Da|ekood dróg
przelotowych,tras
szybkiegoruchu,
szos krajowych
i węzłówkomunikacyjnychsą miejsca
wartetego,by dla
nichzboczyĆzwyznaczonejtrasy,
zaburzyĆnieco p|an
podrózy,zanurzyĆ
sięw swojskość
Polskiniewielkiej,
jak kostki
ułożonej
dominaz miasteczek,wsi iosad,
gdzie małespopokołecznościod
|eńw tym samym
rytmieodmierzają
codzienność.
Błqdzimytego |ata
dalekood drogi,
trochęna zasadzie
,,cudzechwalicie,
swegonie znacie...",
by poznaćmiejsca
mniejznane,a jakżewartechoćby
krótkiej wizyty...

Sandomierska
Częstochowa
Katarzyna
Woynarowska
ry||a między Klimontowema Łoniowem,
l
w powieciesandomierskim,zjechaćzruchliwejkajo.
l'l'
t l '''orczy
wej
Radom-RzeszóW.Niewarlo nawet
''dziewiątki''
patrzeĆna drogowskazy,|epie1spojtzećwyż'ej,ku vneilomkościelrylmSulisławic.A potem..'
Szare cienie dojrza|egolata - to znak, ie niedługopołudnie.
Siedzimyw cieniu kasztanóW na ławeczkachnapneciw dwóch
wiejskich kościolów.Bo Sulisławicemajądwie świąqmiewybudowane blisko siebie' otnczoneśredniowieczn;rm
kamiennym
murem. Lekki wiatr przynosi zapach ziół ipo|nych kwiatów.
Jest cicho, spokojniei sielsko. Stara kobieta w czemi idzie
powoli skajem drogi. Ani jednegosamochodu.Cisza tak gęsta
od upalu, że niemal dotykalna.Jeślilek.kozmruż'ysię oczy,
możesię zdać' że czas się zatrryma|' a nawet niespiesznie
zrobił krok w tyt. Przed nami potężna,jasna bry'łaneogotyckiego kościotaNarodzenia NajświętszejMaryi Panny, wieże
iwieĘczki, strzelistość
i smukłość,
szacunek dla proporcji.
obok- drugi kościół,starszy metryĘ, po częściromański, po
częścibarokowy
Wchodzimydo większegokościoła.
Nie od razu dostrzegamy
obraz, knrego stawa i niebywałedzieje przywiodłynas tutaj.
Gdy stoi się przy baIaskach,tneba solidnie wyążryćwzroĘby
ujrzećnamalowanena nim dwie postacie.
Dziwny ta obraz. W pierwszejchwili zec można_ nic wielkiego. Deska raptem 22 na 22 cm, która stanowila kiedyś
wieczko bursy podróznej,czyli skrryni drewnianejnanaczynia
liturgiczne.Wizerunek nazwano MaĘ BożąBolesną,choćnie
Maryja jest na nim g|ówną postacią,ale straszliwie umęczony
|ezas.MężaBoleści'jak dawnĘ mawiano,podtlz;ynljeprzed
l

upadkiemMatka.JednąręĘ kładziena ramieniuSyna,drugądelikatnie,by nie potęgować
bólu _ dorykaranyw boku.

patrząprzed siebie,z niemym Wyrzutem,ze sŁ.argą,z boleści
właśnie.
- od 8 lat jestemw Sulisławicach- opowiadaopiekun
miejsca ks. proboszczMańusz Maz;tlr,zmarĘchwstaniec.
- I nieustanniejestem świadkiemniesamowitych
cudóq niezwykłejW tym miejscuobecnościBożej.

Drogiłaski

obraz przyvnozłado Polski w 1610 r. rosyjska branka Dorota
Ęrufina' pojmanajako łupwojennypnezWespazjana RusiecIII
kiego z Ruszczy_ rycerua'którywraz z kólem Władysławem
pierwsza opowiadała
Wazą zdobywałMoskwę. Dorota
o niezwyĘch właściwościach
obrazu.
\Ąla|jąochronićod śmierc
'.ako
gtodowej.Powielu latach,jużjako sędziwakobiea, oddałago do
kościoła,
bo ,,dzieciwynosity go do zabaĘ. Chciata,by to, co
śvięte,zna|azłogodne siebie miejsce.|wtedy zaaw siędziaĆ
rzeczy pruedziwne.W konikach zapisano, że ńewielki obraz
lewitował,zapala!'świecena ołtarzu,uruchamiałsygnatuĘ
navńeĘ.Proboszcz i wikary nie wier2yli wlasnym oczom,więc
obraz zamk'nęIiw pust;rmkościele,a sami trąrmali strażprzy
drzwtach.Nic nie pomogło_ obraz nadal wisiał w powietzu,
świecesię paliły, a sygnaturka wygrywała melodie. Byt rok
1655, Szwedzi zalewali PolsĘ potopem,a W Sulisławicach
ka|eql zacrynali chodzić,ślepiodzyskiwali wzrok" sza|ettq zdrowe zmysty,a topielry wstawali z martwych.W konikach
zapisanodziĄe,ftzysztofaChęńskiego ze Staszowa,któryodany
pzez okrutnych |Ąozalrówze skóry, wrywając imienia Maryi'
całkiemzdrowieodzyskał.Ba, nie tylko pojedynczeosoĘowy'ch
cudów doznawały,ale całemiasteczka-;.ak np. Staszów,który
w XVIIwiekuuchronilaodepidemiipielgrymka do sanktuarium.
MieszczaniestaszowsqynapamiąĘ owejcudołvnej
interwencjico
rckłlna zaŁaftaenieoktawyBoiego Cia|apruychodządo Sulisła'
wic z pielgrzymĘ,z teisamejprTyczynyodstu lat pielgrrym$ą
tu równieżmieszkańry toniowa, I{oprzywnĘ i Trzykos.

Wcuda mocny

w częściromański,urokliwy icichy, skłaniado zadumy i mod|itwy
.
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Stareńkiromańskikościół'
zmęczonyżarempołudnia'uchyla
przednamidrzwipodparte
polnymkamieniem.
Jasnewstęgi
na ciemnych
światła
opwają drewnianefiguryświętych,
malowidłachztrudem odczytujemyzapisanąw nich hislorię. Czaszamknięryw drewnie.Drewnoma swojąpamięć
czyjąś
Każdepęknięcie,
zadra,rozdarcie,
bliznaupamiętniaią
modlinvę,westchnienia,błagania'Ile te ścianyich słyszały
skaroprzezpierwszedwawieki cudownyobrazwisiałw tym
niepozomym
o|tarzu..,
Czy na tym pamiętaniupolegaurok
starychkościołóW?
iprostaczMoc cudóWjakiemialy tu miejsce,zdumiewała
ków, iuczonych.|użw 1655r. wikaryz SulistawicogJasza
ze obrazma cudownąmoc.C4mi to publicznieibez zgody
władzkościelnych,
za co ścirya
na siebiegniewzwierzchników
jestnarzeczy,su,oro
trzyIatApóźniej
dowsi zjeżdza
Jednakcoś
40 świadków-ludzi
z l{rakowawysokakomisjai przeshlchlĄe
Biskupkrakowski
cudownieocalonychz potopuszwedzkiego.

niezwykłej
su|i,ł*i." |otu ptaka, zajubione wśródpól i wiejskiejzabudowy.Warto przyjechaćteżchoć na krótko, by dotknąć
'
przeszłości
tego miasta

po przeczytaniuraportukomisii natychmiastzezwala na kult
Miejsceto stajesię sławnena
cbrazuMatki BożejSulisławickiej.
tak wielu
ejszej&zecrypospolitej.
|ereniecałejówczesnejNajjaśni
przybywatu pątnikóW ż'eŁaniecznejestpostawieniedvego
w jegoo|tarzugJówtym
neogotyckiego,
murowanegokościoła
do dziśma swojemiejscecudownywizerunek.
Pielgrzymi,cuda, których wythlmaczyĆlogicznie nie sposób _ w kronikach zapisano Setki takich wydarzefl, Gdy więc
w 1913r. obtaz ubrano w z|otekorony,do małychSulisławic
_ uwagal _ pół miliona ludzi. Pola wokol wsi jak
ści4gnęło
okiem sięgnąćzastawionebyłychłopskimifurami i pańskimi
powozami.We wsiach zabraŁJowody w studniach.W procesji
za obrazem sz|o ouierĆmiliona wiernych. Takąrzeszę te ziemie widzialy jeszczeWIkotaz - gdydo Sandomierzaw 1999 r.
ptryĄechałJanPawełII.

W takim przwadkuszansena odzyskaniesąZerowe.Azzdarzyłsię kolejnycud,możenajdziwniejszyz wch,które dotyczą
o obrazl.
sulisławickieg
w centrumWarszawywszedł
W rok po kradziezydo kościoła
wręc,4l1tamtejszemu
zb
ch
tłumauefi
męzcryzna1'bez wie\ll ędny
księdzu niewielki pakunek.)ako dar.W środkuznajdowałsię
poszukiwanypilnie od roku obraz z Sulisławic.
I tak oto powróciłatriumfalniedo swoich stynącalicznymi
łaskamiMatka BożaBolesna.Znów ptzysz|yodzyskanąprzywitaĆttumy.Udzielonowtedy pół miliona Komunii św

Cuda trwają

IG. Wincentysuwa|a,zmartrychwstaniec,napisałprzewodnik
po sanktuariumw Sulisławicach.Spisał dzieje tego miejsca
i cuda,do jakich tu dochodziło.AtrzebawiedzieĆ,ze dziejąsię
onenieuStannie.opisujesięje starannie, dotączado niektórych
Trzy korony
dokumentacjęmedyczną,D|a przyk|adu:WładysławaKwiatek
_
Dróikai|edziewokół obukoŚ cioŁów.Z lewe| wiejski cmentarz, z Czap\owa22 września1996 r. odzyskaławzrok i ciężkochory
r. wróctł
na Wprost_ szeroki krajobrazpól i lasów wbarwach dojrza- trzy|etniPiotruśGarncarz zTrzykos 7 kwietnia 7999
zMa|ej
Urbańskiej
Woletcie
r,
z,s-|etriej
w
2oo4
zdrowia,
do
duĘ
obchodzlmy
krużganki.
drewniane
łegolata. Zprawejta ma swoj4 Bukowej odblokowałysię chore nerki. IG. Mazur wspomina
Bo śWiątynia
zebyzobaczyĆ,,to'miejsce.
kościół,
trudną historię.Włamywanosię do niej dwukrotnie,zakaz- wieĘ powódŹw 1997 r', gdy do sanktuańum przyszli mieszwsi. Wszystkowokołoza|ane,
dym razemprofanljąc obraz.Pierwszyrazw 1940r,Z|odzieje kańry ostrówek,nadwiślańskiej
Mieli wtedy we wsi perea
oni
nietknięci.
do
cna,
znlszczone
wota,
a\e
pozdzieraLi
ścian
ze
karony,
z|ote
oderwali od obrazu
wizerunek zostawili w spokoju.Ponadpót wieku trwało,nim grynującąkopię obrazuMatki BożejSulisławickiej,i gdy Wsła
ukoronowanoobraz ponownie_ w 1991 r' Rok póŹniejnocą rwaławałyochronne,półwsi runęlona kolana.A iIecudownych
przyszliz|odzieje.Wyłamaliokno _ dowodemsązniszczenia. wydazeń nigdy nie zosta,tozapisanychw księgachsanktuarium,
Tym razeminteresowałich wyłącznieobraz, Wesz]lii wyszli ile pozostanie- wiedzątyL|a ci,którzy ich doświadczyli'
Skrzypnięciedtzwi oznacza, ze ktośwszed|'do kościota,
niezauważeni.Policia i prokuraturaprowadziła- jak zwykle
_
mawia się w takich prz}padkach ,,szerokozakrojonąakcję,,. skrzypienieławek_żeprzyklęknął.Na ścianieświątyniwidnieje
nadziei' PonoĆzjawiająsię tutaj pielnapis o błogosławione-i
Jednakbez rezultatu.
co roku przychodząpielgrzymi
jego
i
Bydgoszczy,
grzymiz
Gdańska
Wartości
dla
Wytącznie
cudownywizerunek?
Poco kraśĆ
spokojne,ciche,urokliwe
to
nadal
cudownie
ale
sandomierscy,
awsLyczrlej?Amoż'e,byzawtaszczyĆ1egomocdlasiebie?obraz
dzie|asztukipojawiająsię czasemna giełdach' mieisce.Gdy będziemyjechaćruchliwąkrajową,,dziewiątĄ,,,
przepadł.Takie
czasem po latach w prywatnych kolekcjach, te nalbardziel zdejmijmy fiogęz ganJ, przyhamujmy na chwil kilka. Takich
jest
charakterystycznenie pojawiająsię jednak zazwyczajnigdy. miejscbowiem,jak Sulisławicew polskim krajobrazie
mniei.
coraz
zamówienie.
na
oktadziez
chodzi
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wyglądało,
razem
Tym

