
Da|eko od dróg
przelotowych, tras
szybkiego ruchu,
szos krajowych

i węzłów komunika-
cyjnych są miejsca
warte tego, by dla
nich zboczyĆzwy-
znaczonej trasy,

zaburzyĆ nieco p|an
podrózy,zanurzyĆ
się w swojskość

Polski niewielkiej,
ułożonej jak kostki
domina z miaste-
czek, wsi iosad,
gdzie małe spo-

łecznościod poko-
|eń w tym samym
rytmie odmierzają

codzienność.
Błqdzimy tego |ata
daleko od drogi,

trochę na zasadzie
,,cudze chwalicie,

swego nie znacie...",
by poznać miejsca
mniej znane, a jak-
że warte choćby
krótkiej wizyty...

Sandomierska
Częstochowa

Katarzyna Woynarowska
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'''orczy 

ry||a między Klimontowem a Łoniowem,

l'l' w powiecie sandomierskim, zjechaćz ruchliwejkajo.
t l wej ''dziewiątki'' Radom-RzeszóW. Niewarlo nawet

patrzeĆ na drogowskazy, |epie1 spojtzeć wyż'ej, ku vneilom koś-
cielrylm Sulisławic. A potem. . '

Szare cienie dojrza|ego lata - to znak, ie niedługo południe.
Siedzimy w cieniu kasztanóW na ławeczkach napneciw dwóch
wiejskich kościolów. Bo Sulisławice mają dwie świąqmie wybu-
dowane blisko siebie' otnczone średniowieczn;rm kamiennym
murem. Lekki wiatr przynosi zapach ziół ipo|nych kwiatów.
Jest cicho, spokojnie i sielsko. Stara kobieta w czemi idzie
powoli skajem drogi. Ani jednego samochodu. Cisza tak gęsta
od upalu, że niemal dotykalna. Jeśli lek.ko zmruż'y się oczy,
może się zdać' że czas się zatrryma|' a nawet niespiesznie
zrobił krok w tyt. Przed nami potężna, jasna bry'ła neogotyc-
kiego kościota Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wieże
iwieĘczki, strzelistość i smukłość, szacunek dla proporcji.
obok- drugi kościół, starszy metryĘ, po części romański, po
częścibarokowy

Wchodzimy do większego kościoła. Nie od razu dostrzegamy
obraz, knrego stawa i niebywałe dzieje przywiodły nas tutaj.
Gdy stoi się przy baIaskach, tneba solidnie wyążryćwzroĘby
ujrzeć namalowane na nim dwie postacie.

Dziwny ta obraz. W pierwszej chwili zec można_ nic wiel-
kiego. Deska raptem 22 na 22 cm, która stanowila kiedyś
wieczko bursy podróznej, czyli skrryni drewnianej nanaczynia
liturgiczne. Wizerunek nazwano MaĘ Bożą Bolesną, choć nie
Maryja jest na nim g|ówną postacią, ale straszliwie umęczony
|ezas.Męża Boleści' jak dawnĘ mawiano, podtlz;ynljeprzed

upadkiem Matka. Jedną ręĘ kładzie na ramieniu Syna, drugą -
delikatnie, by nie potęgować bólu _ doryka rany w boku.
patrząprzed siebie, z niemym Wyrzutem, ze sŁ.argą, z boleści
właśnie.

- od 8 lat jestem w Sulisławicach - opowiada opiekun
miejsca ks. proboszcz Mańusz Maz;tlr, zmarĘchwstaniec.
- I nieustannie jestem świadkiem niesamowitych
cudóq niezwykłej W tym miejscu obecności Bożej.

Drogiłaski
obraz przyvnozła do Polski w 1610 r. rosyjska branka Dorota
Ęrufina' pojmana jako łup wojenny pnezWespazjana Rusiec-
kiego z Ruszczy _ rycerua'który wraz z kólem Władysławem III
Wazą zdobywał Moskwę. Dorota 

'.ako 
pierwsza opowiadała

o niezwyĘch właściwościach obrazu. \Ąla| jąochronić od śmierci
gtodowej. Po wielu latach, już jako sędziwa kobiea, oddała go do
kościoła, bo ,,dzieci wynosity go do zabaĘ. Chciata, by to, co
śvięte, zna|azło godne siebie miejsce. |wtedy zaaw siędziaĆ
rzeczy pruedziwne. W konikach zapisano, że ńewielki obraz
lewitował, zapala!' świece na ołtarzu, uruchamiał sygnatuĘ
navńeĘ.Proboszcz i wikary nie wier2yli wlasnym oczom, więc
obraz zamk'nęIi w pust;rm kościele, a sami trąrmali straż przy
drzwtach. Nic nie pomogło _ obraz nadal wisiał w powietzu,
świece się paliły, a sygnaturka wygrywała melodie. Byt rok
1655, Szwedzi zalewali PolsĘ potopem, a W Sulisławicach
ka|eql zacrynali chodzić, ślepi odzyskiwali wzrok" sza|ettq -
zdrowe zmysty, a topielry wstawali z martwych. W konikach
zapisano dziĄe,ftzysztofa Chęńskiego ze Staszowa, któryodany
pzez okrutnych |Ąozalrów ze skóry, wrywając imienia Maryi'
całkiem zdrowie odzyskał. Ba, nie tylko pojedyncze osoĘowy'ch
cudów doznawały, ale całe miasteczka -;.ak np. Staszów, który
w XVIIwieku uchronila odepidemii pielgrymka do sanktuarium.
Mieszczanie staszowsqyna pamiąĘ owej cudołvnej interwencji co
rckłl na zaŁaftaenie oktawy Boiego Cia|a pruychodzą do Sulisła'
wic z pielgrzymĘ,z teisamejprTyczynyod stu lat pielgrrym$ą
tu również mieszkańry toniowa, I{oprzywnĘ i Trzykos.

Wcuda mocny

Stareńki romański kościół' zmęczony żarem południa' uchyla
przed nami drzwi podparte polnym kamieniem. Jasne wstęgi
światła opwają drewniane figury świętych, na ciemnych
malowidłach ztrudem odczytujemy zapisaną w nich hislo-
rię. Czas zamknięry w drewnie. Drewno ma swoją pamięć.
Każde pęknięcie, zadra, rozdarcie, blizna upamiętniaią czyjąś
modlinvę, westchnienia, błagania' Ile te ściany ich słyszały'
skaro przez pierwsze dwa wieki cudowny obraz wisiał w tym
niepozomym o|tarzu.., Czy na tym pamiętaniu polega urok
starych kościołóW?

Moc cudóW jakie mialy tu miejsce, zdumiewała iprostacz-
ków, iuczonych. |uż w 1655 r. wikary z Sulistawic ogJasza,
ze obraz ma cudowną moc. C4mi to publicznie ibez zgody
władz kościelnych, za co ścirya na siebie gniew zwierzchników.
Jednak coś jest narzeczy, su,oro trzyIatA później do wsi zjeżdza
z l{rakowa wysoka komisja i przeshlchlĄe 40 świadków- ludzi
cudownie ocalonych z potopu szwedzkiego. Biskup krakowskiw części romański, urokliwy icichy, skłania do zadumy i mod|itwy
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|otu ptaka, zajubione wśród pól i wiejskiej zabudowy. Warto przyjechać też choć na krótko, by dotknąć niezwykłej

przeszłości tego miasta

W takim przwadku szanse na odzyskanie sąZerowe. Azzda-
rzył się kolejny cud, może najdziwniejszy z wch,które dotyczą
sulisławickieg o obrazl.

W rok po kradziezy do kościoła w centrum Warszawy wszedł
męzcryzna 1' b ez wie\ll zb ędny ch tłumauefi wr ęc,4l1 tamtejszemu
księdzu niewielki pakunek. )ako dar. W środku znajdował się
poszukiwany pilnie od roku obraz z Sulisławic.

I tak oto powróciła triumfalnie do swoich stynąca licznymi
łaskami Matka Boża Bolesna. Znów ptzysz|y odzyskanąprzy-
witaĆ ttumy. Udzielono wtedy pół miliona Komunii św

Cuda trwają
IG. Wincenty suwa|a, zmartrychwstaniec, napisał przewodnik
po sanktuarium w Sulisławicach. Spisał dzieje tego miejsca
i cuda, do jakich tu dochodziło. AtrzebawiedzieĆ, ze dziejąsię
one nieuStannie. opisuje się je starannie , dotącza do niektórych
dokumentację medyczną, D|a przyk|adu: Władysława Kwiatek
z Czap\owa 22 września 1996 r. odzyskała wzrok i ciężko chory
trzy|etni Piotruś Garncarz zTrzykos 7 kwietnia 7999 r. wróctł
do zdrowia, w 2oo4 r, z,s-|etriej Woletcie Urbańskiej zMa|ej
Bukowej odblokowały się chore nerki. IG. Mazur wspomina
wieĘ powódŹ w 1997 r', gdy do sanktuańum przyszli miesz-
kańry ostrówek, nadwiślańskiej wsi. Wszystko wokoło za|ane,
znlszczone do cna, a oni nietknięci. Mieli wtedy we wsi pere-
grynującą kopię obrazu Matki Bożej Sulisławickiej, i gdy Wsła
rwała wały ochronne, pół wsi runęlo na kolana. A iIe cudownych
wydazeń nigdy nie zosta,to zapisanych w księgach sanktuarium,
ile pozostanie - wiedzątyL|a ci,którzy ich doświadczyli'

Skrzypnięcie dtzwi oznacza, ze ktoś wszed|' do kościota,
skrzypienie ławek_ że przyklęknął. Na ścianie świątyni widnieje
napis o błogosławione-i nadziei' PonoĆ zjawiają się tutaj piel-
grzymiz Gdańska i Bydgoszczy, co roku przychodząpielgrzymi
sandomierscy, ale to nadal cudownie spokojne, ciche, urokliwe
mieisce. Gdy będziemy jechać ruchliwąkrajową ,,dziewiątĄ,, ,
zdejmijmy fiogę z ganJ, przyhamujmy na chwil kilka. Takich
miejsc bowiem, jak Sulisławice w polskim krajobrazie jest
coraz mniei.

po przeczytaniu raportu komisii natychmiast zezwala na kult
cbrazu Matki Bożej Sulisławickiej. Miejsce to staje się sławne na
|erenie całej ówczesnej Najjaśni ejszej&zecrypospolitej. tak wielu
przybywa tu pątnikóW ż'eŁaniecznejest postawienie dvego
murowanego kościoła neogotyckiego, w jego o|tarzu gJówtym
do dziś ma swoje miejsce cudowny wizerunek.

Pielgrzymi, cuda, których wythlmaczyĆ logicznie nie spo-
sób _ w kronikach zapisano Setki takich wydarzefl, Gdy więc
w 1913 r. obtaz ubrano w z|ote korony, do małych Sulisławic
ści4gnęło _ uwagal _ pół miliona ludzi. Pola wokol wsi jak

okiem sięgnąć zastawione były chłopskimi furami i pańskimi
powozami. We wsiach zabraŁJo wody w studniach. W procesji

za obrazem sz|o ouierĆ miliona wiernych. Takąrzeszę te zie-
mie widzialy jeszcze WIko taz - gdy do Sandomierza w 1 999 r.
ptryĄechałJan Paweł II.

Trzy korony
Dróikai|edziewokół obu koŚ cioŁów. Z lewe| _ wiejski cmentarz,
na Wprost _ szeroki krajobraz pól i lasów wbarwach dojrza-
łego lata. Zprawej- drewniane krużganki. obchodzlmy duĘ
kościół, zeby zobaczyĆ,,to'miejsce. Bo śWiątynia ta ma swoj4
trudną historię. Włamywano się do niej dwukrotnie, zakaz-
dym razem pro fanljąc obraz.Pierwszy razw 1940 r, Z|odzieje
oderwali od ob razu z|ote karony, pozdzieraLi ze ścian wota, a\e
wizerunek zostawili w spokoju. Ponad pót wieku trwało, nim
ukoronowano obraz ponownie _ w 1991 r' Rok póŹniej nocą
przyszli z|odzieje. Wyłamali okno _ dowodem sązniszczenia.
Tym razem interesował ich wyłącznie obraz, Wesz]li i wyszli
niezauważeni. Policia i prokuratura prowadziła - jak zwykle
mawia się w takich prz}padkach _ ,,szeroko zakrojonąakcję,,.

Jednak bez rezultatu.
Po co kraśĆ cudownywizerunek? Wytącznie dla jego Wartości

awsLyczrlej?Amoż'e,byzawtaszczyĆ1egomocdlasiebie?obraz
przepadł.Takie dzie|a sztuki pojawiają się czasem na giełdach'
czasem po latach w prywatnych kolekcjach, te nalbardziel
charakterystyczne nie pojawiają się jednak zazwyczaj nigdy.
Tym razem wyglądało, ze chodzi oktadziez na zamówienie.


