 
rolę w życiu człowieka. Wraz ze wzrostem popularności turystyki migracje te za-
częto określać mianem turystyki pielgrzymkowej albo turystyki religijnej, a niekie-
dy nawet turystyki religijno-pielgrzymkowej. 
 Turystyka pielgrzymkowa i religijna to podróże podjęte z motywów religij-
nych lub religijno-poznawczych, których głównym celem są miejsca związane  
z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym 
oraz obiekty sakralne i tym samym stanowią specyficzny typ podróży turystycz-
nych1. Za turystykę religijną uważa się turystyczne wędrowanie, w którym, obok 
zwyczajnych motywów turystyki, jak: chęć ruchu, odpoczynku lub zaspokojenia 
poznawczych pragnień, dołączane są wątki religijne: chęć poznania ośrodków kul-
tu, religijnych zabytków, wzięcia udziału w religijnych obchodach i uroczysto-
ściach. Natomiast turystykę pielgrzymkową charakteryzuje wyraźnie określony  
i wysunięty na pierwszy plan motyw czysto religijny. Celem takiej wędrówki jest 
dotarcie do świętego miejsca. Czas podróży i pobyt w ośrodku kultu poświęcony 
jest modlitwie, medytacji, pokucie i innym formom pobożności.  
 Do najbardziej znanych sanktuariów prawosławnych w Polsce, ściśle związa-
nych z uprawianiem turystyki religijnej i pielgrzymkowej, należy zaliczyć klasztor 

                                                 
1  A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy, 

Wyd. Milenium, Gniezno 2008, s. 147. 
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Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Jest to jeden z najważniej-
szych i najciekawszych pod względem kulturowym ośrodków kultu religijnego 
wyznawców prawosławia w Polsce. Przybywają tu rzesze pielgrzymów i turystów, 
którzy – bez względu na różnice występujące w motywacjach podróży – bez-
sprzecznie zachwycają się tym miejscem. Jednak mimo licznych walorów uprawia-
nie turystyki religijnej czy też pielgrzymkowej na terenie klasztoru nie byłoby moż-
liwe bez odpowiedniej bazy materialnej. 
 
 
1. Historia klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu 
 
 Pierwsze wzmianki dotyczące klasztoru sięgają XV w., kiedy to w 1498 roku 
wojewoda nowogródzki i marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksander 
Chodkiewicz wraz z arcybiskupem smoleńskim Józefem Sołtanem założyli klasztor 
w Gródku w pobliżu Supraśla. Jednakże świeckie życie skupione wokół istniejące-
go tam zamku wielce przeszkadzało duchowemu rozwojowi mnichów. W związku 
z tym dwa lata później mnisi przenieśli się na uroczysko Suchy Hrud, co dało po-
czątek Ławrze Supraskiej.  
 W 1501 roku na uroczysku Suchy Hrud wzniesiono pierwszą drewnianą cer-
kiew pw. św. Jana Teologa, a w roku 1503 położono kamień węgielny pod budowę 
obronnej cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. W XVI wieku w klaszto-
rze prężnie rozwijało się życie zakonne oraz kulturalne. W roku 1557 inwentarz 
biblioteki klasztornej notował już 200 pozycji rękopiśmiennych i drukowanych 
ksiąg. Monaster utrzymywał także bliskie kontakty z duchowymi ośrodkami na 
Bałkanach, których efektem były między innymi bizantyjskie freski upiększające 
wnętrze głównej cerkwi Zwiastowania NMP. Monaster supraski był jednym z na-
jaktywniejszych ośrodków myśli religijnej w XVI w. i w swym znaczeniu drugim, 
po ławrze kijowsko-pieczerskiej, ośrodkiem zakonnym Kościoła prawosławnego na 
ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego2.  
 W okresie unijnym, w latach 1614–1839, przebudowano większość budyn-
ków, a w głównej świątyni klasztornej wykonano nowy barokowy ikonostas.  
W drugiej połowie XVII w. w klasztorze powstała oficyna drukarska przynosząca 
znaczne dochody materialne. Po rozbiorach Polski została ona jednak skonfiskowa-
na wraz z posiadłościami klasztornymi przez władze pruskie. W tym czasie  
w klasztorze nastąpił ogromny regres, zarówno materialny jak i duchowy. Od roku 
1839 w monasterze zaczął się stopniowy proces odnowy życia religijnego, trwający 
do wybuchu I wojny światowej3.  

                                                 
2  E. Danieluk, A. Danieluk, Prawosławne cerkwie Białegostoku i okolic, Stowarzyszenie 

Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Białystok 2008, s. 107. 
3  Ibidem, s. 108. 
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 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prawosławni mnisi zostali usunię-
ci, natomiast w budynkach klasztornych założono szkołę rolniczą, którą następnie 
przekazano zgromadzeniu księży salezjanów. Trudnym okresem były również cza-
sy II wojny światowej i lata powojenne. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Supra-
śla cały obiekt monasterski został przejęty na potrzeby wojska. W tym czasie zosta-
ły ostatecznie zdewastowane monasterskie świątynie. Wycofujące się w lipcu 1944 
roku wojska hitlerowskie wysadziły w powietrze 500-letnią świątynię Zwiastowa-
nia NMP. Ogromnemu zniszczeniu uległy też skrzydła zabudowań monasterskich4. 
 W roku 1984 nastąpiły znamienne wydarzenia dla życia monastycznego  
w Supraślu. Staraniem ówczesnego ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej  
4 czerwca uroczyście poświęcono kamień węgielny pod odbudowę zburzonej  
w czasie wojny warownej cerkwi Zwiastowania NMP. W tym samym roku w bu-
dynku parafialnym utworzono dom zakonny. Przełożonym wspólnoty został  
o. ihumen Miron. W 1993 roku uroczyście poświęcono pierwsze wyremontowane 
skrzydło zabudowań klasztornych. Budynek przystosowano do podstawowych po-
trzeb życia monastycznego. Znalazły się w nim: kuchnia, refektarz, kancelaria i cele 
mnisze. Natomiast w roku 1996 wspólnocie przekazano wszystkie pomonasterskie 
budynki5. Obecnie na terenie klasztoru męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu 
trwają intensywne prace renowacyjne pozostałych budynków monasterskich.  
 
 
2. Zagospodarowanie turystyczne klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii 

Panny w Supraślu 
 
 Uprawianie turystyki religijnej i pielgrzymkowej nie byłoby możliwe bez 
odpowiedniej bazy materialnej. Baza materialna turystyki, zagospodarowanie tury-
styczne i infrastruktura turystyczna to – według wielu autorów opracowań z zakresu 
turystyki – pojęcia tożsame. A. Panasiuk definiuje ją jako zespół urządzeń i instytu-
cji będący bazą materialną i organizacyjną rozwoju turystyki6, natomiast Rogalew-
ski uznaje ją za urządzenia umożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb, 
jakie odczuwa turysta podczas odbywania podróży7. Szerszą definicję prezentuje 
Naumowicz, uznając, że zagospodarowanie turystyczne to proces przystosowania 
obszarów o walorach turystycznych do wykorzystania przez uczestników ruchu 

                                                 
4  Archimandryta Gabriel, Odrodzenie życia monastycznego w monasterze supraskim w XX 

wieku i jego rola dla miasteczka i jego okolic, w: Z dziejów Monasteru Supraskiego, red. J. Char-
kiewicz, Fundacja Oikonomos, Białystok 2005, s. 99–100. 

5  Ibidem. 
6  Turystyka. Zarys wykładu, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, Szczecin 2001, s. 40. 
7  O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warsza-

wa 1977, s. 43. 
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turystycznego. Jego efektem są zespoły wyspecjalizowanych urządzeń wchodzą-
cych w skład turystycznego potencjału technicznego, a w istocie jest to działalność, 
którą można uznać za rodzaj czynności produkcyjnych właściwych dla gospodarki 
turystycznej8. Urządzenia te dzielą się na turystyczne i paraturystyczne. Na bazę 
turystyczną składają się cztery podstawowe grupy obiektów i urządzeń, a mianowi-
cie: 

 baza noclegowa,  
 baza żywieniowa,  
 baza komunikacyjna,  
 baza towarzysząca, która gwarantuje turystom zaspokojenie innych potrzeb 

związanych z wyjazdem9.  
 W przystosowaniu przestrzeni do pełnienia funkcji turystycznych ważną rolę 
odgrywają także inne obiekty i urządzenia. Świadczą one głównie usługi skierowa-
ne do mieszkańców, ale dość często korzystają z nich także turyści. Są to przede 
wszystkim: sklepy, warsztaty samochodowe, banki, bankomaty, ośrodki zdrowia 
itp. Ogół tego typu obiektów i urządzeń określa się mianem infrastruktury (bazy) 
paraturystycznej10.  
 Jednakże i to podejście do analizy zagospodarowania turystycznego jest nie-
wystarczające i wymaga uzupełnienia uwzględniającego szczególny wpływ techno-
logii informacyjnych na rozwój turystyki. Nowe ujęcie zagospodarowania tury-
stycznego zaprezentowano na rysunku 1.  
 Stan zagospodarowania decyduje o możliwościach dotarcia do regionów  
i miejscowości turystycznych, warunkach pobytu turystów, realizacji potrzeb tury-
stycznych, stopniu wykorzystania walorów, a tym samym determinuje atrakcyjność 
turystyczną. Poziom zagospodarowania stanowi element konkurencji pomiędzy 
miejscowościami i regionami turystycznymi, które starają się oferować turystom 
jak najlepsze warunki pobytu i możliwości spędzania czasu11. Im wyższy poziom 
infrastruktury turystycznej, tym wyższy standard świadczonych turystom usług,  
a tym samym większa szansa na pełne zaspokojenie ich potrzeb. 
 

                                                 
8  A. Bogucka, Turystyka w liczbach. Analiza ruchu i zagospodarowania turystycznego  

w województwie podlaskim, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 34. 
9  Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 144.  
10  P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2006, s. 85–86. 
11 Turystyka, op.cit., s. 146. 
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Rys. 1. Zakres analizy zagospodarowania przestrzennego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
2.1. Baza noclegowa  
 
 Istotnym elementem infrastruktury turystycznej jest baza noclegowa. Umoż-
liwia ona turystom przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania dłużej niż 
jeden dzień. Podstawową funkcją, jaką pełni baza noclegowa, jest zapewnienie 
osobom podróżującym noclegu, zakwaterowania oraz dostępu do urządzeń sanitar-
nych12. Niektóre obiekty poza usługami noclegowymi oferują również inne, takie 
jak: wyżywienie, zakup pamiątek czy żywności.  
 Na terenie klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu baza noclegowa zlokali-
zowana jest w Akademii Supraskiej. Akademia Supraska to całoroczne centrum 
konferencyjno-szkoleniowe, w którym znajdują się pokoje o różnym standardzie  
(1-, 2-, 3-, 4- i 5-osobowe) z łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych (tabela 1). Funkcję administratora akademii pełni Fundacja Oikono-
mos.  
 Akademia Supraska to nie tylko obiekt konferencyjno-szkoleniowy. Misją 
akademii jest pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie tradycji, wartości i ducho-
wości prawosławia jako źródła odpowiedzi na wyzwania współczesności, wkład  

                                                 
12  H. Kiryluk, K. Michałowski, R. Ziółkowski, Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki 

w województwie podlaskim, Politechnika Białostocka, Białystok 2002, s. 111–113. 

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 
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w życie Kościoła prawosławnego poprzez działalność badawczą, edukacyjną i wy-
chowawczą oraz działania na rzecz zbliżenia i współpracy między kulturami, reli-
giami i wyznaniami w dziele budowy wspólnoty ludzkiej opartej na dobru i szacun-
ku13. Działania akademii skierowane są do wszystkich obywateli RP oraz innych 
państw, bez względu na wyznanie. W swoich działaniach akademia współpracuje  
z prawosławnym męskim klasztorem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny  
w Supraślu oraz prawosławną diecezją białostocko-gdańską. 
 

Tabela 1 
Rozkład miejsc noclegowych w pokojach w Akademii Supraskiej 

 
Pokoje Liczba pokoi Liczba miejsc noclegowych 

1-osobowe 2 2 
2-osobowe 26 52 
3-osobowe 2 6 
4-osobowe 4 16 
5-osobowe 2 10 
Łącznie 36 86 

 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 Akademia Supraska została utworzona decyzją Zarządu Fundacji Oikonomos 
16 września 2004 roku na terenie zespołu klasztornego w Supraślu. W zakres jej 
działalności wchodzi realizacja programów mających na celu przybliżenie społe-
czeństwu chrześcijaństwa prawosławnego poprzez różnego rodzaju kursy, konfe-
rencje, warsztaty i inne zajęcia programowe. Tematyką tych zajęć są nie tylko za-
gadnienia prawosławnej wiary, bogactwo tradycji prawosławia, lecz również istotne 
problemy związane z życiem współczesnego chrześcijanina. Przyjęta nazwa Aka-
demia Supraska nawiązuje do historycznej roli klasztoru w Supraślu jako centrum 
duchowo-intelektualnego, a pierwszym programem realizowanym przez Fundację 
Oikonomos był cykl wydarzeń kulturalnych z okazji 500. rocznicy nadania klaszto-
rowi tomosu przez patriarchę Konstantynopola Joachima.  
 Obiekt Akademii Supraskiej został odrestaurowany dzięki funduszom Unii 
Europejskiej. We wrześniu 2005 roku złożony został do urzędu marszałkowskiego 
wniosek przygotowywany wspólnie z klasztorem Zwiastowania NMP o dofinanso-
wanie ze środków unijnych projektu renowacji części zabytkowych zabudowań 
klasztornych w Supraślu i utworzenia w nich miejsc noclegowych. Był to wniosek 
do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 3.1 Obszary Wiejskie. 

                                                 
13  Witryna internetowa: www.oikonomos.pl, (06.12.2010). 
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Projekt pt. Budowa hotelu w Męskim Prawosławnym Monasterze Zwiastowania 
NMP w Supraślu o wartości 3 522 201,00 zł, z czego środki wnioskodawcy wynosi-
ły 528 147,17 zł, dotacja z budżetu państwa 352 098,09 zł, a kwota, o którą ubiegał 
się wnioskodawca z funduszy strukturalnych UE, to 2 640 735,74 zł. Wniosek ten 
znalazł się na wysokiej, drugiej pozycji na liście rankingowej z wielkością 96,15% 
maksymalnej liczby punktów wśród 154 złożonych wniosków, a następnie został 
zarekomendowany jako pierwszy na liście 20 wniosków wybranych przez Regio-
nalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu oraz zatwierdzonych przez zarząd 
województwa. Projekt został oficjalnie rozpoczęty w styczniu 2007 roku i w 75% 
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% z budże-
tu państwa i w 15% ze środków pozyskanych przez klasztor podczas pierwszej 
akcji „Wspólne Dzieło”. Po przygotowaniu całej dokumentacji projektowej,  
w sierpniu 2007 roku ruszyły prace budowlano-konserwatorskie i konstrukcyjne. 
Realizacja projektu zakończy się zgodnie z planem w końcu I kwartału 2008 roku14. 
 Obecnie trwają starania o odrestaurowanie drugiej części obiektów klasztor-
nych, czyli Pałacu Archimandrytów. Został już złożony wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu w kwocie 
około 10 milionów złotych. Za tę kwotę planowane jest odrestaurowanie wspo-
mnianego Pałacu Archimandrytów, który będzie stanowił część konferencyjną 
Akademii Supraskiej. Powstanie multimedialna aula z ruchomą sceną i profesjonal-
nym nagłośnieniem z możliwością obsługi gości w kilku językach, oprócz tego 
zaplanowano kompleks sal wykładowych. W pobliżu powstanie biblioteka z cen-
nymi dziełami – starodrukami zgromadzonymi na przesuwnych regałach15.  
 
2.2. Baza gastronomiczna 
 
 Ważnym elementem zagospodarowania turystycznego jest infrastruktura ga-
stronomiczna. Gaworecki definiuje usługi gastronomiczne jako zespół czynności: 

 produkcyjnych – mających na celu uzdatnienie produktów spożywczych do 
konsumpcji; 

 handlowych – polegających na sprzedaży produktów kulinarnych, przy za-
pewnieniu warunków konsumpcji na miejscu.  

 Gaworecki uważa także, że gastronomia jest czynnikiem stymulującym roz-
wój turystyki. Wpływa ona na wielkość ruchu turystycznego i jakość jego obsługi, 
powoduje przyspieszenie ruchu lub jego hamowanie16.  

                                                 
14  Ibidem. 
15  Witryna internetowa: www.cerkiew.pl, (06.12.2010). 
16  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydanie Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 105 

–120. 
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 Na terenie klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu nie ma zlokalizowanego 
obiektu gastronomicznego świadczącego usługi przybywającym w to miejsce tury-
stom i pielgrzymom. Akademia Supraska w trakcie realizowanych projektów ko-
rzysta z usług firm zewnętrznych. Niestety jakość wyżywienia w stosunku do ceny 
oraz konieczność przemieszczania się z miejsca zakwaterowania jest niezadowala-
jąca dla gości, na co wskazują wyniki prowadzonych ankiet. Obiekty gastrono-
miczne zlokalizowane na terenie Supraśla, z których korzystają turyści przebywają-
cy w Akademii Supraskiej, jak również odwiedzający klasztor, zostały zaprezento-
wane w tabeli 2. W miarę rozwoju działalności Akademii Supraskiej planowane jest 
uruchomienie restauracji, która będzie świadczyć usługi żywieniowe wszystkim 
turystom i odwiedzającym klasztor. 
 

Tabela 2 
Baza gastronomiczna w Supraślu w 2010 roku 

 

Lp. Nazwa Adres Kontakt 
Rodzaj 
obiektu 

1. „Biesiada” pl. Kościuszki 14/1  
16-030 Supraśl 

85 710 85 37 restauracja 

2. „Bohema” pl. Kościuszki 1  
16-030 Supraśl 

506 68 69 86  restauracja 

3. Centrum Konferencyjno- 
-Bankietowe „Knieja” 

al. Niepodległości 6  
16-030 Supraśl 

85 718 31 30 restauracja 

4. Ośrodek Wczasów 
„Puszcza” 

ul. Cegielniana 67  
16-030 Supraśl 

85 718 36 70 stołówka 

5. „Bukowisko” 
Gospodarstwo Pomocni-
cze Centrum Edukacji  

ul. J. Piłsudskiego 64  
16-030 Supraśl 

85 718 35 43 stołówka 

6. „Alkierz” ul. Piłsudskiego 1 
16-030 Supraśl 

507 66 91 15 restauracja 

7. „Kameralna” ul. Cieliczańska 1  
16-030 Supraśl 

 restauracja 

8.  „Łukaszówka” ul. Nowy Świat 2  
16-030 Supraśl 

85 718 37 08  restauracja 

9. „Zajma” ul. Cieliczańska 2 
16-030 Supraśl 

85 710 88 74 restauracja 

10. „Jarzębinka” ul. 3 Maja 22  
16-030 Supraśl 

85 718 36 28 bar 

11. „Feniks” ul. Podleśna  
16-030 Supraśl 

85 718 37 92 bar 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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2.3. Baza komunikacyjna 
 
 Turystyka jest zjawiskiem przestrzennym, nieodłącznie powiązanym z prze-
mieszczaniem się ludzi poza miejsce stałego zamieszkania. To właśnie baza komu-
nikacyjna pozwala turyście dotrzeć do miejsca docelowego, jak również umożliwia 
poruszanie się po tym obszarze, organizowanie wycieczek terenowych i wędró-
wek17. 
 Według Wyrzykowskiego, dostępność komunikacyjna to możliwość dojazdu 
środkami komunikacji do celu podróży, czyli istniejąca sieć połączeń komunikacyj-
nych między miejscem stałego zamieszkania a celem podróży, a także system połą-
czeń komunikacyjnych, szlaków i wyciągów turystycznych, które umożliwiają 
turyście odbycie wycieczek w obrębie wybranego regionu turystycznego do okre-
ślonych miejsc18. 
 Klasztor Zwiastowania NMP położony jest w Supraślu w północno- 
-wschodniej Polsce na terenie Wysoczyzny Białostockiej. Od strony północno- 
-wschodniej otaczają go partie lasów Puszczy Knyszyńskiej, natomiast południowo- 
-wschodnie granice to bory dawnej Puszczy Błudowskiej. Otoczony jest ze wszyst-
kich stron borem sosnowym o specyficznym mikroklimacie, sprzyjającym poprawie 
zdrowia, oraz siecią oznakowanych szlaków turystycznych. Miasteczko położone 
jest 15 km od Białegostoku, a od Warszawy dzieli je zaledwie 200 km. Z Białego-
stoku do Supraśla prowadzi droga wojewódzka nr 676. Do Supraśla najlepiej jest 
dojechać samochodem. Prężnie funkcjonuje tu również komunikacja autobusowa 
PKS oraz linia prywatna Voyager.  
 
2.4. Baza informacyjna 
 
 Znaczącą rolę we współczesnym świecie odgrywa informacja, która w tury-
styce przestaje być jedynie zbiorem danych, a coraz częściej traktowana jest jako 
nowy czynnik kształtujący rynek turystyczny. Skuteczność wykorzystania zasobów 
informacyjnych staje się warunkiem rozwoju funkcji turystycznych danego regionu.  
 Na terenie klasztoru Zwiastowania NMP, a co najważniejsze również w Su-
praślu nie ma zlokalizowanego punktu informacji turystycznej (it). W klasztorze 
podstawowej informacji turystycznej udzielają mnisi pracujący w przyklasztornym 
sklepie z pamiątkami, zlokalizowanym w dzwonnicy (w bramie wejściowej) oraz 
pracownicy Muzeum Ikon. Natomiast informacji o klasztorze, jego historii i obec-

                                                 
17 J. Mazurek, Zagospodarowanie turystyczne, w: red. A. Szwichtenberg, Podstawy tury-

styki, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000, s. 69–70. 
18  J. Wyrzykowski, Podstawowe pojęcia z dziedziny turystyki, w: Podstawy rekreacji i tury-

styki, red. S. Toczek-Werner, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2005, 
s. 49. 
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nej działalności udzielają mnisi pełniący funkcję przewodników. Za oprowadzenie 
pobierana jest opłata w wysokości 2 zł od osoby.  
 Brak jest również informatorów, folderów i mapek z oznaczeniami poszcze-
gólnych obiektów wchodzących w skład klasztoru. Niezbędne jest przygotowanie 
tego typu wydawnictw w jak najbliżej przyszłości, z uwzględnieniem wersji w ję-
zyku angielskim i rosyjskim, gdyż przybywa tu duża liczba turystów z zagranicy. 
 
2.5. Baza towarzysząca 
 
 Oprócz zakwaterowania i wyżywienia turyści podczas swych wyjazdów ocze-
kują szerszej oferty, w związku z czym korzystają z obiektów bazy towarzyszącej, 
jak i paraturystycznej. Jednym z takich obiektów znajdujących się na terenie klasz-
toru jest unikatowe na skalę światową Muzeum Ikon.  
 Pomysł utworzenia tego muzeum w Supraślu powstał w 1998 roku. Fundusze 
na uruchomienie działalności instytucji pochodziły przede wszystkim z budżetów: 
samorządu województwa podlaskiego, ministra kultury oraz generalnego konserwa-
tora zabytków. Po kilkuletnich staraniach udało się uzyskać środki na kapitalny 
remont pomieszczeń klasztornych i przygotowanie wystawy. Wszystkie prace, 
łącznie z przygotowaniem stałej ekspozycji, kosztowały 4,5 mln zł19. 
 Muzeum Ikon (oddział terenowy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku) 
mieszczące się w XVII-wiecznym Pałacu Archimandrytów zostało otwarte 5 paź-
dziernika 2006 roku i jest pierwszym w Polsce interaktywnym muzeum, w którym 
prezentowana jest sztuka sakralna prawosławia. Stała ekspozycja zajmuje dwie 
kondygnacje Pałacu Archimandrytów. Jej aranżacja w niczym nie przypomina ty-
powych wnętrz galerii. Mieści się tu kolekcja ponad 1200 ikon pochodzących  
z okresu od XVII do XIX wieku oraz unikatowe XVI-wieczne freski ocalałe z ruin 
cerkwi pw. Zwiastowania NMP w Supraślu, wysadzonej podczas II wojny świato-
wej. Każda z dziewięciu sal muzealnych, nawiązujących m.in. do wnętrza cerkwi, 
przydrożnej kapliczki, pustelniczej pieczary, celi ikonopisarza czy też wiejskiej 
chaty, ma wprowadzać oglądających w kontemplacyjny nastrój i pomóc w zrozu-
mieniu roli ikony w prawosławiu. Ekspozycja jest prezentowana z wykorzystaniem 
światła, dźwięku i pokazów multimedialnych. Ikony otoczone malowidłami wcze-
snochrześcijańskimi prezentowane są w konstrukcjach przypominających katakum-
by rzymskie. Wystawa, poprzez jej nastrój i aranżację, przenosi odwiedzającego  
w nieznaną, tajemniczą przestrzeń, która budzi emocje. Doznania potęguje wszech-
obecna muzyka, jednogłosowy śpiew chóralny służący kontemplacji świętych wize-
runków. 

                                                 
19  Zaktualizowana Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla ob-

szaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej (cz. 1), Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Supraśl 
2010, s. 41. 
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 Muzeum Ikon posiada również nowocześnie przygotowane zaplecze eduka-
cyjne i konferencyjne. W sali warsztatowej prowadzone są interaktywne zajęcia 
skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak też do osób dorosłych. Zajęcia 
obejmują siedem zakresów tematycznych: „Jak powstaje ikona?”, „Ile jest chórów 
anielskich?”, „Artysta z katakumb. Symbolika wczesnochrześcijańskich malowi-
deł”, „Czytamy to, co w ikonach zapisane – cz. I mowa koloru”, „Czytamy to, co  
w ikonach zapisane – cz. II mowa gestu i odczytywanie napisów”, „Czy znasz te 
święta? Ikona wielkich świąt”, „Żywot świętego Mikołaja. Historia życia zawarta  
w ikonie”. W sali warsztatowej znajdują się modele obrazujące poszczególne etapy 
powstawania ikony. Znajdująca się na poddaszu sala konferencyjna jest miejscem 
spotkań, wykładów i sesji poświęconych historycznym, religijnym i artystycznym 
aspektom ikony20.  
 Cena biletu wstępu do muzeum dla dorosłych to 10 zł, a dla dzieci i młodzieży 
– 5 zł. Pobierana jest również opłata za przewodnika w wysokości 20 zł od grupy. 
Opłaty za zajęcia edukacyjne kształtują się natomiast następująco: 

 lekcja muzealna – bilet ulgowy kosztuje 5 zł od osoby + opłata 20 zł od 
grupy; 

 warsztaty plastyczne – w przypadku grup cena to 10 zł od osoby; dla osób 
indywidualnych – 20 zł. 

 zwiedzanie ekspozycji połączone z warsztatami plastycznymi – w przy-
padku grup cena to15 zł od osoby21. 

 W skład bazy towarzyszącej klasztoru Zwiastowania NMP. wchodzi również 
przyklasztorny sklep z pamiątkami. W nim turyści mogą kupić ikony, krzyże, pocz-
tówki, książki, płyty oraz inne przedmioty związane z prawosławiem w Polsce  
i za granicą. Sklep jest dość dobrze zaopatrzony, a pracujący w nim mnich posługu-
je się językiem polskim, angielskim i rosyjskim. 
 Baza towarzysząca klasztoru jest dość dobrze zorganizowana, mimo to po-
trzebuje dalszego rozwoju. Na terenie klasztoru w przyszłości można by było zaini-
cjować działalność warsztatu wyrobu świec oraz szkoły pisania ikon i śpiewu bi-
zantyjskiego, w których prowadzone byłyby zajęcia warsztatowe dla odwiedzają-
cych klasztor turystów.  
 

                                                 
20  Witryna internetowa: www.muzeum.bialystok.pl/suprasl/, (8.12.2010).  
21  Ibidem. 
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3. Zagospodarowanie turystyczne klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu 
w opiniach turystów  

 
3.1. Cel, metody i narzędzia badawcze 
 
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań sondażo-
wych dotyczących poznania opinii turystów na temat zagospodarowania klasztoru 
Zwiastowania NMP w Supraślu. 
 Główną metodą badań był sondaż diagnostyczny przeprowadzony z wykorzy-
staniem techniki ankietowej. Badania przeprowadzone zostały w okresie od lutego 
do listopada 2010 roku wśród turystów przebywających w Akademii Supraskiej. 
Badania przeprowadzone zostały przez autorkę i wolontariuszy z Fundacji Oiko-
nomos. 
 
3.2. Charakterystyka respondentów 
 
 Badaniem ankietowym objęto 311 osób powyżej 15. roku życia, w tym 181 
kobiet (58% respondentów) i 130 mężczyzn (42% respondentów); (rysunek 2). 

 
Rys. 2. Płeć respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Wśród respondentów najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wie-
kowym 15–24 lat (41% ankietowanych) oraz wieku 25–44 lat (25% badanych). 
Respondenci w wieku 45–60 lata stanowili 23% ankietowanych, natomiast grupa 
osób powyżej 60. roku życia to zaledwie 12% badanych. Strukturę wieku respon-
dentów przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Wiek respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Analizując wykształcenie respondentów, można zauważyć, że najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (39%) i średnim (37%). Osoby 
z wykształceniem podstawowym stanowiły 24% badanych (rysunek 4). 
 

 
Rys. 4. Wykształcenie respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów, można zauważyć, że 
najliczniejsza grupa to mieszkańcy Polski (58%). Mieszkańcy Stanów Zjednoczo-
nych stanowili 12% badanych, a 6% respondentów mieszka w Holandii. Najmniej-
sza grupa respondentów przyjechała z Rosji – tylko 1% (rysunek 5). 
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Rys. 5. Miejsce zamieszkania respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
3.3. Ocena zagospodarowania turystycznego 
 
 Ocena zagospodarowania turystycznego określonego obszaru jest w dużej 
mierze oceną subiektywną każdego turysty. Ten sam obiekt może być zatem  
w różny sposób oceniony, w zależności od poziomu jego wykształcenia responden-
ta, jego potrzeb czy oczekiwań związanych z wyjazdem turystycznym. 
 Oceniając poziom jakości usług świadczonych przez obiekt bazy noclegowej, 
czyli Akademię Supraską, respondenci uznali, że nocleg spełnia ich oczekiwania  
i ocenili go w 77% jako bardzo dobry. Jako dostateczny oceniło go tylko 5% ankie-
towanych. Podział odpowiedzi ukazano na rysunku 6.  
 

 
 

Rys. 6. Jakość usług noclegowych w Akademii Supraskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 W odniesieniu do bazy gastronomicznej w przeważającej liczbie respondenci 
stwierdzili, że jest ona dostateczna – 39%. Tylko 17% ankietowanych uznało ją za 
bardzo dobrą. Taki rozkład odpowiedzi wynika tylko i wyłącznie z faktu, że na 
terenie klasztoru nie ma zlokalizowanego obiektu gastronomicznego. Goście stołują 
się w obiektach gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Supraśla, co stanowi 
dużą niedogodność ze względu na potrzebę przemieszczania się z miejsca zakwate-
rowania. Rozkład odpowiedzi respondentów zaprezentowano na rysunku 7. 
 

 
 

Rys. 7. Ocena bazy gastronomicznej w Supraślu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Bazę towarzyszącą respondenci w 56% ocenili jako bardzo dobrą za sprawą 
lokalizacji na terenie klasztoru jedynego w swoim rodzaju Muzeum Ikon, które 
przyciąga rzesze turystów. O atrakcyjności muzeum decyduje unikatowość zebra-
nych tu dzieł, jak również nowoczesny sposób ich zaprezentowania. Dostatecznie 
bazę towarzysząco oceniło tylko 15% ankietowanych. Rozkład odpowiedzi respon-
dentów zaprezentowano na rysunku 8. 

 
 

Rys. 8. Ocena bazy towarzyszącej klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 Dostępność komunikacyjną klasztoru respondenci postrzegają jako dobrą. 
Wśród ankietowanych 38% uważa, że do klasztoru Zwiastowania NMP można 
dotrzeć bez większych problemów. W ocenie 27% badanych dostępność komunika-
cyjna klasztoru jest bardzo dobra (rysunek 9), a tylko 12% ocenia ją jako złą. Te 
niskie oceny pojawiały się w wypowiedziach gości zagranicznych, szczególnie  
z krajów zachodnich, takich jak Niemcy i Holandia, gdzie sieć komunikacyjna jest 
znacznie lepiej rozwinięta niż w Polsce.  
 

 
 

Rys. 9. Ocena dostępności komunikacyjnej Klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Jeśli chodzi o dostępność informacji o klasztorze, za najbardziej przydatne 
źródło i najczęściej wykorzystywane respondenci uznali rodzinę i znajomych 
(30%), w dalszej kolejności wymieniano Internet (19%) oraz informacje zdobyte 
podczas poprzednich wizyt – 18% (rysunek 10). Do najrzadziej wykorzystywanych 
źródeł informacji o regionie zaliczyli informacje dostępne w biurach podróży, 
punktach informacji turystycznej i na targach turystycznych.  
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Rys.10. Źródła informacji o Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Ze względu na niepowtarzalne walory kulturowe klasztor Zwiastowania NMP 
w Supraślu stanowi unikatowe miejsce dla mieszkańców województwa podlaskiego 
oraz dla turystów, którzy przybywają tu z roku na rok coraz liczniej. Niestety, ze 
względu na niedostateczne zagospodarowanie turystyczne nie jest on w stanie ob-
sługiwać ruchu turystycznego na odpowiednim poziomie. Na podstawie przepro-
wadzonych badań ankietowych należy stwierdzić, że: 

 standard bazy noclegowej, którą stanowi Akademia Supraska, jest uważany 
za bardzo dobry (77% odpowiedzi respondentów);  

 w odniesieniu do bazy gastronomicznej respondenci w przeważającej licz-
bie stwierdzili, że jest ona dostateczna (39% odpowiedzi). Wynika to 
przede wszystkim z braku obiektu gastronomicznego na terenie klasztoru; 

 baza towarzysząca, dzięki lokalizacji na terenie klasztoru Muzeum Ikon, 
została oceniona jako bardzo dobra przez 56% respondentów; 

 dostępność komunikacyjna Supraśla, a co za tym idzie również klasztoru, 
jest oceniona przez respondentów jako dobra (38% wskazań) i bardzo do-
bra (15% wskazań); 
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 jeśli chodzi o dostępność informacji o klasztorze, to za najbardziej przydat-
ne i najczęściej wykorzystywane źródło respondenci uznają rodzinę i zna-
jomych, Internet oraz informacje zdobyte podczas poprzednich wizyt.  

 Jak można wywnioskować z przeprowadzonych badań, obecny poziom zago-
spodarowania turystycznego klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu jest niewy-
starczający i pozostawia dużo do życzenia. Szczególnie widoczne są braki w zakre-
sie bazy żywieniowej. Podobne niedostosowanie do rosnących potrzeb poznaw-
czych turystów można zaobserwować w odniesieniu do poziomu rozwoju infra-
struktury towarzyszącej. Powyższe potrzeby można zaspokoić poprzez zainicjowa-
nie działalność warsztatu wyrobu świec oraz szkoły pisania ikon i śpiewu bizantyj-
skiego, w których prowadzone byłyby zajęcia warsztatowe dla odwiedzających 
klasztor turystów.  
 Klasztor Zwiastowania NMP w Supraślu ze względu na ogromny potencjał,  
o którym stanowią historia i unikatowość miejsca, może stać się dobrze prosperują-
cym miejscem uprawiania turystyki religijnej i pielgrzymkowej. Wystarczy w naj-
bliższych latach działalności dostosować bazę materialną do potrzeb turystów,  
a wówczas klasztor ten może stać się wizytówką województwa podlaskiego. 
 
 
TOURIST INFRASTRUCTURE OF ORTHODOX MONASTERY IN SUPRASL 

 
 

Summary 
 
 Suprasl is situated in North-Eastern Poland, in the heart of Knyszyn forest. There 
is a Orthodox Monastery dating back to XV cent. Since its establishment it was an im-
portant centre of thought and culture. It consist of the building complex from XVII cent. 
and two churches offer a conducive environment for theological reflection and liturgical 
experience. In the monastery buildings is also located Icon Museum  the only institu-
tion of this kind in Poland. The museum is among the most modern in Poland and has 
won a number of awards. On the monastery’s grounds there is also Suprasl Academy  
– conference center. However, Suprasl Academy offers not only boarding – it realizes 
projects aiming to introduce orthodox christianity to the society through a variety of 
courses, conferences and workshops. Since it was established Academy has carried out 
many projects for children, youth and adults.  
 The article treats about tourism infrastructure of the Orthodox Monastery in Su-
prasl. The aim of the article is the presentation of the results of a survey carried out 
among tourist of Suprasl Academy. The research was done by a diagnostic survey me-
thod using a questionnaire technique.  
 

Translated by Danuta Szpilko 
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SANKTUARIA MARYJNE W POLSCE JAKO CEL TURYSTYKI PIELGRZYMKOWEJ. 
STUDIUM NA PRZYKŁADZIE SANKTUARIUM W LICHENIU STARYM  

I GIETRZWAŁDZIE 
 
 
 
Wstęp 
 
 Pielgrzymka jest jednym z najstarszych zjawisk w religijnej kulturze i wystę-
puje we wszystkich głównych religiach świata, m.in. w: buddyzmie, hinduizmie, 
islamie, judaizmie i chrześcijaństwie1. Zjawisko pielgrzymowania do miejsc świę-
tych przyjmuje w dzisiejszych czasach nową, masową formę, jaką jest turystyka 
pielgrzymkowa będąca częścią turystyki religijnej. Głównym celem turystyki piel-
grzymkowej jest pielgrzymowanie do miejsc świętych. 
 Sanktuaria jako ośrodki kultu i miejsca święte należą do kulturowego i du-
chowego dziedzictwa polskiego narodu. Sanktuaria mają ogromną siłę oddziaływa-
nia i przyciągania pielgrzymów, a także turystów krajowych i zagranicznych. Ze 
względu na przedmiot kultu wyróżnia się: sanktuaria maryjne, sanktuaria pańskie  
i sanktuaria związane z kultem świętych2. Szczególne miejsce w wędrówce piel-
grzymów do tych miejsc zajmują sanktuaria maryjne będące elementem kultu reli-
gijnego Matki Boskiej.  
 
 

                                                 
1  N. Collins-Kreiner, N. Kreiner, Pilgrimage tourism in the Holy Land: The behavioural 

characteristics of Christian pilgrims, GeoJournal 2000, nr 1, s. 55. 
2  http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Turystyka_pielgrzymkowa, (01.12.2010). 
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1. Pielgrzymka i turystyka pielgrzymkowa 
 
 „Jednym z rodzajów wędrówki podejmowanej w celach religijnych jest piel-
grzymka, której kulminacją są odwiedziny w świętym miejscu3. Pielgrzymka to 
zbiorowa lub indywidualna wędrówka o charakterze sakralnym, której misją jest 
oddanie czci Bogu oraz pozyskanie łask w życiu doczesnym i przyszłym. (...) Samo 
nawiedzenie miejsca świętego, jego zwiedzanie nie jest jeszcze pielgrzymką, gdyż 
pielgrzymka wymaga zdecydowania się na trud dotarcia do celu, intencji oraz wy-
konywania czynności kultowych w drodze i w sanktuarium. Pielgrzymka powinna 
wywoływać uczucia religijne wysokiej jakości i dążenie do duchowej przemiany”4.  
 Proces różnicowania pielgrzymek doprowadził do ich następującego podzia-
łu5: 

 wotywne (organizowane w rocznicę cudownej interwencji świętej osoby 
lub w jej święto); 

 stanowe (tworzone przez członków danej grupy wiekowej lub społecznej); 
 zawodowe (organizowane przez poszczególne grupy cechowe, zawodowe); 
 brackie (odbywane przez członków bractw i ruchów religijnych); 
 narodowe (z przedstawicielami władz państwa i hierarchii Kościoła w in-

tencji pomyślności państwa); 
 specjalne (chorych, inwalidów, bezrobotnych itp.). 

 Ze względu na sposób podróżowania współczesne pielgrzymki dzielą się na: 
 piesze, 
 kolejowe, 
 autokarowe, 
 rowerowe, 
 lotnicze. 

 Ze względu na organizację i sposób ich odbywania można wyróżnić następu-
jące pielgrzymki: 

 uroczyste (najczęściej piesze, organizowane przez parafię, którym towarzy-
szy oprawa muzyczna i elementy religijno-folklorystyczne); 

 zwyczajne (głównie autokarowe, pozbawione zewnętrznych elementów re-
ligijno-folklorystycznych, mogą być prowadzone przez przewodnika 
świeckiego); 

 prywatne (indywidualne). 
 Rzeczywistym aspektem pielgrzymowania jest pokonanie przestrzeni, które 
obejmuje fazę wyjścia, drogę i dojście do celu. Pielgrzymowanie nie może charak-

                                                 
3  A. Jackowski, Zarys geografii pielgrzymek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloń-

skiego 1999, MVI, „Prace Geograficzne”, z. 85, za: J. Czerwiński, Podstawy turystyki, Seria 
Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2007. 

4  http://www.opoka.org.pl/ varia/msze/pielgrzym.html, (16.11.2010). 
5  Ibidem. 
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teryzować się liczbą pokonanych kilometrów, lecz podjętym przez pielgrzymów  
w trakcie drogi trudem, intencjami oraz czynnościami religijnymi6. 
 Rozwój zjawiska pielgrzymowania spowodował wykształcenie się charaktery-
stycznego rodzaju turystyki, jakim jest turystyka pielgrzymkowa. Celem turystyki 
pielgrzymkowej są miejsca kultu religijnego, uczestnictwo w obrzędach religijnych 
oraz obcowanie z zabytkami sztuki sakralnej7. Przykładem turystyki pielgrzymko-
wej są spotkania z autorytetami i osobistościami reprezentującymi Kościół, np. 
gromadzące rzesze pielgrzymów podczas wizyty Ojca Świętego, pielgrzymki do 
sanktuariów maryjnych w Polsce i na świecie oraz pielgrzymki do obiektów sakral-
nych, takich jak np. cerkwie, kościoły, synagogi.  
 Turystykę pielgrzymkową można zakwalifikować do najstarszych form tury-
styki. W przeszłości motywy religijne stanowiły sens pielgrzymki, natomiast dzi-
siaj, obok motywu typowo religijnego, pojawiają się również inne, takie jak: po-
znawcze, kulturowe, rekreacyjne. Motywy pielgrzymowania można podzielić na 
trzy podstawowe grupy: 

 wynikające tylko z powodów religijnych; 
 wynikające z powodów religijno-poznawczych; 
 inne, które zachęcają pielgrzymujących do udania się do miejsc pielgrzy-

mowania, np. motywy poznawcze, wypoczynkowe8. 
 Uczestnikami turystyki pielgrzymkowej są turyści (pielgrzymi) mający okre-
ślone potrzeby związane z uprawianiem turystyki oraz specyficzne potrzeby zwią-
zane z aspektami religijnymi9. Pielgrzymem (pątnikiem) może zostać każdy, kto ma 
ochotę wędrować do miejsc świętych, miejsc kultu10. Wśród pielgrzymek wyróżnia 
się indywidualne lub zbiorowe wędrówki oraz wyjazdy organizowane przez parafie 
i biura podróży.  
 Standardowy program pielgrzymkowy oferowany przez biura turystyczno- 
-pielgrzymkowe łączy w sobie to, co służy zaspokojeniu potrzeb duchowych, z tym 
co piękne i warte poznania (czyli historia, sztuka, kultura, przyroda). Najistotniejsze 
są oczywiście przeżycia religijne wynikające z nawiedzania miejsc świętych, lecz 

                                                 
6  M. Osuchowska, T.A. Łabuz, Turystyka religijna i pielgrzymkowa w Polsce jako promo-

cja wartości religijnych, w: Problemy turystyki i rekreacji, t. 2, red. M. Dutkowski, Oficyna In 
Plus, Szczecin 2009, s. 90. 

7  T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 85. 
8  A. Kozłowski, Turystyka pielgrzymkowa w Polsce, aktualny stan i perspektywy rozwoju. 

Działalność Polskiej Organizacji Turystycznej w tym zakresie, w: Turystyka religijno- 
-pielgrzymkowa, Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk 89 września 2005, Wyższa 
Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 145. 

9  A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, w: Turystyka religijna, red. 
Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. 765, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 369–370. 

10  http://www.e-konferencje.pl/artykul_turystyka_pielgrzymkowa-w-polsce--225.html, 
(15.11.2010). 
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ten cel jest także „obudowany” elementami charakterystycznymi dla zwykłej tury-
styki (tj. np. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie). Ważnym 
składnikiem, bez którego pielgrzymka nie mogłaby istnieć, jest opieka duchowa 
(obecność księdza, biskupa, kardynała czy papieża) i możliwość uczestniczenia we 
mszy świętej, nabożeństwie. Niezbędna jest też obecność odpowiednio przygoto-
wanego pod względem turystycznym, archeologicznym, historycznym i teologicz-
nym pilota. 
  Dzisiejsze pielgrzymki znaczne różnią się od tych, organizowanych w prze-
szłości. Obecnie pielgrzymka to profesjonalny produkt all inclusive. Parafie, przy-
gotowując tego typu wyjazdy, coraz częściej korzystają z pełnych albo określonych 
świadczeń ze strony biur pielgrzymkowych lub turystycznych11.  
 
 
2. Wyjazdy pielgrzymkowe do sanktuariów maryjnych w Polsce 
 
 Jednym z najważniejszych i niezwykłych przejawów kultu maryjnego były  
i są sanktuaria oraz organizowane do nich pielgrzymki12. To, czym jest sanktu-
arium, określa Kodeks Prawa Kanonicznego, zgodnie z którym „przez sanktuarium 
rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą ordynariusza 
miejscowego – pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności”13. 
Według innej definicji, sanktuarium to miejsce nadzwyczajnego kultu związanego 
ze zjawiskiem nadprzyrodzonym, relikwiami czy cudownym obrazem. Do sanktu-
arium ściągają pielgrzymi, aby odczuwalnie zjednoczyć się z Bogiem, wyprosić 
sobie łaski, miłosierdzie i przebaczenie, a także złożyć hołd i dziękczynienie14. 
 W Polsce, podobnie jak w całym Kościele katolickim, większość sanktuariów 
(ponad 85%) związana jest z kultem maryjnym15. Kult maryjny to ogół form,  
w jakich chrześcijanie okazują swój stosunek do Najświętszej Maryi Panny, a jed-
nym z elementów tego kultu jest między innymi pielgrzymowanie do sanktuariów 
maryjnych16. 
 Kult maryjny odgrywał istotną rolę w dziejach narodu polskiego właściwie od 
momentu przyjęcia przez Polskę chrztu świętego w 966 roku. Jednak dopiero po 
ogłoszeniu przez króla Jana Kazimierza Matki Boskiej Królową Polski (śluby 
lwowskie Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 r.) i koronacji obrazu jasnogórskiego  
w 1717 roku kult maryjny i związane z nim pielgrzymki nasiliły się, przybierając 

                                                 
11  Produkt bardzo wymagający, „Wiadomości Turystyczne” 2009, nr 13, s. 10. 
12  http://www.opoka.org.pl/varia/msze/pielgrzym.html, (16.11.2010). 
13  http://archidjecezja.lodz.pl/prawo.html, (17.11.2010). 
14  http://www.djecezja.kalisz.pl/Archiwum/Sanktuaria.htm, (17.11.2010). 
15  http://www.djecezja.kalisz.pl/Archiwum/Sanktuaria.htm, (17.11.2010). 
16  http://www.kultmaryjny.pl, (01.12.2010). 
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charakter państwowy i narodowy. Powyższe wydarzenie spowodowało, że uwiel-
bienie maryjne jednoznacznie kojarzyło się tylko z Matką Boską Częstochowską,  
a Jasną Górę uznano za duchową stolicę Polski.  
 Powstawanie sanktuariów maryjnych związane było i jest najczęściej z wyda-
rzeniami określanymi jako cudowne i nadzwyczajne, takimi jak: 

 objawienie się Matki Boskiej w danym miejscu; 
 wola wyrażona przez Matkę Boską osobie w czasie snu lub wizji; 
 cudowne znalezienie wizerunku maryjnego; 
 niezwykłe symptomy dane przez obrazy, figurki (tj. łzawienie, krwawie-

nie); 
 cudowne wydarzenia przypisane Matce Boskiej (uzdrowienia osoby, ura-

towanie od pożaru, zarazy, wojny itp.); 
 ocalenie wizerunku Matki Boskiej (od profanacji, z pożaru, podczas dzia-

łań wojennych)17. 
 Ze względu na zasięg geograficzny i administracyjny sanktuaria można po-
dzielić na: 

 lokalne (parafialne), 
 regionalne (diecezjalne), 
 ponadregionalne, 
 krajowe (narodowe), 
 międzynarodowe18. 

 W Polsce znajduje się ponad 800 sanktuariów, z czego 700 stanowią sanktu-
aria maryjne. Są to miejsca szczególnie bliskie sercu pielgrzymów i będące celem 
ich wędrówki. Najczęściej odwiedzane przez pielgrzymów z Polski, jak i z zagrani-
cy jest Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej19. Jasna Góra w Czę-
stochowie to główne centrum pielgrzymkowe Polski o randze międzynarodowej, 
zaliczanej – obok Lourdes we Francji, Fátimy w Portugalii i Guadalupe w Meksyku 
– do najważniejszych sanktuariów maryjnych świata. Corocznie na Jasną Górę 
przybywa prawie cztery miliony wiernych20. Kolejnymi najliczniej odwiedzanymi 
ośrodkami są: Łagiewniki, Licheń i Kalwaria Zebrzydowska21.  

                                                 
17  http://www.opoka.org.pl/varia/msze/pielgrzym.html (16.11.2010) 
18  M. Osuchowska, T. A. Łabuz, Turystyka religijna i pielgrzymkowa w Polsce..., op. cit.,  

s. 9091. 
19  http://www.tur-info.pl/p/ak_id,11348,,polska_turystyka_pielgrzymkowa,w_polsce.html 

(16.11.2010). 
20 http://www.opoka.org.pl/varia/msze/pielgrzym.html (16.11.2010). 
21  http://www.tur- info.pl/p/ak_id,11348,,polska_turystyka_pielgrzymkowa,w_polsce.html 

(16.11.2010). 
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3. Turystyka pielgrzymkowa na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Bole-
snej Królowej Polski w Licheniu Starym i Sanktuarium Matki Bożej Gie-
trzwałdzkiej  

 
 Stary Licheń leży w pobliżu Konina. Ta niewielka miejscowość słynie dzisiaj 
z sanktuarium maryjnego, do którego rocznie dociera blisko dwa miliony pielgrzy-
mów, by pomodlić się i zobaczyć największą w kraju i siódmą pod względem wiel-
kości bazylikę w Europie. Świątynia w Licheniu powstała w latach 1994–2004 
dzięki ofiarności pielgrzymów. Na całość sanktuarium składa się: bazylika, Golgota 
i Droga Krzyżowa, kaplica Świętego Krzyża z krucyfiksem oraz cudowne źródełko, 
z którego woda jest wymownym symbolicznym darem i posiada właściwości fi-
zycznego uzdrawiania. 
 Bazylika zbudowana jest na planie krzyża, składa się z części głównej, 
dzwonnicy, wieży oraz trzech portyków. We wnętrzu znajdują się liczne kaplice 
poświęcone świętym i błogosławionym. Chlubą licheńskiej świątyni są organy oraz 
największy w Polsce dzwon (średnica 3,12 m, wysokość 4,40 m, waga 14,7 t). 
Świątynia Matki Bożej Licheńskiej, wkomponowana w otaczający ją krajobraz, jest 
niezwykle okazała. Zgodnie z zamysłem architektonicznym odwołuje się ona do 
symboliki złotego, falującego łanu zboża, który widoczny jest w wielu elementach 
tej budowli.  
 Słynący z cudów wizerunek Matki Bożej Licheńskiej znajduje się w głównym 
ołtarzu bazyliki mniejszej. Obraz ukazuje pełną smutku Najświętszą Maryję Pannę.  
 W centralnej części sanktuarium wznosi się kamienna góra  Golgota. To 
wybudowane z betonu i kamieni 25-metrowe wzniesienie zwieńczone krzyżem 
posiada labirynt przejść, groty, kapliczki, figury i płaskorzeźby oraz stacje Drogi 
Krzyżowej. Droga Krzyżowa jest miejscem często odwiedzanym przez licheńskich 
pielgrzymów, gdyż podczas jej pokonywania pątnicy spotykają się z cierpiącym 
Chrystusem i jego Bolesną Matką, a także otrzymują pokutę i przebaczenie.  
 W licheńskim sanktuarium na strudzonych pątników czekają dwa domy piel-
grzyma: Arka i Betania. Arka dysponuje 188 pokojami z łazienkami i prysznicem 
(pokoje są 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- i 10-osobowe). Łącznie Arka dysponuje 747 miej-
scami noclegowymi. Betania posiada 512 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 3-,  
4-, 5- i 6-osobowych. Sanktuarium oferuje także wiele miejsc, w których można 
zatrzymać się na posiłek. Funkcjonujące przy sanktuarium Biuro Obsługi Pielgrzy-
ma służy pomocą i udziela szczegółowych informacji na temat: mszy świętej, nabo-
żeństw, rekolekcji, koncertów organowych, zwiedzania sanktuarium, noclegów, 
wyżywienia, wydarzeń patriotycznych i kulturalnych dla osób indywidualnych  
i grup pielgrzymów22.  

                                                 
22  http://www.lichen.pl, (17.11.2010). 
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 Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej położone jest wśród warmińskich 
lasów między Ostródą i Olsztynem. Od 1945 roku w sanktuarium posługują kano-
nicy Regularni Laterańscy wywodzący się z najstarszego na świecie zakonu kapłań-
skiego założonego przez świętego Augustyna.  
 Historia sanktuarium w Gietrzwałdzie jest długa, a samo miejsce stało się 
popularne dzięki obrazowi przedstawiającemu Matkę Boską Gietrzwałdzką pod-
trzymującą lewą ręką Dzieciątko Jezus oraz dzięki objawieniom Matki Bożej, które 
trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Przedmiotem tych objawień było 
m.in. Niepokalane Poczęcie NMP, prośby o codzienne odmawianie różańca, uwol-
nienie Kościoła od prześladowań i obsadzenie osieroconych parafii diecezji war-
mińskiej kapłanami. Głównymi wizjonerkami były dwie nastoletnie wówczas 
dziewczynki: Justyna i Basia.  
 Opisane objawienia to jedyne w Polsce przykłady objawień zatwierdzone 
przez Kościół urzędowym dekretem. Na całym świecie jest tylko 11 takich miejsc. 
W związku z tymi wydarzeniami przybywają tu liczne pielgrzymki pątników  
z Polski, a także z Czech, Włoch czy Francji. 
 Pielgrzymi przybywający do Gietrzwałdu mogą skorzystać z noclegu i wyży-
wienia w znajdujących się tutaj obiektach, takich jak: Dom Pielgrzyma im. Jana 
Pawła II (w którym dodatkowo znajduje się kaplica służąca pielgrzymom do 
uczestniczenia we mszy św. lub indywidualnej modlitwy oraz sala konferencyjna 
mogąca pomieścić 40 osób), Dom im. s. Barbary Samulowskiej (znajdują się tutaj 
trzy pokoje jednoosobowe i dwa pokoje dwuosobowe o podwyższonym standar-
dzie, przeznaczone dla bardziej wymagających pielgrzymów. W domu mieści się 
również malutka kapliczka z Najświętszym Sakramentem). Na pielgrzymów czeka 
też Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Fundacji Przyjaciół Sanktuarium MBG, 
który dysponuje 50 miejscami noclegowymi w pokojach 1-, 2-, i 4-osobowych23. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Ze względu na brak konkretnych danych nie można jednoznacznie podać fak-
tycznej liczby sanktuariów maryjnych w Polsce. Każda archidiecezja i diecezja  
w Polsce skupia w swej strukturze kilka, a nawet kilkanaście z nich. Brakuje rów-
nież, z małymi wyjątkami, rzeczywistych danych dotyczących ruchu pielgrzymko-
wego w Polsce. Prawdopodobnie luka ta jest spowodowana faktem, że motywy 
religijne czy pielgrzymkowe są jednym z ostatnich celów podróży turystów, a ich 
liczba jest znikoma w porównaniu z innymi motywami, np. wypoczynkowymi. 
Podaje się, że rocznie w migracjach pielgrzymkowych uczestniczy od pięciu do 

                                                 
23  http://www.sanktuariummaryjne.pl, (27.01.2011). 
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siedmiu milionów osób24. Pielgrzymów-turystów z roku na rok przybywa, a tury-
styka pielgrzymkowa rozwija się. W Licheniu i Gietrzwałdzie miejsce kultu obej-
muje bazylikę oraz przyległe do niej obiekty o charakterze sakralnym. W pracy 
celowo przytoczono przykład Lichenia i Gietrzwałdu jako kontrast pomiędzy dwo-
ma miejscami tego samego hołdu maryjnego, ale zupełnie innego sposobu przed-
stawienia jego kultywowania. Przykłady Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Kró-
lowej Polski w Licheniu Starym i sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej poka-
zują, że sanktuaria maryjne w Polsce stanowią istotny element kultu i ważny motyw 
podróżowania pielgrzymów. Dodać należy, że sanktuarium to nie tylko budowla, 
lecz całokształt działań ludzi i odpowiednia infrastruktura miejsca docelowego (w 
postaci bazy noclegowej, żywieniowej, towarzyszącej) przyczyniająca się do roz-
woju turystyki pielgrzymkowej w Polsce. 
 
 

MARY’S SANCTUARY IN POLAND AS A PURPOSE OF PILGRIMAGE 
TOURISM. STUDY ON THE EXAMPLE OF THE SANCTUARY  

IN LICHEŃ STARY AND GIRTRZWAŁD 
 
 

Summary 
 
 Pilgrimage is one of the well-know phenomena in religious culture and exists in 
all the main religions of the world. In our times effect of pilgrimage to the holy places is 
accepted as a new, mass form which is the pilgrimage tourism. Pilgrimage tourism is  
a part of religious tourism. The goal of pilgrimage tourism are places of religious cult, 
participation in the religious ceremony’s and also communion with historical monu-
ments of sacred art. Participants of pilgrimage are tourists-pilgrims who have special 
needs gathered with touristic rights and also specific needs with religious aspect. 
 Among pilgrimage you can mark out individual or multiple hiking and journey’s 
organized by parish and travel agencies. One of the most important and unusual display 
of Mary’s cult have been and still are sanctuary’s. In Poland there are least 800 of 
sanctuaries, from which 700 are Mary’s sanctuary’s. Mostly and numerous visited by 
the pilgrims from the country and abroad sanctuaries in Poland are: Jasna Góra in 
Częstochowa, Łagiewniki, Licheń and Kalwaria Zebrzydowska.  
 

Translated by Anna Wolna-Samulak 
 

                                                 
24  Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 298. 
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GÓRY MIEJSCEM WYDARZEŃ O CHARAKTERZE RELIGIJNYM 
 
 
 
Wstęp 
 
 Turystyka górska cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Jest ona 
jedną z najbardziej naturalnych i najskuteczniejszych form turystyki oraz najlep-
szym sposobem na poznanie krajoznawczych walorów odwiedzanego terenu. Dużą 
zaletą górskich wędrówek pieszych jest możliwość wyboru trasy – często z dala od 
przepełnionych ośrodków turystycznych lub szlaków górskich, które w szczycie 
sezonu letniego stają się miejscem licznych odwiedzin. O specyfice turystyki gór-
skiej decydują głównie właściwości terenu oraz atrakcyjne, niezdegradowane jesz-
cze, warunki środowiska przyrodniczego. Piesza turystyka górska to także bardzo 
silny czynnik integrujący ludzi, tworzący platformę do wymiany poglądów kształ-
tujących postawy człowieka. Daje także wiele możliwości wychowawczych 
i edukacyjnych, pozwalając doskonalić osobowość oraz nabywać cechy niezbędne 
w dopasowaniu się do norm społecznie pożądanych i wymaganych. Może być rów-
nież elementem wychowania fizycznego, politechnicznego, estetycznego, moralne-
go oraz resocjalizującego, czyli zapobiegającego ujemnym wpływom wychowaw-
czym lub je korygującego. Wędrówka po górskim terenie odpręża psychicz-
nie, przyspiesza regenerację sił fizycznych i przeciwdziała procesom starzenia się. 
W znacznym stopniu pozwala rozwijać układ mięśniowo-szkieletowy, usprawnia 
pracę płuc i serca oraz uodparnia na zmęczenie i choroby. Uprawianie pieszej tury-
styki górskiej ułatwia również realizowanie potrzeb poznawczych, zaspokajanie 
głodu nowych doznań i silnych wrażeń. Może także stać się źródłem doświadczeń 
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uczuciowych, ekspresji, pozytywnych emocji i estetycznych doznań. Góry były i są 
dla człowieka miejscem, gdzie wyzwalana jest potrzeba ruchu, wysiłku oraz rywa-
lizacji. Rywalizacji rozumianej nie tylko jako możliwość spełnienia potrzeby pre-
stiżu przez uzyskanie wysokiej pozycji w grupie osób o podobnych zainteresowa-
niach, ale przede wszystkim jako przezwyciężanie własnych słabości, lęku przed 
ekspozycją czy zmęczenia. Pokonywanie tych słabości nagradzane jest przez góry 
wspaniałymi i niezapomnianymi doznaniami towarzyszącymi zdobyciu szczytu czy 
osiągnięciu innego celu. W miejsce zmęczenia pojawia się satysfakcja oraz poczu-
cie własnej wartości i zadowolenia1.  
 Współczesny świat stawia jednak przed człowiekiem wiele wyzwań, którym 
nie zawsze może on sprostać. Cywilizacja wielkoprzemysłowa, skazując ludzi mię-
dzy innymi na wiele niedogodności, doprowadza do nadmiernych przeciążeń psy-
chofizycznych. Zmęczeni szukają ciszy i spokoju, gdzie mogą osiągnąć stan swo-
istego oczyszczenia. Oddalenie się od skupisk ludzkich, trudne i surowe warunki, 
ale także bogactwo przyrody w górach ułatwiają taką kontemplację i zadumę, do-
prowadzając często do realizacji duchowych wartości. Wyprawy górskie nabierają 
zatem dość powszechnie charakteru niecodziennej pielgrzymki do Boga, 
a usytuowane na szlakach górskich symbole religijne nieraz wywołują w ludziach 
silne postanowienie zmiany stylu życia. 
 
 
1. Cel pracy 
 
 W opracowaniu podjęto próbę ukazania szczególnej wartości obszarów gór-
skich jako miejsca o znaczącym występowania symboli religijnych, ośrodków kultu 
religijnego, materialnych obiektów sakralnych oraz charakterystycznych szlaków 
turystycznych jako istotnych w życiu turystów podczas wędrówek górskich.  
 W przyjętych rozważaniach, chcąc przedstawić wybrane przykłady szeroko 
pojmowanych obiektów kultu religijnego w jak najszerszym ujęciu, nie tylko sys-
tematycznym, ale i geograficznym, posłużono się metodą analizy materiałów źró-
dłowych opisujących badaną tematykę. 
 
 

                                                 
1  P. Zarzycki, Współczesna piesza turystyka górska w Polsce i jej uwarunkowania, praca 

doktorska, AWF ,Wrocław 2003. 
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2. Analiza materiałów źródłowych 
 
 Góry ze względu na swój majestat, ogrom, tajemniczość i niedostępność 
wzbudzały zainteresowanie ludzi od zarania dziejów. Zawsze stanowiły one wyjąt-
kowe miejsca i budziły szacunek. Jeszcze na początku XIX w. człowiek nie wycho-
dził w góry dla przyjemności i nie spędzał w nich czasu wolnego. Środowisko gór-
skie jawiło mu się jako obcy i nieprzyjazny teren, na którym czekały wszelkiego 
rodzaju niebezpieczeństwa, a nawet śmierć. Z czasem jednak ludzie coraz śmielej  
i częściej zaczęli podejmować wędrówki górskie. Pierwszymi odkrywcami gór byli 
pasterze, myśliwi oraz poszukiwacze przygód. W końcu też przyszedł czas na zdo-
bywanie dziewiczych szczytów oraz dokonywanie bardzo ważnych dla całej ludz-
kości odkryć naukowych.  
 Obecnie góry są coraz ważniejszym obiektem badań w bardzo wielu dziedzi-
nach nauki (np. biologiczne, humanistyczne, ekonomiczne, medyczne, prawne,  
o kulturze fizycznej, o zdrowiu czy w końcu teologiczne). Wciąż pozostają miej-
scem, gdzie nie dotarły jeszcze negatywne wpływy cywilizacji. Stały się tym sa-
mym bardzo atrakcyjnym obszarem do podejmowania różnorodnych form turysty-
ki, a więc miejscem wypoczynku ludzi z prawie każdego szczebla społecznego2.  
 Religijna symbolika gór jest bardzo bogata. W religii babilońskiej czy greckiej 
góra była symbolem mocy, potęgi i wieczności. Wierzono, bez względu na wyzna-
waną religię, że góry są siedzibą bóstw, ale także i demonów. Dlatego święte góry 
można spotkać na całym świecie. I ta zasada sprawdzała się bez względu na wy-
znawana religię. Zdarza się, że ta sama góra jest przedmiotem kultu w wielu reli-
giach, np. góra Adama na Sri Lance to święte miejsce dla buddystów, hindusów, 
muzułmanów i chrześcijan odłamu wschodniego. Święte góry są szczególnie obec-
ne w religiach wschodnich. Czasami za święte uznaje się całe łańcuchy górskie, jak 
np. Himalaje, gdzie znajduje się wiele miejsc kultu. Górom poświęcono wiele miej-
sca między innymi w Biblii. Liczne zdarzenia biblijne rozgrywały się w górach, 
a najczęściej na ich szczytach. Za najbardziej znaną uchodzi góra Synaj w Egipcie, 
która corocznie odwiedzana jest przez rzesze turystów3.  
 Na świecie jest wiele miejsc położonych w górach, które słyną z występowa-
nia ośrodka kultu religijnego, jakim jest sanktuarium. Do najbardziej znanych na 
świecie należy Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w La Salette we francuskich 
Alpach. W Polsce znaczącymi są ośrodki kultu religijnego (pielgrzymkowe) poło-
żone w Karpatach Polskich, głównie w Tatrach i na Podhalu. Znajdują się tu: naj-
większe po Fatimie centrum apostolstwa fatimskiego na świecie sanktuarium Matki 

                                                 
2  W. Lewanowski, M. Zgorzelski, Leksykon „Góry Wysokie”, Wyd. Wiedza Powszechna, 

Warszawa 2002. 
3  P. Różycki, Cisza górskich pustelni i sanktuariów w pielgrzymowaniu do Boga, w: Tury-

styka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Chodorowicz, Wyd. Podha-
lańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2009. 
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Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach, sanktuarium Matki Bożej Jawo-
rzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach w pobliżu Rusinowej Polany czy pustel-
nia św. Brata Alberta na Kalatówkach. Znaczenie pustelni wzrosło po beatyfikacji 
(w 1983 roku) i kanonizacji brata Alberta Chmielowskiego, a także po beatyfikacji 
siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej w 1997 roku. Ogromne znaczenie ma również 
sanktuarium maryjne w Ludźmierzu, gdzie znajduje się słynna figurka Matki Bożej 
z Dzieciątkiem Jezus. Ważne miejsce wśród sanktuariów maryjnych zajmuje także 
sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem-Olczy 
oraz sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Bachledówce. W innych regionach 
kraju do najbardziej znanych należy sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej położone  
w Sudetach na stoku Iglicznej oraz sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski  
w Szczyrku (sanktuarium na Górce) w Beskidzie Śląskim. Polskie sanktuaria poło-
żone na szlakach górskich wyznaczają ważne kierunki migracji pielgrzymkowych. 
O randze tych sanktuariów decydują przede wszystkim tradycje pątnicze, walory 
przyrodnicze i krajobrazowe oraz usytuowanie przy szlakach pielgrzymkowych, 
zwłaszcza przy Szlaku Papieskim. 
 Symbole religijne przypominające o pielgrzymowaniu człowieka do ostatecz-
nego celu od dawna ustawiane są także na szczytach górskich. Przykładem są tu 
ogromne krzyże górujące nad górskim i pogórskimi miejscowościami. Za najbar-
dziej znany w Polsce uznać należy krzyż na Giewoncie, który stał się ważnym 
miejscem kultu Męki Pańskiej dla górali oraz turystów odwiedzających Tatry. Po-
stawiony przez mieszkańców Zakopanego 19 sierpnia 1901 roku z inicjatywy ks. 
Kazimierza Kaszelewskiego stał się symbolem wiary górali. Ojciec Święty Jan 
Paweł II w homilii wygłoszonej 6 czerwca 1997 roku w sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach powiedział: „Dzisiaj dziękowałem Bogu 
za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą 
Polskę, od Tatr aż do Bałtyku, ten krzyż mówi całej Polsce: Sursum corda! W górę 
serca! Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża 
na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda! W górę serca!”4. Od 1983 roku 
na Giewont organizowane są dwa razy do roku piesze pielgrzymki. Pierwsza wyru-
sza 19 sierpnia w rocznicę postawienia krzyża z kościoła św. Krzyża w Zakopanem, 
a druga organizowana jest 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
W każdej z tych pielgrzymek uczestniczy od 300 do 500 pątników5.  
 W Polsce krzyże stoją nie tylko na szczytach gór, ale i na turystycznych szla-
kach górskich. Przykładem są: Biały Krzyż na Przełęczy Salmopolskiej 

                                                 
4  Jan Paweł II, Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki, Jan Paweł II w Polsce 31 maja–10 

czerwca 1997 r., numer specjalny polskiego wydania „L’Osservatore Romano”1997. 
5  I. Chodorowicz, F. Mróz, Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzym-

kowych w Tatrach i na Podhalu, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, 
F. Mróz, I. Chodorowicz, Wyd. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 
Targu, Nowy Targ 2009. 



Góry miejscem wydarzeń o charakterze religijnym 395

w Beskidzie Śląskim stojący przy szlaku ze Szczyrku na Malinowską Skałę i dalej 
na Baranią Górę, Krzyż Jubileuszowy Ziemi Żywieckiej na Bendoszce Wielkiej  
w Beskidzie Żywieckim, krzyż na szczycie Rycerzowej Wielkiej, również w Beski-
dzie Żywieckim, krzyż nad Czarnym Stawem pod Rysami i na Polanie Waks-
mundzkiej w Tatrach, krzyż na szczycie Cergowej w Beskidzie Niskim, krzyż na 
Tarnicy w Bieszczadach, który upamiętnia pobyt Karola Wojtyły w 1954 roku. 
 Na szlakach górskich można spotkać również wiele kapliczek i figurek świę-
tych, które wzbogacają krajobraz i jednocześnie zmuszają wędrujących turystów do 
chwili zadumy i refleksji. Wiele z nich związanych jest z osobą Karola Wojtyły, 
który przed wybraniem na papieża chętnie wędrował po szlakach górskich. Ślady 
Jana Pawła II w Beskidzie Żywieckim na Podbabiogórzu są eksponowane w wielu 
miejscach. Jednym z nich jest szczyt Babia Góra, pod którym 30 sierpnia 1984 roku 
umieszczono figurkę Madonny jako wotum wdzięczności za ocalenie Ojca Święte-
go Jana Pawła II. 14 września 1984 roku została tam odprawiona pierwsza msza św. 
za papieża i ludzi gór związanych z niesieniem pomocy. Od tamtej pory msze (na-
zywane „goprowskimi”) odprawiane są co roku w połowie września. 
 Na szczycie Babiej Góry po stronie południowej stoi także wzniesiony przez 
Słowaków pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II oraz tablica pamiątkowa. Po-
dobny pomnik, ale w formie obelisku, znajduje się w niedalekiej odległości od sa-
mego szczytu, po stronie polskiej na przełęczy Lipnickiej (Krowiarki). Każdego 
roku w tym miejscu, w kwietniu, w rocznicę śmierci Ojca Świętego, odprawiana 
jest msza święta. 
 Wśród licznych kapliczek rozsianych po wielu szlakach górskich warto 
wspomnieć kapliczkę na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim, kapliczkę na Magur-
ce Wilkowickiej w Beskidzie Małym, kapliczkę na Hali Pisanej, pod Niemcową  
i pod Jaworzyną w Beskidzie Sądeckim, 16 kapliczek Drogi Krzyżowej w Górach 
Opawskich czy kapliczkę św. Wawrzyńca na Śnieżce w Karkonoszach. 
 Inną kategorią obiektów sakralnych chętnie odwiedzanych przez turystów są 
drewniane kościoły. Do najbardziej znanych należy kościół pw. św. Andrzeja  
w Gilowicach pochodzący z XVI w. Dwa drewniane kościoły stoją także w pobliżu 
Istebnej w Beskidzie Śląskim: kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XVIII w. 
znajdujący się na przełęczy Kubalonka oraz kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej na 
Stecówce. Dla luteranów polskich ważne znaczenie religijne mają tzw. leśne ko-
ścioły w Beskidach, gdzie z dala od prześladowczych spojrzeń oddawali się modli-
twie i odprawiali nabożeństwa. Szczególnym miejscem jest dla nich „Kamień” na 
Równicy w Ustroniu6.  

                                                 
6  R. Matykowski, Sanktuaria, obiekty i ślady kultury chrześcijańskiej w diecezji bielsko- 

-żywieckiej jako miejsca docelowe turystyki religijnej, w: Turystyka religijna na obszarach gór-
skich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Chodorowicz, Wyd. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2009. 
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 W XIX w. wiele miasteczek w Karpatach Polskich zamieszkiwała ludność 
chasydzka. Teren ten stał się ważnym centrum duchowym oraz miejscem piel-
grzymkowym dla wyznawców tego odłamu judaizmu. Wskutek wydarzeń II wojny 
światowej chasydzi zniknęli z tych terenów, jednak kult cadyków chasydzkich jest 
tu nadal żywy7.  
 Góry, które dla wielu turystów są wymarzonym miejscem odpoczynku i kon-
templacji, często stają się też miejscem ich spoczynku. Aby uczcić pamięć tych, 
którzy stracili życie w górach, postawiono wiele symbolicznych cmentarzy. Stano-
wią one swego rodzaju przestrogę dla żyjących, ale i miejsca do wyjątkowej zadu-
my. W Polsce takim symbolicznym miejscem jest Cmentarz Ofiar Gór w Kotle 
Łomniczki w Sudetach. Inne przykłady to: Symboliczny Cmentarz Ofiar Tatr nad 
Osterwą położony w Dolinie Złomisk, Symboliczny Cmentarz Ofiar Tatr Zachod-
nich w Dolinie Żarskiej czy Cmentarz Ofiar Gór w Małej Fatrze położony w Doli-
nie Wratnej.  
 Podobne symboliczne cmentarze można spotkać w każdych górach świata, 
także w tych najwyższych, gdzie każdego roku ginie jakiś alpinista. Największym 
symbolicznym cmentarzem w górach wysokich jest Kopiec Gilkeya pod K2. Nazwa 
kopca pochodzi od amerykańskiego alpinisty Artura Gilkeya, który zginął w trakcie 
wyprawy w roku 1953 roku. Niestety, na cmentarzu tym widnieje również kilka 
tablic upamiętniających śmierć polskich himalaistów. Alpiniści chowani są w gó-
rach, gdyż one stanowią często sens ich życia. George Mallory, jeden z najwybit-
niejszych himalaistów i znawców Mount Everest, był zdania, że „nie można sobie 
wyobrazić piękniejszego miejsca na grób”8. 
 W Himalajach i Karakorum odbywają się również symboliczne pogrzeby 
ofiar. Ciała przeważnie grzebane są w szczelinach lodowców, a na cmentarzach 
umieszczane są pamiątkowe tablice. Często kolejne wyprawy powracają w następ-
nych latach pod szczyt, na którym wydarzyła się tragedia, aby złożyć hołd pamięci 
swoich kolegów. Najczęściej fundowane są wówczas symboliczne pamiątkowe 
tablice, których odsłonięcie połączone jest z modłami. Tak wyglądało pożegnanie 
Jerzego Kukuczki w 2008 roku: „Blisko dwugodzinne modły w obrządku buddyj-
skim odprawił lama ze świątyni w Pangboche: złożono ofiarę, rozwieszono modli-
tewne chorągiewki, a następnie odmówiono modlitwy w obrządku chrześcijań-
skim”9.  
 Ponieważ całe pasmo Himalajów uważane jest za święte, organizacji wypraw 
w góry najwyższe towarzyszą modły odprawiane przed ich rozpoczęciem. Wszyscy 
modlą się za powodzenie wyprawy i proszą o jej szczęśliwe zakończenie, a w ba-

                                                 
7  A. Jackowski, F. Mróz, I. Chodorowicz, Turystyka religijna na obszarach górskich, 

Wyd. Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2009. 
8  J.K. Dorawski, Walka o szczyt świata, Wyd. Iskry, Warszawa 1955, s. 24. 
9  J. Kurczab, Polskie Himalaje. Największe tragedie, Biblioteka Gazety Wyborczej, War-

szawa 2008, s. 142. 
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zach powiewają buddyjskie chorągiewki modlitewne. Okazuje się także, że możli-
we jest również odprawienie mszy św. na szczycie ośmiotysięcznika. W lipcu 1997 
roku Polak, ksiądz Krzysztof Gardyna, korzystając z pięknej pogody, zbudował 
ołtarz na szczycie Gasherbrum II na wysokości 8035 m n.p.m. i odprawił jedyną na 
świecie uroczystą mszę.  
 W Polsce wiele kilometrów szlaków górskich pokrywa się ze szlakami piel-
grzymkowymi związanymi z osobą Jana Pawła II. Biegnące ścieżkami, które przed 
laty przemierzał Karol Wojtyła, noszą nazwę Szlaków Papieskich. Przypominają 
one o miejscach, przez które Karol Wojtyła wędrował, najpierw jako ksiądz, potem 
biskup i kardynał, a w końcu jako papież. Szlaki te prowadzone są po istniejących 
już szlakach górskich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,  
a w niektórych miejscach stanęły na nich specjalne tablice informacyjne oraz dro-
gowskazy. Pomysłodawczynią tworzenia Szlaków Papieskich jest Urszula Własiuk, 
prezes Fundacji „Szlaki Papieskie”. Do najważniejszych należy zaliczyć: Małopol-
ski Szlak Papieski, Gorczański Szlak Papieski, Podhalański Szlak Papieski, Szlak 
Papieski w Beskidzie Wyspowym, Szlak Papieski w Beskidzie Sądeckim, Szlak 
Papieski w Beskidzie Żywieckim, Szlak Papieski w Tatrach, w Dolinie Jarząbczej, 
Szlak „Ścieżkami Jana Pawła II” w Krakowie, Kamienny Szlak Papieski na Kanale 
Augustowskim, Szlak Kajakowy im. kard. Karola Wojtyły, Szlak Papieski Harmęże 
– Kozy – Straconka, Dolnośląskie Szlaki Papieskie oraz Kolejowy Szlak Jana Paw-
ła II. Warto podkreślić, ze szlaków papieskich z roku na rok przybywa10.  
 Jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych jest 
tzw. Droga św. Jakuba do miejscowości podgórskiej Santiago de Compostela  
w Górach Kantabryjskich. Co ważniejsze, nie wyznaczono jednej stałej trasy, lecz 
obecnie jest to sieć szlaków przecinających nie tylko Polskę, ale całą Europę. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zaprezentowane w powyższym opracowaniu wybrane przykłady materialnych 
obiektów sakralnych, szlaków turystycznych o specjalnym znaczeniu, charaktery-
stycznych miejsc nawiązujących do różnych religii czy w końcu symboli religij-
nych pozwalają przyjąć tezę o szczególnym ich bogactwie zarówno pod względem 
liczby, jak i ich zróżnicowania pod względem form występowania. Odbiór tych 
obiektów uzależnione jest w głównej mierze od charakteru pobytu w górach,  
a w konsekwencji typu turysty. Pielgrzym wędrówkę górską podejmuje głównie  
w celach związanych z wiarą i spełnieniem modlitewnych obrzędów. Turysta reli-
gijny traktować może wskazane obiekty jako źródło wiedzy krajoznawczej lub 
kulturowej. Podobnie zresztą potraktować je może turysta wypoczynkowy i krajo-

                                                 
10  U. Własiuk, Szlaki Papieskie, Wyd. Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2010. 
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znawczy. Trochę inaczej, głównie za sprawą charakteru wędrówki, traktować bę-
dzie góry (w tym zakresie) turysta wysokogórski, alpinista czy himalaista. Miejsca 
z występowaniem symboli religijnych (kopce, tablice, symboliczne cmentarze, 
odprawiane modły) mogą przenosić go w świat wspomnień o kolegach, którzy zgi-
nęli, lub choć na chwilę urealnić podejmowane ryzyko. Bez względu jednak na 
charakter pobytu i cel podejmowanej wędrówki górskiej można przyjąć założenie, 
że góry nabierają dla każdego człowieka szczególnego znaczenia o wysokiej warto-
ści duchowej. I tylko od dominujących motywów wyjazdu w góry, jak i w pewnym 
stopniu siły wiary zależy ich postrzeganie. 
 
 

MOUNTAINS AND MOUNTAIN ROUTES – SITE OF RELIGIOUS 
GATHERINGS 

 
 

Summary 
 
 Mountain environment serves as a retreat for numerous tourists hoping to find 
their moments of peace. There they find time to pursue their interests, and enjoy their 
hobbies, at the same times developing certain habits aimed to fulfil a variety of goals 
including, first and foremost, relaxation, health and physical activity. Mountaineering 
provides tourists with an opportunity to shape their mental and physical condition and to 
hone the abilities which help find their way to adjust to adopted norms and expected 
social behaviours both in a group of mountain wanderers and in everyday life. Many 
find mountains an escape from the hubbub of urban environment, a site where tough 
and severe conditions accompanied by breathtaking landscape will encourage visitors to 
calm down, contemplate and, sometimes, to get close to God.  
 The paper presents, on a systematic basic, selected places, premises and events of 
religious character set in mountain surrounding in Poland and throughout the world.  
 

Translated by Katarzyna Mironowicz 
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PIELGRZYMKA PO SANKTUARIACH BELGII, FRANCJI, SZWAJCARII  
I NIEMIEC – W DRODZE Z MARYJĄ, ŚLADAMI JANA PAWŁA II 

 
 
 
 Pielgrzymka została zorganizowana przez siostrę Miriam z Archidiecezjalne-
go Domu Pielgrzyma „Totus Tuus” w Szczecinie, a duszpasterzem był ojciec Mie-
czysław Witalis, kapłan, zakonnik i historyk sztuki, a także w latach 1991–2000 
wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, ojciec duchowny 
kapłanów diecezji. 
 W trakcie pielgrzymki codziennie odprawiana była msza św., odmawiany 
różaniec i koronka do Miłosierdzia Bożego, śpiewano były pieśni i piosenki. 
Grupę pielgrzymkową stanowili pielgrzymi z Gryfic i okolic oraz ze Szczecina  
i okolic. Podróż odbywała się autokarem marki Mercedes z bardzo miłymi i mają-
cymi duże poczucie humoru, a przede wszystkim profesjonalnymi kierowcami. 
Kalendarium pielgrzymki przedstawiono w tabeli 1. 
 Pierwszego dnia pielgrzymki o godzinie piątej rano odprawiona została msza 
św. w kaplicy Archidiecezjalnego Domu Pielgrzyma w Szczecinie, a później nastą-
pił wyjazd do Banneux. Po drodze (poza oficjalnym programem pielgrzymki) zro-
biono przystanek w Kolonii, by zwiedzić słynną katedrę – jedną z najpiękniejszych 
świątyń w Europie. Jak pisze B. Bochdan: „monument architektury o największej 
wysokości wnętrza spośród wszystkich katedr gotyckich, który słynie z ogromu 
swej bryły, ze wspaniałości kształtów i wyposażenia, a także z wielowiekowej bu-
dowy (lata 1248–1880)”. Do Banneux, gdzie od stycznia do marca 1933 roku miały 
miejsce nieziemskie objawienia, pielgrzymi dotarli pod wieczór. Po zakwaterowa-
niu w hotelu udano się do kaplicy na różaniec, odmawiany w wielojęzycznej gru-
pie. Po różańcu pielgrzymi obeszli niewielki teren, na którym znajdują się: dom 
wizjonerki – 11-letniej Marietty Beco, kaplica wybudowana w miejscu ukazania się 
Matki Bożej i cudowne źródełko. 
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 Drugi dzień pielgrzymki rozpoczął się piętnaście po siódmej mszą św. w sank-
tuarium Matki Bożej Ubogich. Po śniadaniu i zakupach pielgrzymi wyruszyli  
w kierunku Paryża. W drodze zwiedzono sanktuarium Matki Bożej Złotego Serca  
w Beauraing, gdzie w okresie od końca listopada 1932 roku do stycznia 1933 roku 
ukazywała się grupie dzieci Najświętsza Maryja Panna. Już we Francji, w Reims 
pielgrzymi zwiedzają gotycką katedrę Notre Dame, w której odbywały się korona-
cje królów francuskich. Katedra pochodzi z XIII wieku i – jak pisze B. Bochdan  
– „uznana jest za najbardziej harmonijną i klasyczną w proporcjach spośród katedr 
we Francji, a z powodu bogatej dekoracji rzeźbiarskiej nazywana jest często „kate-
drą aniołów”. Reims – dawna stolica Szampanii, słynie też z szampana, bowiem 
występuje tu gleba wulkaniczna, na której rośnie specjalny gatunek musujących 
winogron. Wczesnym popołudniem pielgrzymi docierają do Paryża i zamiast jechać 
do hotelu Campanile i zakwaterować się, zwiedzają Paryż z okien autokaru. 
 Trzeci dzień pielgrzymki wita pięknym słońcem i po śniadaniu wszyscy wyru-
szają na rue du Bac, gdzie miały miejsce objawienia Cudownego Medalika św. 
Katarzynie Labouret. Również tutaj w kaplicy Matki Boskiej Cudownego Medali-
ka, w której znajduje się nienaruszone ciało św. Katarzyny Labouret, odbywa się 
msza św. Po mszy uczestnicy pielgrzymki jadą pod Wieżę Eiffla – najbardziej zna-
ny obiekt architektoniczny Paryża, nazywany Damą Paryża, a rozpoznawany rów-
nież jako symbol Francji. W pobliżu wieży znajduje się przystań dla statków wy-
cieczkowych, z których ogląda się Paryż; na jeden z nich pielgrzymi mają wyku-
pione bilety. Z uwagi na fakt, że w tym mieście jest dużo turystów z Polski, płynąc 
statkiem, można usłyszeć objaśnienia dotyczące mijanych budynków w różnych 
językach, w tym także w języku polskim. Po skończonym rejsie jazda wzdłuż Se-
kwany, której bulwary słyną z antykwariuszy sprzedających tam książki, wśród 
których można natrafić na białe kruki. Kolejnym punktem zwiedzania jest słynna 
średniowieczna katedra Notré Dame, stojąca przy placu Papieża Jana Pawła II. 
Katedra ta, budowana w latach 1163–1260, usytuowana na wyspie Cité pośrodku 
Sekwany, była świadkiem wielu historycznych wydarzeń, między innymi ślubu 
Henryka IV i koronacji Napoleona; stanowi ona jeden z najbardziej znanych zabyt-
ków Paryża. Tego dnia pielgrzymi docierają także do bazyliki Sacré Coeur, która 
położona jest na Montmartrze – najwyższym paryskim wzgórzu. Do bazyliki jedzie 
się kolejką bardzo podobną do tej, którą wjeżdża się na Gubałówkę w Zakopanem, 
bowiem dotarcie do tej świątyni na pieszo zabiera dużo czasu i wysiłku. Z bazyliki 
rozpościera się przepiękna panorama Paryża. Bazylikę Najświętszego Serca Jezu-
sowego, której idea budowy zrodziła się w czasie wojny francusko-pruskiej w 1870 
roku, pielgrzymi opuszczali tuż przed jej zamknięciem – bardzo zmęczeni, ale 
szczęśliwi i radośni. Trasę do autokaru jedni pokonywali schodami, inni kolejką,  
a jeszcze inni w drodze powrotnej zagłębiali się na chwilę w pełne uroku uliczki 
dzielnicy bohemy artystycznej. 
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 Czwarty dzień pielgrzymki okazał się pochmurny, deszczowy i zimny. Po 
śniadaniu spakowano bagaże do autobusu i wyruszono w dalszą drogę, zatrzymując 
się na kilka godzin w królewskiej rezydencji w Wersalu. Po wybiciu godziny dwu-
nastej uczestnicy pielgrzymki opuścili Paryż i udali się do Lisieux. Tam po zakwa-
terowaniu się w Domu Pielgrzyma udano się na zwiedzanie domu św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Po powrocie o godzinie 17.00 pielgrzymi 
podążyli do kaplicy na mszę św. zwieńczoną występem wolontariuszy posługują-
cych w Domu Pielgrzyma, z którymi Polacy zaśpiewali odpowiednik Apelu Jasno-
górskiego. 
 Piątego dnia pielgrzymki ranek okazał się chłodny, ale słoneczny. Śniadanie 
zjedzono w godzinie 7.30, a zaraz po nim zniesiono bagaże do autokaru i wyruszo-
no do bazyliki, która położona jest na wzgórzu niedaleko klasztoru Karmelitanek 
Bosych. O godzinie ósmej rano w krypcie bazyliki odprawiona została msza św. 
Bazylika pod wezwaniem św. Teresy, jak pisze B. Bochdan: „należy do jednych  
z największych kościołów XX w. Budowę rozpoczęto w 1929 roku, za pontyfikatu 
Piusa XI. W 1937 roku dokonano jej poświęcenia, a w 1954 roku konsekracji. Ścia-
ny bazyliki jak i krypty zostały pokryte mozaikami ilustrującymi posłannictwo św. 
Teresy”. W bazylice znajduje się 19 kaplic ufundowanych przez różne narody. 
Kaplicę ufundowaną przez Polaków można rozpoznać po wizerunku Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Po mszy św. zakupiono pamiątki i udano się w dalszą drogę do 
Chartres, gdzie znajduje się katedra Najświętszej Marii Panny – największa gotycka 
katedra Europy i symbol francuskiego gotyku ze wspaniałym zespołem witraży, 
które pochodzą z XII w. oraz krętym labiryntem Drogi Krzyżowej. Z katedry tej 
wywodzi się kult Matki Boskiej Brzemiennej. Następnie pielgrzymi udali się do 
Nevers, gdzie w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia znajduje się 
nienaruszone ciało św. Bernadetty Soubirous. Dalej droga wiodła do Paray le Mo-
nial – miasta Najświętszego Serca Jezusa, które stanowi centrum kultu Serca Jezu-
sowego. Znajduje się tu największe sanktuarium tegoż kultu, obejmujące klasztor 
benedyktyński założony w 997 roku, bazylikę Serca Jezusowego oraz miasto obja-
wień Małgorzaty Alacoque. Objawienia te miały miejsce w niewielkim kościele 
klasztornym, w którym to Pan Jezus powiedział do św. Małgorzaty: „Oto Serce, 
które tak bardzo umiłowało ludzi”. W Paray le Monial w hotelu pielgrzymi zjedli 
obiadokolację i udali się na spoczynek. 
 Następnego dnia o godzinie 7.00 w kościele klasztornym, w którym miała 
objawienia św. Małgorzata, odprawiona została msza św., a o godzinie 9.00 w salce 
przy kościele uczestnicy pielgrzymki oglądali film o tychże objawieniach. Gdy 
zegar wybił godzinę 10.00, pielgrzymi ruszyli w drogę do Taizé – niewielkiej wio-
ski położonej na szczycie jednego ze wzgórz Burgundii. Miejsce to znane jest dziś 
na całym świecie jako ośrodek modlitwy. Tutaj każdego roku zatrzymuje się, roz-
waża Słowo Boże i poszukuje dróg pojednania tysiące młodych pielgrzymów  
z całego świata. W Taizé uczestnicy pielgrzymki udają się do kaplicy modlitewnej 
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wyglądającej jak ogromny hangar, a następnie idą na wiejski cmentarzyk, gdzie 
znajduje się skromny grób brata Rogera – założyciela trwającej do dziś wspólnoty. 
Kilkanaście kilometrów od Taizé znajdują się ruiny opactwa benedyktynów – Clu-
ny; niegdyś stała tam największa w średniowieczu świątynia chrześcijańska, a kres 
świetności tego centrum życia duchowego w Europie położyła rewolucja francuska. 
Pod wieczór, około godziny 18.00, grupa dociera do Ars – miejsca działalności Jana 
Marii Vianneya. Tutaj, zaraz po przyjeździe, w salce koło bazyliki pielgrzymi oglą-
dają film o życiu patrona wszystkich proboszczów Kościoła katolickiego, który 
wysłuchiwał spowiedzi ludzi z całego świata przez kilkanaście godzin dziennie, 
prowadził bardzo surowy tryb życia i poddawał się niezliczonym umartwieniom. 
Pod wpływem jego nauk i czynów nawracali się nawet najbardziej zatwardziali 
grzesznicy. W naszych czasach stał się wzorem kapłana podążającego drogą Serca 
Chrystusowego. Na noc grupa zatrzymuje się w Domu Pielgrzyma. 
 Kolejnego dnia pielgrzymki o godzinie 7.00 pielgrzymi uczestniczą we mszy 
św. odprawianej w bazylice, która została dobudowana do starego kościoła para-
fialnego. W bazylice umieszczona jest przezroczysta trumna, a niej widać ciało 
wiejskiego świętego proboszcza. O godzinie 9.25 grupa opuszcza Ars i obiera kie-
runek na Lourdes. Pielgrzymi mają do pokonania 750 kilometrów. Gdy zbliża się 
południe, mijają Lyon, który został założony przez Rzymian w 43 roku p.n.e.,  
a obecnie jest jednym z największych ośrodków przemysłowych, naukowych  
i kulturalnych Francji. Dla uczestników pielgrzymki miasto to jest bardzo ważne, 
bowiem znajduje się w nim sanktuarium kultu maryjnego. Maryja jest tu czczona  
i wielbiona od XII w. jako Opiekunka miasta. Parę godzin później pielgrzymi prze-
jeżdżają przez most na Garonnie i wjeżdżają do Tuluzy, stolicy Langwedocji,  
z powodu dużej liczby kościołów zwanej drugim Rzymem. W późnych godzinach 
popołudniowych grupa dociera do Lourdes – maryjnej metropolii świata. Jak pisze 
Jacques Perrier – ordynariusz diecezji Tabes i Lourdes – w przedmowie do książki 
pt. Cuda Lourdes. 100 cudownych uzdrowień i niezwykłych świadectw: „O Lourdes 
da się mówić tak w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. To jedyne takie miejsce na 
ziemi. Nigdzie indziej Matka Boża nie nazwała siebie ‘Niepokalanym Poczęciem’. 
Nigdzie indziej chorzy nie przybywają tak licznie od stu pięćdziesięciu lat i nigdzie 
indziej tylu z nich nie doznało uzdrowienia. (…) Nigdzie indziej narody i języki nie 
współżyją na zasadach podobnej równości. Nigdzie indziej rzesze skłóconych ze 
sobą w biegu historii narodów nie przybywają po to, żeby się razem modlić o po-
kój”. Lourdes to urokliwe pirenejskie miasteczko, największy we Francji i jeden  
z największych na świecie ośrodek kultu maryjnego oraz cel pielgrzymek. W okre-
sie od marca do października rokrocznie przybywa tu około sześć mln osób z całe-
go świata. Miejsce to słynie przede wszystkim z uzdrowień ciała, dopiero potem  
z cudownych nawróceń.  
 Na terenie Lourdes znajdują się trzy bazyliki:  
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 Niepokalanego Poczęcia – zwana Bazyliką Górną, która została wybudo-
wana bezpośrednio nad grotą Massabielle (miejscem objawień) i Kryptą 
(pierwszą kaplicą wykutą w skale wznoszącej się nad grotą); 

 Różańcowa, czyli Dolna, która posiada piętnaście kaplic odpowiadających 
poszczególnym tajemnicom różańcowym;  

 podziemna św. Piusa X mogąca pomieścić 25 tysięcy osób, a będąca votum 
wdzięczności Francji za zakończenie II wojny światowej. 

 Pielgrzymi zostają zakwaterowani w hotelu Asturia Vatican, który położony 
jest w pobliżu bazyliki. Po kolacji udają się w strugach deszczu na różaniec i proce-
sję ze świecami (początek o godzinie 20.30). Procesja wyrusza spod groty za figurą 
Niepokalanej niesioną przez pielgrzymów i kończy się przed Bazyliką Różańcową, 
a wierni śpiewają pieśń „Ave Maria”. Tradycja przychodzenia do groty Massabielle 
ze świecami, miejsca, w którym Bernadetta Soubirous doznała objawień Matki 
Bożej, narodziła się podczas czwartego objawienia, 19 lutego 1858 roku, kiedy 
Bernadetta przyniosła ze sobą świecę. 
 Ósmego dnia pielgrzymki, we wczesnych godzinach rannych, znowu w stru-
gach deszczu, pielgrzymi idą do Groty Objawień – najważniejszego miejsca w Lo-
urdes (miejsca 18 objawień). Tego dnia o godzinie 7.45 odprawiono w grocie mszę 
św. dla polskich pielgrzymów. Rozjaśnia się dopiero po mszy. Część pielgrzymów 
wraca do hotelu na śniadanie, a część kieruje się w stronę basenów, by skorzystać  
z kąpieli w cudownej źródlanej wodzie. Potem następuje czas wolny, aż do procesji 
z błogosławieństwem chorych, podczas której następuje najwięcej uzdrowień. Na-
bożeństwo rozpoczyna się o godzinie 15.30. Procesja kończy się w bazylice pod-
ziemnej św. Piusa X i tu, po udzieleniu wszystkim błogosławieństwa i zakończeniu 
uroczystości, pielgrzymi uczestniczą ze swoim duszpasterzem w Drodze Krzyżo-
wej. Po kolacji udano się na różaniec i procesję ze świecami, która i tym razem 
odbyła się w strugach deszczu. 
 Następnego dnia już przed godziną 6.00 wielu uczestników pielgrzymki usta-
wiło się w kolejce do 14 basenów. Czekanie na cudowną kąpiel trwało blisko trzy 
godziny. Czas ten minął niewiarygodnie szybko, gdyż czekając, śpiewano pieśni 
maryjne i odmawiano różaniec w różnych językach. Sama kąpiel w „kamiennej 
wannie” w uzdrawiającej źródlanej wodzie, a właściwie krótkie zanurzenie w tej 
wodzie całego ciała owiniętego tylko w białe prześcieradło, to doznanie nadzwy-
czajne, które trudno opisać słowami. To trzeba przeżyć samemu. Po kąpieli powrót 
do hotelu, o godzinie 11.00 msza św., a następnie czas wolny. Po południu grupa 
zwiedzała Dom św. Bernadetty, wieczorem uczestniczyła w różańcowej procesja 
światła. Pogoda tego dnia była przepiękna. 
 Kolejny dzień pielgrzymki to ostatnie śniadanie w Lourdes i ostatnia msza 
św., tym razem o godzinie 8.30 w kaplicy św. Gabriela, ostatni zakup pamiątek (nie 
tylko religijnych) i ostatni powrót do hotelu, by zabrać bagaże do autokaru. Rozsta-
nie. Pielgrzymi wyjeżdżają z Lourdes do Carcassonne – średniowiecznego miasta  
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z podwójnymi murami obronnymi (wewnętrzny mur ma około 1100 m długości,  
a zewnętrzny – 1500 m). Wewnątrz murów znajduje się romańsko-gotycka bazylika 
St. Nazaire, przylegająca do zamku książęcego Chateau Comtal i urokliwe wąziut-
kie uliczki z mnóstwem sklepików. Tego dnia jest bardzo upalnie, a właściwie żar 
leje się z nieba. Kolejny etap podróży to Villeneuve les Bezierrs. Tu tylko wypako-
wanie bagaży, zakwaterowanie w hotelu i rozpoczyna się najbardziej wypoczynko-
wa część wyprawy – wyjazd nad morze, kąpiel i pobyt na plaży Morza Śródziem-
nego, a następnie piknik. 
 To już 11. dzień pielgrzymowania. Po śniadaniu następuje wyjazd do Avi-
gnon, miasta położonego na lewym brzegu Rodanu, otoczonego w całości średnio-
wiecznymi murami obronnymi; miasta, które w latach 1309–1376 było ośrodkiem 
władzy papieskiej. Postój odbywa się pod drzewami nad brzegiem rzeki, obok słyn-
nego mostu Avignon. Pielgrzymi mają trochę czasu na zwiedzanie i zakup miej-
scowych specjałów, między innymi lawendy. Następnie wyruszają do La Salette, 
małej wioski położonej wysoko w górach we francuskich Alpach. Wioska La Salet-
te otoczona jest od północy górą Gargas, od wschodu długą granią Chamoux, prze-
kraczając w najwyższym punkcie 2200 m, łącząc się z sąsiednimi górami i tworząc 
szeroką nieckę. To właśnie tam 19 września 1846 roku dwojgu dzieciom – Melanii 
i Maksyminowi – ukazała się Matka Boska. Dziś sanktuarium w La Salette to drugi 
pod względem znaczenia po Lourdes ośrodek maryjny we Francji i jedno z najważ-
niejszych na świecie miejsc pielgrzymkowych, które przyciąga rokrocznie ponad 
200 tys. pielgrzymów i turystów. W późnych godzinach popołudniowych, po poko-
naniu Alp z serpentynami i dużymi pochyłościami, grupa dociera do La Salette.  
O godzinie 18.00 w kaplicy Domu Pielgrzyma odprawiono mszę św. Witrażem jest 
panoramiczna szyba z widokiem na Alpy. Po skończonej mszy pielgrzymi biorą 
udział w procesji ze świecami razem z pielgrzymami z Niemiec, Wielkiej Brytanii  
i oczywiście z Francji. Nocleg zorganizowano w Domu Pielgrzyma, który obsługi-
wany jest przez wolontariat z Polski. 
 Następnego dnia wielu pielgrzymów wstało wcześnie i miało dodatkowy czas 
na zwiedzanie tego malowniczego zakątka w Alpach, gdzie ukazywała się Pani  
z krzyżem na piersi. Msza św. koncelebrowana jest w bazylice, w której znajduje 
się kamień, na którym w czasie objawień siedziała Płacząca Pani. Po skończonej 
mszy św. zaplanowano czas na śniadanie, zakup pamiątek religijnych i zaopatrzenie 
się w wodę ze źródełka. Kolejne rozstanie i kolejna bardzo trudna dla kierowców 
droga, przecudne widoki skąpane w porannym słońcu i trasa wiodąca do Einsiedeln 
w Szwajcarii, które od roku 1350 stało się narodowym sanktuarium. Po drodze 
mijamy Grenoble, a o godzinie 15.00 pielgrzymi dotarli do Genewy. Autokar za-
parkowano nad Jeziorem Lemańskim, przy którym cumują bardzo liczne piękne 
jachty. W Genewie należy obowiązkowo obejrzeć zegar kwiatowy, co też uczynio-
no. Jest bardzo gorąco. Dalej droga prowadzi przez Lozannę i Zurych. O godzinie 
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20.20 pielgrzymi dotarli do hotelu Sonne, znajdującego się przy dziedzińcu przy-
klasztornym.  
 Już niestety przedostatni dzień pielgrzymki. Ranek jest dość chłodny. Msza 
św. odprawiona została o godzinie 8.00 w bazylice przed wizerunkiem Czarnej 
Madonny. Po mszy następuje zwiedzanie bazyliki i powrót do hotelu na śniadanie. 
Potem jest jeszcze trochę czasu na zwiedzenie miasteczka i zrobienie drobnych 
zakupów. Tego dnia o godzinie 11.40 pielgrzymi przekraczają granicę szwajcarsko- 
-austriacką. O godzinie 13.00 kolejna granica, tym razem już austriacko-niemiecka. 
Droga wiedzie przez Norymbergę, która słynie nie tylko z procesów katów II wojny 
światowej, ale i z tego, że na mieszczącym się tu cmentarzu św. Jana znajduje się 
między innymi grób słynnego rzeźbiarza Wita Stwosza. Pielgrzymi zatrzymują się 
w Bambergu, gdzie planowali nawiedzić grób św. Ottona, który w 1121 roku roz-
począł misje chrystianizacyjną na Pomorzu Zachodnim. Niestety, ten plan nie został 
zrealizowany, ponieważ zamknięto kościół św. Michała, w którym znajdują się 
relikwie tego świętego. Wieczorem grupa z Polski dotarła do Vierzehnheiligen, 
gdzie zaplanowano kolację i nocleg (w Domu Pielgrzyma).  
 Czternasty, ostatni dzień pielgrzymki. Piękna, słoneczna pogoda od samego 
rana. Po śniadaniu wyruszono do późnobarokowego kościoła – bazyliki wybudo-
wanej w latach 1743–1772 z żółtego piaskowca, w miejscu gdzie w latach 1445 
–1446 miały miejsce objawienia, które dały początek pielgrzymkom i cudom. W 
tym świętym miejscu niestety nie udało się odprawić mszy św. Odbyła się ona po 
powrocie do Domu Pielgrzyma, a po niej nastąpił końcowy etap pielgrzymki – 520 
km do Szczecina. Pielgrzymi powrócili szczęśliwi i uduchowieni. 
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Tabela 1 
Kalendarium pielgrzymek 

 

Kalendarz pielgrzymki 
Ślady papieskich  

pielgrzymek 
Dzień pierwszy, czwartek,16 sierpnia – św. Stefana Węgierskiego 
(króla) 
Kolonia (Niemcy)  
Banneux (Belgia) 

15 XI 1980 (Niemcy): 
m.in. Kolonia 
16–21 V 1985 (Belgia): 
m.in. Banneux 
30 IV–4 V 1987 (Niem-
cy): m.in. Kolonia 
 

Dzień drugi, piątek, 17 sierpnia – św. Jacka Odrowąża (kapłana) 
Banneux, Beauraing (Belgia) 
Reims, Paryż (Francja) 

16–21 V 1985 (Belgia): 
m.in. Banneux, Beau-
raing 
19–22 IX 1996 (Fran-
cja): m.in. Reims 

Dzień trzeci, sobota, 18 sierpnia – św. Heleny (cesarzowej) 
Paryż (Francja) 

30 V–2 VI 1980 (Fran-
cja): Paryż 

Dzień czwarty, niedziela, 19 sierpnia  św. Jana Eudesa (kapłana) 
Paryż, Lisieux (Francja) 

30 V–2 VI 1980 (Fran-
cja): Paryż, Lisieux 

Dzień piąty, poniedziałek, 20 sierpnia – św. Bernarda z Clairvaux 
(opata, doktora Kościoła) 
Lisieux, Chartres, Nevers, Paray le Monial (Francja) 

4–7 X 1986 (Francja): 
Lyon, Taize Paray-le-
Monial, Ars 
 
 

Dzień szósty, wtorek, 21 sierpnia – św. Piusa X (papieża) 
Paray le Monial, Taizé, Cluny, Ars (Francja) 
Dzień siódmy, środa, 22 sierpnia – Najświętszej Maryi Panny 
Królowej 
Ars, Lourdes (Francja) 

14–15 VIII 1983 (Fran-
cja): Tarbes, Lourdes 

Dzień ósmy, czwartek, 23 sierpnia – św. Róży z Limy (dziewicy) 
Lourdes (Francja) 
Dzień dziewiąty, piątek, 24 sierpnia – św. Bartłomieja Apostoła 
Lourdes (Francja) 
Dzień dziesiąty, sobota, 25 sierpnia – św. Ludwika IX (króla) 
Lourdes, Carcassonne, Villeneuve-les-Beziers (Francja) 

 

Dzień jedenasty, niedziela, 26 sierpnia – Matki Boskiej Często-
chowskiej 
Villeneuve-les-Beziers, Avignon, La Salette (Francja) 

 

Dzień dwunasty, poniedziałek, 27 sierpnia – św. Moniki (wdowy) 
La Salette (Francja) 
Genewa, Einsiedeln (Szwajcaria) 

15 VI 1982 (Szwajca-
ria): Genewa 
12–17 VI 1984 (Szwaj-
caria): m.in. Genewa, 
Einsiedeln 

Dzień trzynasty, wtorek, 28 sierpnia – św. Augustyna (biskupa, 
doktora Kościoła) 
Einsiedeln (Szwajcaria) 
Bamberg, Vierzehnheiligen (Niemcy) 
Dzień czternasty, środa, 29 sierpnia – męczeństwo św. Jana 
Chrzciciela 
Vierzehnheiligen (Niemcy) 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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THE PILGRIMAGE TO SANCTUARIES OF BELGIUM, FRANCE, 
SWITZERLAND AND GERMANY – BY THE MARY, JOHN PAUL II 

FOLLOWS SUIT 
 
 

Summary 
 
 This case study is an effort of showing religious trips to these kind of places like: 
Köln (Germany), Banneux and Beauraing (Belgium), Reims, Paris, Lisieux, Chartres, 
Nevers, Paray le Monial, Taize, Ars, Lourdes i La Salette (France), Einsiedeln (Switzer-
land) and Bamberg and Vierzenheiligen (Germany) in the period from 16-th to 29-th 
August 2007. The pilgrimage was organized by sister Miriam from Archdiocesan House 
of Pilgrim in Szczecin. 
 

Translated by Michał Nowakowski 
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ELŻBIETA ZAŁOGA  
ZDZISŁAW KROPLEWSKI 
Uniwersytet Szczeciński 
 
 
 

PIELGRZYMI Z UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W MEKSYKU 
 
 
 
 W lutym 2010 roku odbyła się IV pielgrzymka pracowników Uniwersytetu 
Szczecińskiego, tym razem do Meksyku. Grupa liczyła 38 osób reprezentujących 
Senat US, a także wszystkie wydziały i grupy pracowników. 
 Podróż na trasie Berlin – Madryt – Mexico City odbyliśmy samolotem. Do 
stolicy Meksyku przybyliśmy według miejscowego czasu w poniedziałek wieczo-
rem (po 13,5-godzinnym locie z Madrytu). Zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni oczeki-
wań udaliśmy się na spoczynek w hotelu Catedral, w centrum miasta. 
 Podążanie pielgrzymim szlakiem zaczęliśmy od mszy św. w najważniejszym 
miejscu Meksyku – sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. To miejsce (20 minut 
drogi od centrum stolicy) gromadzi miliony pielgrzymów, a jego historia sięga 
połowy XVI w. To tutaj, na wzgórzu Tepeyac 9 grudnia 1531 roku miało miejsce 
pierwsze uznane przez Kościół objawienie maryjne. Nastąpiło ono w bardzo trud-
nym okresie pierwszej ewangelizacji na tych terenach (pierwsze nawrócenia Azte-
ków miały miejsce około roku 1524). Juan Diego, świeżo nawrócony na chrześci-
jaństwo Indianin z plemienia Chichimeków, ujrzał Matkę Boską, która w objawie-
niu prosiła go, aby przekazał miejscowemu biskupowi jej prośbę o wybudowanie 
świątyni właśnie w tym miejscu. Pamiątką objawienia jest cudowny obraz Matki 
Boskiej, unikatowy w skali świata, gdyż powstał on bez udziału człowieka i przez 
to od wieków stanowi zagadkę dla świata nauki. Papież Jana Pawła II w 1990 roku 
ogłosił Juana Diego błogosławionym, a w roku 2002 dokonał jego beatyfikacji.  
W miejscu objawienia wybudowano małą kaplicę, później ją powiększono,  
a z czasem wybudowano olbrzymią „starą bazylikę” pod wezwaniem Matki Bożej  
z Guadalupe. Kiedy stara bazylika nie była już w stanie pomieścić wiernych,  
w 1976 roku oddano do użytku dzieło słynnego architekta Pedra Ramira Vasqueza 
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– przepiękne nowe sanktuarium, w którym umieszczono cudowny obraz. Nowa 
bazylika może pomieścić ok. 12 tys. osób, a na placu przed nią znajduje się miejsce 
dla ok. 30 tys. osób.  
 Przybywszy do sanktuarium w Guadelupe kierujemy się w miejsce, gdzie 
przemieszczając się ruchomym chodnikiem, można spojrzeć na cudowny wizerunek 
Matki Boskiej (oryginał). Obraz dla bezpieczeństwa umieszczony został wysoko na 
jednej ze ścian bazyliki. Późnej udajemy się do górnej kaplicy, wskazanej nam do 
odprawienia mszy św. Na dole w bazylice trwa msza św. z udziałem tysięcy wier-
nych. Na twarzach uczestników naszej grupy widoczne wzruszenie. Po mszy św. 
jest czas na głęboką analizę wizerunku Matki Boskiej z Guadalupe. Nasza prze-
wodniczka odsłania nam dalsze tajemnice objawienia i historię tego miejsca. Wspi-
namy się na wzgórze Tepeyac. Po drodze, na zboczu góry mijamy tzw. kościół 
Indian i zlokalizowaną obok pustelnię, gdzie ewangelizował Juan Diego. Podążamy 
do kościoła el Pocito (XVII w.) na górze objawień, gdzie umieszczone są sceny  
z życia Matki Boskiej.  
 Pospiesznie schodzimy ze wzgórza, by już o godz. 13 wyruszyć na spotkanie  
z władzami i kadrą naukową prywatnego Uniwersytetu Panamerykańskiego  
w Mexico City, założonego w 1967 roku. Możliwość uroczystego spotkania i lun-
chu zawdzięczamy prof. Alberto Lozano (US), który wywodzi się z tego środowi-
ska. Zaskoczyła nas szczególna gościnność i staranna organizacja spotkania. Lunch 
spożyliśmy w gronie naukowców reprezentujących pokrewne nam dziedziny nauki 
(stoliki profesjonalistów). Była więc możliwość bliższego poznania oraz wymiana 
poglądów naukowych. Business School należąca do tej uczelni mieści się w pierw-
szej dziesiątce najlepszych szkół tego rodzaju na świecie. Władze miejscowego 
uniwersytetu oraz władze Uniwersytetu Szczecińskiego w uroczystych wystąpie-
niach wyrażają wolę współpracy.  
 Po godz. 17 wyruszamy w kierunku zócalo (główny rynek miasta, serce sta-
rówki) do katedry metropolitalnej, najbardziej majestatycznej budowli stolicy, bu-
dowanej przez ponad 250 lat, od połowy XVI wieku. Pani przewodnik przekazuje 
nam w trakcie jazdy wiele interesujących faktów z historii Meksyku, stolicy i samej 
katedry. Z uwagi na późną porę przybycia na miejsce nie udaje się nam zwiedzić 
całej katedry. Zostawiamy to na następny dzień. W kaplicy Miłosierdzia Bożego 
przy wizerunku św. Faustyny odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przy 
okazji dowiadujemy się, że w Meksyku szczególnym kultem otoczeni są św. Fau-
styna i św. Stanisław Kostka. Oczywiście Jan Paweł II zajmuje w sercach tutejszej 
ludności szczególne miejsce, a materialnym tego wyrazem jest okazały pomnik na 
placu przy sanktuarium w Guadalupe oraz ulice jego imienia (w Mexico City i Pu-
ebli). Wracamy do hotelu na dobrą kolację i znajdujemy jeszcze siłę na indywidual-
ny spacer gwarnymi uliczkami przylegającymi do zócalo. 
 Kolejny dzień rozpoczynamy mszą św. w kościele pod wezwaniem Matki 
Bożej na Kolumnie należącym do zakonu sióstr Misjonarek Eucharystii. Wracamy 
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do hotelu na śniadanie, a po nim wyruszamy w kierunku Teotihuacan. Po drodze 
zatrzymujemy się w ważnym miejscu stolicy – Placu Trzech Kultur (Tlatelolco), 
gdzie poznajemy szerzej historię Meksyku. Dzieje tego kraju można podzielić na 
cztery epoki:  

1. czasy prehiszpańskie i konkwista – od pojawienia się człowieka w tej czę-
ści kontynentu amerykańskiego, poprzez imponujący rozwój cywilizacyjny 
i kulturowy Majów i Azteków, aż do przybycia w XVI w. Hiszpanów;  

2. czasy kolonialne i wojna o niepodległość – od momentu zdobycia przez 
Corteza stolicy imperium Azteków – Tenochtitlan w 1521 roku, poprzez 
stopniowe zdobywanie przez konkwistadorów nowych terenów i narzuca-
nie podbitym narodom europejskiego sposobu życia do wojen niepodległo-
ściowych; 

3. Meksyk niepodległy i rewolucja – od uzyskania niepodległości w 1821 ro-
ku poprzez okres formowania poczucia tożsamości narodowej w XIX w., 
utratę połowy terytorium kraju na rzecz USA, aż do Rewolucji Meksykań-
skiej w 1910 roku;  

4. czasy współczesne – od początku lat 20. XX w.; okres zaznaczony wy-
krwawieniem elit, bardzo silnymi wpływami polityki neokolonialnej, mo-
nopartyjnym systemem rządów Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej (przez 
71 lat do 2000 roku), przystąpieniem Meksyku do NAFTA.  

 Dzisiaj plac Trzech Kultur to ruiny Tlateloco – miejsca największego targu  
w Dolinie Meksykańskiej i ostatniej twierdzy Azteków, a także wspomnienie masa-
kry setek ludzi, którzy zginęli tutaj 2 październiku 1968 roku, gdy policja i wojsko 
otworzyły ogień do tysięcy studentów protestujących przeciwko polityce społecznej 
i edukacyjnej rządu. Ponad ruinami góruje kościół z XVI w. pod wezwaniem św. 
Jakuba Starszego – miejsce nawróceń Indian oraz kultu Juana Diego. To tutaj miał 
miejsce cud róż, co odzwierciedla wnętrze kościoła. Robimy zdjęcia przy Diego  
z tilmą pełną róż.  
 Po zwiedzeniu placu Trzech Kultur wyruszamy w dalszą drogę w kierunku 
piramid, w trakcie której zatrzymujemy się na odpoczynek w oczekującym na tury-
stów sklepie z biżuterią i wyrobami z obsydianu, rzadkiego kamienia skalnego. 
Meksykanka (w olbrzymim i pięknym sombrero) prezentuje nam możliwości zasto-
sowań agawy, a w sklepie częstują nas pulkque – narodowym napojem Meksyka-
nów (słodka miodowa woda z agawy).  
 Po dłuższej podróży odwiedzamy Teotihuacan – miasto Azteków, którzy wie-
rzyli, że właśnie tu powstały Słońce i Księżyc. Było to ważne miejsce kultu Azte-
ków oraz ich centrum handlowe. Mówiono, że Teotihuacan „to miasto, w którym 
ludzie stają się bogami”. Kierujemy się w stronę gigantycznych piramid. Liczni 
chętni z naszej grupy, mimo dokuczającego upału, wdrapują się na niższą z nich  
– czterokondygnacyjną Piramidę Księżyca. Następnie, przemierzając pieszo szero-
ką i długą na całą długość obecnie zachowanego miasta Aleję Zmarłych (3 km), 
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przemieszczamy się do Piramidy Słońca pochodzącej z około 100 roku n.e. Budow-
la była w całości (225 m2) pokryta stiukami. Do szczytu piramidy prowadzą strome 
schody (246 stopni). Nie były one jednak przeszkodą dla dziesięciu dzielnych  
z naszej grupy. Mogli oni podziwiać widoki typowe dla środkowego Meksyku  
– pustynne równiny i pagórki porośnięte agawami. Około godz. 15.00 udajemy się 
na obiad do miejscowej restauracji, po czym wracamy do Mexico City. Planowali-
śmy zwiedzanie Pałacu Narodowego, ale przybyliśmy za późno (czynny do 17.00), 
więc postanowiliśmy kontynuować zwiedzanie katedry. Tym razem mamy, dzięki 
przekonującym argumentom pani Grażyny, naszej przewodniczki, możliwość do-
tarcia do przepięknego głównego ołtarza zwanego „królewskim”, który pochodzi  
z 1737 roku. Podziwiamy XVII-wieczny ołtarz „przebaczenia” z czarnym Chrystu-
sem. Wzdłuż katedry, po obu jej stronach ciągnie się rząd 14 bocznych kaplic. Każ-
da z nich może uchodzić za samodzielne sanktuarium. Zatrzymujemy się przy nie-
których, m.in. przy figurze Chrystusa Frasobliwego wykonanej przez Indian z masy 
kukurydzianej (zwany też Chrystusem od Kakao – ziarno kakao było dla Indian 
tradycyjnym środkiem płatniczym i wrzucali je do skarbony na budowę świątyni). 
Oglądamy też kaplicę Archaniołów i św. Ramona Novato – patrona gadatliwych. 
Nie sposób przekazać piękna i bogactwa wnętrza tej barokowo - klasycystycznej 
katedry. Naładowani nową wiedzą, zachwyceni osiągnięciami kultury Meksyku 
wracamy do hotelu i mamy do dyspozycji ok. 2 godzin, do kolacji.  
 Ostatni dzień w stolicy zaczynamy od zwiedzania Pałacu Narodowego – sie-
dziby królów, wicekrólów i prezydenta. Zatrzymujemy się dłużej przy pełnych 
dramatyzmu, monumentalnych malowidłach ściennych (murale) Diego Rivery, 
zdobiących główną klatkę schodową i krużganki pierwszego piętra. Najważniejsze 
z nich to „Historia Meksyku” namalowana w latach 1929–1935. Tuż po godz. 10.00 
wyjeżdżamy z Mexico City w kierunku Tepotzotlan i Tuli – stolicy Tolteków.  
W czasie drogi pani Grażyna przekazuje nam potrzebne informacje o miejscach, 
które mamy zobaczyć.  
 Tepotzotlan słynie z zabytków epoki kolonialnej, wśród których wyróżnia się 
kompleks jezuicki. Wchodzimy do muzeum, przechodzimy przez sale charaktery-
zujące historię ludów tutaj żyjących. Największe jednak wrażenie wywarł na nas 
kościół św. Franciszka Ksawerego, reprezentujący przepiękny i przebogaty barok. 
Całą ścianę prezbiterium wypełnia najpiękniejszy z ołtarzy poświęcony patronowi 
kościoła, towarzyszą mu liczni święci, a wśród nich św. Stanisław Kostka. Podzi-
wiamy wyjątkowej urody ołtarz poświęcony Matce Bożej od Świateł, domek  
z Loreto oraz kaplicę św. Józefa – bogato zdobioną złoceniami i polichromowany-
mi figurami i najwyższej klasy malowidłami. Tepotzotlan był prężnym jezuickim 
ośrodkiem religijnym, kształcenia młodzieży i formowania duchowieństwa do 
czerwca 1767 roku, kiedy to jezuitów wydalono z Meksyku. Po obiedzie kontynu-
ujemy podróż w kierunku Tuli (ok. 50 km). Zwiedzamy zespół archeologiczny tego 
założonego w X w. miasta i docieramy do głównej piramidy Tuli – świątyni 
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Gwiazdy Porannej. Większość grupy weszła na szczyt, by podziwiać widoki,  
a dwaj nasi koledzy nawet urządzili wyścig, kto pierwszy wejdzie i zejdzie z tej 
stromej piramidy. Zakład o beczkę piwa nie został jednak sfinalizowany. Wracamy 
do autokaru alejkami kaktusowymi. To czas na robienie zdjęć. Pogoda nagle zaczę-
ła się zmieniać i zrobiło się zimno. Mamy przed sobą ok. 2 godzin drogi do Quere-
taro, gdzie zatrzymamy się na nocleg. Podróż minęła nam miło, hotel Real de Mi-
nas okazał się przyjazny (bezpłatny dostęp do Internetu), otrzymaliśmy salkę, gdzie 
mogliśmy odprawić mszę św., po czym udaliśmy się na smaczną kolację. 
 Następnego dnia o godz. 9.00 wyruszamy do Guanajuato, miasta górniczego, 
gdzie w 1552 roku odkryto złoża rudy srebra. Podróż przebiega miło. Po ponad 
dwóch godzinach przybywamy do celu. Guanajuato – bajecznie wyglądające miasto 
na wzgórzu (2050 m) – wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Wspinamy się kolorowymi, krętymi i bardzo wąskimi uliczkami w kierunku uni-
wersytetu i bazyliki pojezuickiej La Compania. Zaplanowana z wielkim rozmachem 
bazylika (trójnawowa) pochodząca z XVIII w. nie została ukończona wskutek wy-
dalenia jezuitów z Meksyku. Została ona dedykowana Trójcy Świętej, co wyrażają 
przepiękne portale w stylu churrigueresco. Zwracają uwagę dwa obrazy wielkiego 
malarza meksykańskiego Miguela Cabrery. Kopuła kościoła była wzorowana na tej 
z bazyliki św. Piotra w Rzymie. Spacerkiem udajemy się w kierunku centrum do 
katedry barokowej z XVII w. pod nazwą Basilica Colegiata Nuestra Senora. Znaj-
duje się tutaj drewniana figurka Matki Boskiej słynąca łaskami (z XVII w.), dzięki 
której przybywają tu liczni pielgrzymi. Nasi kapłani odprawili dla nas w tej kate-
drze mszę św.  
 Po lunchu udajemy się autobusem w dalszą drogę (1,5 godziny) do San Migu-
el de Allende, czarującego miasta na wzgórzu (2000 m n.p.m.). Także tutaj znajduje 
się zespół archeologiczny objęty opieką UNESCO. Miasto zabudowane jest wspa-
niałymi kościołami i bogatymi rezydencjami. Wszystko to przepięknie złoci się  
w blasku zachodzącego słońca. Zwiedzamy kościół neogotycki z 1880 roku (jedyny 
w tym stylu w Meksyku) pw. św. Michała Archanioła i mamy trochę wolnego czasu 
na wypicie kawy w tym pięknym mieście kolonialnym Meksyku. Wracamy do 
hotelu po dniu wypełnionym wspaniałymi przeżyciami. 
 W sobotę rano wyruszamy w kierunku Queretaro, miasta niezwykłego z uwagi 
na bogactwo zabytków. Słynie ono ze skarbów sztuki kolonialnej. Z okien autobusu 
widzimy akwedukt (1,2 km) z XVIII w., dotychczas czynny. Na chwilę się zatrzy-
mujemy, by móc podziwiać panoramę okolicy oraz panteon. Po drodze pani Graży-
na opowiada nam bogatą historię Queretaro. Niezwykłością tego miasta są kościoły 
i piękne miejskie rezydencje. To tutaj podpisano w 1917 roku akt Konstytucji Mek-
syku. Podążamy do franciszkańskiego klasztoru i kościoła Santa Cruz. Przed nim na 
placu obserwujemy przepiękne widowisko tańców rytualnych Indian, kolorowe 
stroje, wciągające rytmy, pachnące kadzidła. Po klasztorze, którego początki sięgają 
XVII w., oprowadza nas wiekowy już ojciec franciszkanin. W wirydarzu pokazuje 
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nam ogród z mimozą krzyżykową (ciernie) – oryginalne drzewa niewydające ani 
kwiatów, ani nasion, a po opadnięciu liści pozostają gałązki z ostrymi kolcami. Jak 
mówią, próby przesadzenia tej rośliny poza klasztor nie powiodły się. Przechodząc 
dalej, widzimy odkryty fresk Jezusa Ukrzyżowanego, namalowany 250 lat temu. 
Dalej znajdują się cele zakonników, w których przebywali od 2 do 10 lat, przygo-
towując się do misji oraz pomieszczenia ze śladami innowacyjnych jak na tamte 
czasy rozwiązań, np. systemy zbierania wody deszczowej. Zatrzymujemy się  
w pomieszczeniu, w którym w 1867 roku przebywał ponad dwa miesiące arcyksią-
żę Austrii Ferdynand Maksymilian – brat cesarza Austrii, Franciszka Józefa Habs-
burga (skazany później na śmierć przez prezydenta Juareza). W bazylice Santa 
Cruz, będącej klasycznym przykładem baroku, uczestniczymy we mszy św. Nie 
zawsze dochodził do nas głos naszych księży, bo drzwi kościoła musiały być otwar-
te, a na zewnątrz odbywały się wspomniane już tańce Indian. Autokarem prze-
mieszczamy się do następnych kościołów. Styl churriguereso, drogi duszy meksy-
kańskiej i zachwycający dla nas, znajdujemy w kościele św. Franciszka, a zwłasz-
cza św. Klary i św. Augustyna. Kościół Santa Clara będący w posiadaniu klarysek 
został ufundowany przez don Diego Tapię, wodza Indian. To tutaj zobaczyliśmy 
wspaniałe dzieła meksykańskiego baroku. Ściany wokół ołtarza pokrywają bogato 
złocone ozdoby, przepiękne, wypełniające wnętrze całościenne ołtarze boczne  
z bogactwem figur świętych, aniołków i innych ozdób. Nie sposób opisać bogactwa 
tych kościołów.  
 Po obiedzie udajemy się w dłuższą podróż (ok. 4 godz.) do Tlaxcala – perły 
czasów kolonialnych. Jest wreszcie czas na śpiew i wysłuchanie miniwykładów 
naszych wspaniałych historyków – prof. Edwarda Włodarczyka na temat form ko-
lonizacji oraz prof. Janusza Farysia o tworzeniu państwa Meksyk. W Tlaxcala 
zwiedzamy XVIII-wieczne sanktuarium Matki Boskiej z Ocotlan – celu wielu piel-
grzymek. Bogactwo barokowego wystroju wręcz oszałamia. Matka Boska ukazała 
się tutaj w lutym 1541 roku Juanowi Diego Berdardino. Jej figurka – przedmiot 
kultu  ubierana jest w różne szaty, które znajdują się w przebieralni, tzw. cameri-
na. Przed figurką radośnie śpiewamy razem z miejscowym chórem pieśni maryjne. 
Przed sanktuarium odbywają się tańce indiańskie. Udziela się nam radosny nastrój 
sobotniego wieczoru, kupujemy więc miejscowe smakołyki i jedziemy do hotelu  
w Puebli. 
 Niedzielny poranek zaczynamy od życzeń urodzinowych spontanicznie skła-
danych prof. M. Czerepaniak-Walczak. Udajemy się na zwiedzanie Puebli – miasta 
aniołów. Jest to czwarte co do wielkości miasto Meksyku, założone w okresie kolo-
nialnym. Mieszkańcy mają opinię najbardziej tradycyjnych i zagorzałych katolików 
w Meksyku. Zwiedzamy kościół św. Franciszka. Tutaj w relikwiarzu ze srebra 
znajduje się niewielka drewniana figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którą miał 
przy sobie Cortez w czasie wyprawy do Meksyku, oraz sarkofag zmarłego w 1600 
roku błogosławionego Sebastiana de Aparicio (kryształowy, okuty srebrem), który 
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wstąpił do zakonu w wieku 70 lat. Pomnik tego zakonnika (rodem z Hiszpanii)  
z ciężkim wozem ciągnionym przez woły znajduje się przed kościołem. Był on 
konstruktorem pierwszych wozów towarowych na drewnianych kołach. Znany jest 
także z budowy dróg utwardzonych (np. Vera Cruz – Puebla, Puebla – Mexico). To 
ciekawa historia dla transportowców! Przemieszczamy się w kierunku centrum 
miasta. Zwiedzamy kościół Santo Domingo, gdzie ukryta jest perła religijnej archi-
tektury Puebli – kaplica Różańcowa (XVII w.), która oślepia blaskiem pozłacanych 
barokowych dekoracji. Uczestniczymy tutaj we mszy św. Powitał nas miejscowy 
proboszcz, na co miło zareagowali Meksykanie. Atmosfera jest wspaniała, śpiewa-
my polskie pieśni religijne i te znane na całym świecie (Barka). Kolejnym miej-
scem zwiedzania jest katedra – klejnot architektury z wysokimi dzwonnicami  
z XVII w. Katedra z zewnątrz jest surowa, natomiast w środku zachwyca piękny 
ołtarz (jaspis i złoto) i niezliczone figurki aniołków – symbol miasta. Tutaj też 
znajduje się rzadko przedstawiana symbolika duszy w czyśćcu cierpiącej – zachęta 
do modlitwy.  
 Udajemy się na obiad do urokliwej restauracji, gdzie mamy możliwość degu-
stowania miejscowych smakołyków (mole poblano – udko kurczaka w sosie czeko-
ladowym). Był to niezwykły lunch, bo Majka (prof. Czerepaniak-Walczak) zamó-
wiła dla wszystkich wino i śpiewali nam mariachi. Były tańce w rytm wspaniałej 
muzyki meksykańskiej oraz zakup krążków z nagraniami tej grupy. W tym rado-
snym nastroju udajemy się do Choluli – dzisiaj przedmieścia Puebli. Miasto to ma 
bardzo bogatą historię z czasów konkwisty. Słynie z licznych zabytkowych kościo-
łów (mówi się, że jest ich w tym mieście 365, a więc tyle, ile dni w roku, bo wybu-
dowanie tylu ślubował Cortez) oraz uniwersytetu. My zwiedzamy tylko kilka świą-
tyń. Zaczynamy od kościoła św. Franciszka oraz Santa Maria Tonantzintle, wybu-
dowanego na miejscu świątyni pogańskiej. W obu dominuje barok indiański – brak 
słów zachwytu. O godz. 16.00 wyruszamy na zwiedzanie kościoła Santa Maria de 
los Remedios (Matki Boskiej Nieustającej Pomocy) wybudowanego na szczycie 
najwyższej piramidy Ameryki – Tepanape. To miejsce przyciąga pielgrzymów. 
Zbocza tej piramidy pocięte są zarysami tarasów. Sama piramida zajmuje obszar 12 
ha. Wspinamy się na szczyt i zadziwia nas wspaniała kondycja naszej grupy. Ale  
i miejsce godne jest takiego trudu. Jest to sanktuarium z figurką Matki Boskiej ła-
skami słynącej. Obchodzimy ołtarz, na którym umieszczona jest figurka, a później 
śpiewamy przed nią pieśni maryjne. Ze wzgórza podziwiamy panoramę Choluli. Po 
drodze wstępujemy do kościoła Capilla Real, w stylu dawnego meczetu w Kordo-
bie. To jedyna w Meksyku budowla tego typu. Wybudowano ją dla potrzeb kate-
chizacji Indian. Zgłaszamy chęć lepszego poznania atmosfery tutejszego zócalo, ale 
opóźnił się przyjazd autokaru, więc pora wracać do hotelu na kolację. 
 Następny dzień jest jeszcze bardziej wymagający. Pobudka o 6.30, śniadanie  
i wyjazd do Acapulco. Po dwóch godzinach jazdy zatrzymujemy się w Cuernavaca 
– mieście wiecznej wiosny. Rzeczywiście wokoło ogrody kwitnących bugenwilii  
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i poisencji. Zwiedzamy kościół franciszkański (obecnie parafia katedralna), w wy-
stroju skromny, ale ważny z uwagi na fresk unikatowy w skali obu Ameryk, przed-
stawiający wyprawę franciszkanów z Filipin do Japonii oraz represje wobec chrze-
ścijan w Japonii. Uzyskaliśmy możliwość odprawienia mszy św. w tym miejscu. Po 
niej jedziemy do pałacu Corteza. Jest czas na wysłuchanie kolejnego wykładu. Tym 
razem prof. Aleksander Panasiuk mówił o turystyce Meksyku. Wysiadamy w Taxco 
– „srebrnym mieście”, zabytku narodowym, stolicy meksykańskiego srebra. Uda-
jemy się na prezentację do kopalni srebra (11 poziomów złóż). Prezenter opowiada 
o procesie pozyskiwania srebra, wyrobach, rozpoznawaniu jakości kruszca itp. Przy 
okazji częstują nas tequilą, organizują loterię i – co najważniejsze dla nich – zachę-
cają nas do zakupu wyrobów ze srebra w przyfabrycznym sklepie. Bardziej zainte-
resowały nas sombrera i inne kapelusze. Zakupił prawie każdy z nas, każdy następ-
ny kapelusz w lepszej cenie. Krętymi uliczkami wspinamy się w górę. W malowni-
czo położonej restauracji zatrzymujemy się na lunch, a po nim wędrujemy dalej  
w górę, do zócalo i zlokalizowanych przy nim kościołów. Zwiedzamy kościół Santa 
Prisca zbudowany z różowego kamienia, z dwiema barokowymi wieżami i fasadą  
w stylu baroku meksykańskiego. Jest to budowla jednego stylu, wzniesiona przez 
fundatora Jose de la Borda. Świątynia ta posiada bardzo bogate wnętrze (sceny  
z objawienia w Guadalupe, opowieści o życiu Matki Boskiej, niezliczone figury 
świętych, piękne organy itd.), które wyraża różnorodność i wielość odmian churri-
gueresco. O godz. 17.00 wyjeżdżamy w kierunku Acapulco. Mamy czas na kolejny 
wykłady, tym razem o transporcie w Meksyku (prof. Elżbieta Załoga) i w Polsce 
(prof. Józef Perenc). Mimo długiej trasy mamy dobre nastroje, radośnie śpiewamy. 
O godz. 21.00 przybywamy do kurortu Acapulco i trochę więcej czasu niż zwykle 
spędzamy w recepcji hotelu Copacabana („obrączkowanie”), po czym zajmujemy 
komfortowe pokoje z widokiem na Pacyfik i około godz. 22.00 udajemy się na 
kolację, już indywidualnie – i tak będzie przez następne dni.  
 Z atrakcji Acapulco korzystaliśmy trzy pełne dni, każdy na swój sposób. Jed-
noczyła nas codzienna msza św. oraz wspólne wycieczki. Nasz pobyt przypadł na 
szczyt sezonu (grudzień  kwiecień), ale po liczbie turystów nie było to specjalnie 
zauważalne. Być może to oznaka trwającego właśnie kryzysu światowego. W cza-
sie wolnym mimo wszystko łączymy się w małe grupki, by przemierzać bulwary 
miasta, zwiedzić ogród botaniczny, delfinarium, wybrać na prezent właściwy gatu-
nek tequili czy też skorzystać z dobrodziejstw plaży i bogatej oferty hotelu, w któ-
rym mieszkamy. W ramach wspólnych wypraw we wtorek odbyło się zwiedzanie 
kurortu i jego okolicznych rezydencji (m.in. Acapulco Diamente). Wstępujemy do 
katedry z lat 30. XX w. (tutaj pani Grażyna zdobywa popiół na posypanie naszych 
głów) i udajemy się na atrakcyjny kilkugodzinny rejs statkiem wzdłuż wybrzeży 
Acapulco i po pełnym oceanie. Muzyka, tańce, drinki – ot, koniec karnawału. Roz-
bawieni wracamy do autokaru, ale nie dość atrakcji. Jedziemy na pokaz karkołom-
nych skoków do wody ze skał La Quebrade. Skok odbywa się z wysokości 40 m do 
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wąskiego kanału i ułamek sekundy decyduje o tym, czy skoczek trafi w nadchodzą-
cą falę, czy uderzy w ostre skały. Trudno tę imprezę określić jako atrakcję, ale 
oglądających jest bardzo wielu. Środa Popielcowa trochę nas wyciszyła. „Mocne” 
kazanie na temat postu wygłosił do nas ks. Tadeusz. Ostatni dzień pobytu w Aca-
pulco (czwartek) zaczął się deszczowo, więc większymi grupkami zajmowaliśmy 
zadaszone tarasy, by wyrażać radość z wspólnego pielgrzymowania. W czasie wie-
czornej mszy św. modlimy się za zmarłego nagle tego dnia podczas pobytu w Ru-
munii prof. Marka Jasińskiego. Po mszy udajemy się na miłe spotkanie integracyjne 
grupy. 
 W piątek wyruszamy w kilkugodzinną drogę powrotną do Mexico City. Pani 
Grażyna uzupełnia naszą wiedzę o Meksyku. Podawane przez nią wiadomości teraz 
łatwiej nam przyswoić, gdyż wiele już widzieliśmy i bardziej znany jest nam ich 
kontekst. Zwiedzamy jeszcze Narodowe Muzeum Antropologii w Mexico City. Jest 
to jedno z najwspanialszych muzeów świata (trzypiętrowe), niestety mamy zbyt 
mało czasu na dokładne zwiedzanie. Sala Mexica, poświęcona sztuce i historii Az-
teków, zaciekawia nas swoimi eksponatami (znajduje się tu m.in. Kamień Słońca  
– słynny aztecki kalendarz). W restauracji znajdującej się w kompleksie muzeum 
jemy lunch i udajemy się pospiesznie do Guadalupe na pożegnanie się z patronką 
Meksyku i Ameryki Łacińskiej oraz zakup pamiątek z sanktuarium. Naszą piel-
grzymkę po tym pięknym, bezpiecznym kraju o bardzo bogatej, ale także tragicznej 
historii kończymy mszą św. w sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe. Przed nami 
podróż do domu. Już planujemy trasę następnej pielgrzymki uniwersyteckiej. 
 



 
 


