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Słowo wstępne 

,,Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja" 

Któż z nas nie pamięta tej najdawniejszej pieśni ojczystej, 
składającej się z próśb modlitewnych zanoszonych do Bożej 
Rodzicielki, która u swego Syna wyprasza nam potrzebne ła
ski. Jakże ta pieśń ciągle rozbrzmiewa w historii, którą na nowo 
odkrywamy, a która związana jest z naszą ojczyzną. Książka ks. 
dra Sławomira Zycha i dra Bartosza Walickiego przedstawia 
nam fakty, których już nie pamiętamy, a które ukazują dzieje 
parafii kolbuszowskiej w czasach staropolskich. Okazuje się że 
kolbuszowianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości przy
chodzili do świątyni, która stała się Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanej. Było to miejsce szczególnej mo
dlitwy, zanoszonych próśb i podziękowań, które przybliżały 
wiernych do Chrystusa i pozwalały uzyskać pewność dobrze 
obranej drogi prowadzącej do chwały Nieba. Kult Wszystkich 
Świętych propagowany w kolbuszowskiej wspólnocie pozwalał 
dostrzec Tę, która jako pierwsza spośród ludzi z ciałem i duszą 
została wzięta do nieba. 

Bardzo dziękuję autorom książki, którą otrzymujemy, 
za przybliżenie nam tej odległej (bo zapomnianej), ale jakże 
bliskiej (bo zasianej w naszych sercach przez praojców) histo
rii. Niech Matka Stworzyciela i nasza Matka, Królowa W szyst
kich Świętych a zarazem Ucieczka Grzeszników, inaczej Matka 
wszystkich grzeszników, Panna Wierna, uzdrawiająca chorych 
i pocieszająca strapionych stanie się i dzisiaj dla nas przewod-
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niczką, byśmy umieli odkrywać Dobrą Nowinę, Słowo Życia, 
które stało się Ciałem i zamieszkało między nami. 

Ks. Lucjan Szumierz 

Proboszcz parafii kolegiackiej w Kolbuszowej 
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Wstęp 

W przedrozbiorowej diecezji krakowskiej, do której należa
ła wówczas Kolbuszowa, ,,w każdej okolicy były ośrodki kultu 
maryjnego czy świętych, do których przychodzili z pobliskich 
parafii ludzie, by się modlić"1• Wielką czcią otaczano wizerunki 
świętych, a zwłaszcza Matki Bożej. Jak zapisał jeden z badaczy, 
,,obrazy te uroczyście koronowano, ubierano w sukienki i ob
wieszano wotami. ( ... ) Z nimi to wiązały się pielgrzymki od
bywane pojedynczo lub zbiorowo''2• Prawidłowość ta odnosiła 
się również do sąsiedniej diecezji przemyskiej obrządku łaciń
skiego3. O zjawisku tym ks. Julian Ataman pisał, że w XVIII 
stuleciu: ,,nie było w tym czasie dekanatu ( . . .  ) w którym nie 
znajdowałoby się 2-3 obrazów, doznających szczególnej czci, 
dla cudów czy raczej łask, którymi słynęły, w niektórych zaś 
dochodziła ich liczba do 8. Najczęstsze wśród tych obrazów to 
wizerunki N. P. Maryi, rzadsze świętych Antoniego, Mikołaja, 
Walentego, Rocha"4

• 

J. Bendyk, Działalność duszpasterska biskupa Jana Aleksandra kardynała 
Lipskiego w diecezji krakowskiej w latach 1732-1746, Kraków 1997, s. 179. Na te
mat pielgrzymek do sanktuariów zagranicznych zob. J. Basista, O nawiedzaniu 
miejsc świętych przez sarmackich podróżników, w: Rzeczpospolita wielu wyznań. 
Materiały z międzynarodowej konferencji. Kraków 18-20 listopada 2002, red. 
zbior., Kraków 2004, s. 281-291. 

2 J. Bendyk, s. 179. 
3 W Jagustyn, S. Zych, Dzieje kultu NMP w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie. 

Zarys problematyki, w: Ecclesiae, Patriae et Homini serviens. Księga pamiątkowa 
dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy uro
dzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele rzeszowskim, red. E. Biało
głowski i in., t. 1, Rzeszów 2007, s. 180. 

4 J. Ataman, W H. Sierakowski i jego rzqdy w diecezji przemyskiej, Varsoviae 
1936, s. 187. 
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W okresie staropolskim kult świętych wizerunków szerzył 
się bardzo łatwo i szybko. Związane to było m.in. z rozciąga
niem patronatu poszczególnych świętych nad konkretnymi 
profesjami czy grupami społecznymi oraz przypisywaniem im 
zadań i misji w świecie5• Matka Boża została wówczas przyjęta 
za opiekunkę szlachty, a Jej kult zyskał mocny charakter naro
dowy6. Wtedy to również wokół czczonych obrazów narosła 
gruba otoczka podań i legend. Przypisywano im też nadprzyro
dzone cechy. Wierzono, że postaciom Chrystusa z wizerunków 
odrastały włosy, Madonny płakały, a święci opuszczali obrazy, 
broniąc pokrzywdzonych i biednych. Nic dziwnego więc, że 

dochodziło niekiedy do znacznych przerostów pobożnościo
wych. Przykładem tego mogą być przypadki kradzieży i po
rywania cudownych wizerunków7. Wśród tych obrazów naj
większą czcią otaczano wyobrażenia Matki Najświętszej, które 
często traktowano jako cudowne bądź słynące łaskami8• Pod 
koniec okresu przedrozbiorowego wyróżniano ponad czterysta 
lokalnych ośrodków, w których cześć odbierały obrazy uzna
wane za cudowne9 • 

Ta forma pobożności była jak najbardziej kanoniczna. Po
mimo różnych kontrowersji, które zaistniały w historii Kościo
ła, wizerunki świętych osób - obrazy i rzeźby - głęboko wpisały 
się całokształt wiary i pobożności chrześcijańskiej. Świadec

two temu dał m.in. sobór powszechny w Trydencie. Podczas 

5 B. Walicki, Kult Maryi obecnej w świętych wizerunkach na przykładzie die-
cezji przemyskiej i rzeszowskiej, w: Pod płaszczem Maryi, red. B. Walicki, Sokołów 
Małopolski 2009, s. 39 i nn. 

6 K. Bockenheim, Dworek, kontusz, karabela, Wrocław 2004, s. 14. 
7 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. I, wyd. 

IV, Warszawa 1994, s. 324. 
8 J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 2006, s. 187. 
9 I. Ihnatowicz i in., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, wyd. IV, War-

szawa 1999, s. 408. 
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jego trzeciej fazy, za Piusa IV, biskupi zgromadzeni na 25. se
sji w piątek 3 grudnia 1563 r. zatwierdzili dekret o wyznawa
niu czci i relikwiach świętych oraz świętych obrazach. Przyjęli 
w nim, że „Obrazy Chrystusa, Bożej Rodzicielki oraz innych 
świętych należy posiadać i zachowywać zwłaszcza w świąty
niach, i oddawać im należną cześć i uszanowanie, nie dlatego 

by wierzono, że tkwi w nich jakieś bóstwo czy moc, ze względu 
na które miałyby być czczone; lub że można ich o coś prosić; lub 

że należy pokładać nadzieję w obrazach, jak niegdyś czynili po
ganie, którzy swą nadzieję pokładali w bożkach, ale dlatego, że 
okazywany im honor odnosi się do wzoru, który przedstawiają. 
W ten sposób przez obrazy, gdy je całujemy, odkrywamy przed 
nimi głowę i klękamy, adorujemy Chrystusa i czcimy świętych, 
których one noszą podobizny. Zatwierdziły to sobory, zwłasz
cza Sobór Nicejski II przeciw obrazoburcom. Biskupi powin
ni pilnie uczyć, że namalowane lub wyrażone w innej formie 
wydarzenia dotyczące tajemnic naszego Odkupienia uczą lud 
i utwierdzają przez wspominanie i wytrwałe rozważanie prawd 

wiary. Dlatego wszystkie święte obrazy przynoszą wielkie ko
rzyści, nie tylko dlatego, że przypomina się ludowi jak wiele 
dobrodziejstw i darów otrzymał od Chrystusa, ale także dlate
go, że cuda i zbawienne przykłady dokonane przez Boga za po

średnictwem świętych przedstawiane są wiernym, żeby dzięko
wali za nie Bogu i kształtowali swoje życie i obyczaje naśladując 
świętych, żeby byli pobudzani do adorowania i miłowania Boga 
oraz do praktykowania pobożności"10• 

Pamiętać zatem należy, że od czasu Soboru Trydenckiego 
kult obrazów rozwijał się w Kościele katolickim bez żadnych 

10 Sobór Trydencki, Sesja 25/ A. II. Wyznawanie, cześć i relikwie świętych oraz 
święte obrazy, p. 5-6, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV: Lateran V Try
dent. Watykan I (1511-1870), Kraków 2005, s. 781-783. 
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większych przeszkód. Jednocześnie w przeważającej części po
wiązano go z wizerunkami maryjnymi, niemal całkowicie wy
pierając kult podobizn innych świętych patronów11• Zjawisko 
to zaznaczyło się w szczególny sposób na ziemiach polskich. 
Specyficzna dla niego jest właściwość, że kult obrazów maryj
nych usunął w cień nawet silny w innych krajach kult relikwii. 
Otaczane głęboką czcią wiernych obrazy i figury Matki Bożej 
były natomiast motywem budowy kaplic i kościołów, celem 
pielgrzymek oraz miejscem składania wotów, a nierzadko sta
wały się również zalążkami sanktuariów 12• 

Opisująca XIX-wieczne i jeszcze wcześniejsze realia życia 
społecznego, kulturowego i gospodarczego na ziemiach pol
skich Encyklopedia staropolska ilustrowana opracowana przez 
Zygmunta Glogera informuje, iż ,,Polacy wierzyli głęboko, że 
cudowne obrazy nie przez to są cudowne, żeby same przez się 
cuda czyniły i żeby w nich zawarta była moc cudowna i sku
teczna, lecz że są one nadprzyrodzonem narzędziem wybra
nem udzielanych przy nich ludziom szczególnych, niezwykłych 
łask bożych. Świadectwem gorącej czci i pobożności narodu 
polskiego do Matki Bożej jest prawie niezliczona później ilość 
cudownych Jej obrazów))13• 

11 BWSD, D. Drozd, Koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku 
jako świadectwo trwałości kultu maryjnego, Rzeszów 2000, s. 21, mps. 

12 BWSD, P. Filipek, Kult Matki Bożej Saletyńskiej w parafii pod Jej wezwa
niem w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s. 2, mps. 

13 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. II, Warszawa 1958, 
s. 271-272. 
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Sanktuaria maryjne w regionie 

W ciągu wieków na terenie obecnej Kolbuszowszczyzny 
i Sokołowszczyzny funkcjonowały lokalne sanktuaria i ośrodki 
kultu Najświętszej Maryi Panny. »Osiadły tu lud cechowała pra
cowitość, upór, odwaga, cierpliwość i odporność na przeciw
ności losu. Tylko takie cechy pozwalały na przetrwanie w tych 
trudnych warunkach. Ci twardzi ludzie w puszczy mieli swoje 
sadyby i co roku w pocie czoła wydzierali jej kolejne połacie 
lasu, zamieniając go na pola uprawne. Las był ich dornem i da
wał schronienie przed nieprzyjacielem. Żyli w puszczy, w niej 
pracowali, ona ich żywiła, a gdy przychodził trudny czas, to 
przez całe wieki uciekali się w opiekę Najświętszej Maryi Pan-

»14 ny . 
Do szczególnych miejsc świętych zaliczano rn.in. kolbu

szowską farę. Niestety, z biegiem czasu tutejsze sanktuarium 
całkowicie zanikło. Obecnie nie jest ono wymieniane wśród 
regionalnych sanktuariów dedykowanych Najświętszej Maryi 
Pannie na terenie diecezji rzeszowskiej15 • Aby dobrze rozumieć 
kontekst religijno-społeczny, w którym funkcjonowało sanktu
arium w Kolbuszowej, dostrzec należy właśnie te ośrodki kultu 
Bogarodzicy w regionie, a zwłaszcza w Ostrowach Tuszow
skich, Głogowie Małopolskim i Sokołowie Małopolskim. Trze
ba również zaznaczyć, że rysem charakterystycznym niemal 
wszystkich tych sanktuariów maryjnych była obecność dwóch 

14 W Mroczka, Wątpliwości wokół historii ołtarza Matki Bożej Paskowej 
w Lipnicy, ZK, 2008, nr 8, s. 26. 

15 Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej. Stan z dnia 01.12.2010 r., Rzeszów 
2010, s. 456-457. 
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elementów przyrody, stanowiących codzienność Lasowiaków: 
wody i lasu 16• 

1 .  Ostrowy Tuszowskie 

Ostrowy Tuszowskie zaczęły być postrzegane jako sank
tuarium maryjne na początku XVIII stulecia. Powstanie wi
zerunku Matki Bożej, który zaczął tam odbierać cześć, datuje 
się na rok 1630. Nieznany jest jednak autor obiektu ani droga, 
którą trafił do puszczańskiej osady. Według miejscowej tradycji 
obraz stanowi dar królewski przekazany na okoliczność kon
sekracji tutejszego kościoła 17

• Ostrowskie malowidło stanowi 
kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej 
bazyliki Santa Maria Maggiore. Prócz zbieżności treściowej 
świadczy o tym m.in. napis umieszczony na dole obrazu: ,,Ma
donna Maior de Urbe a s. Luca Evang. depicta''18• 

Łaskami słynący, malowany na płótnie wizerunek ukazuje 
Matkę Bożą trzymającą na lewym ręku siedzące, wyprostowa
ne Dzieciątko Jezus. Zarówno wzrok Maryi, jak i Dzieciątka są 
skierowane wprost na patrzącego. Na obu twarzach widnie
je delikatny uśmiech. Madonna z Puszczy posiada złotą suk
nię z białym kołnierzem. Odziana jest też w ciemny, niebieski 
płaszcz ze złotą lamówką. Ta wierzchnia szata niczym maforion 
okrywa także Jej głowę. Na prawym ramieniu Maryi płaszcz 
ozdabia złota gwiazda, która symbolizuje Niepokalane Poczę-

16 Por. S. Zych, Sanktuarium Matki Bożej Sokołowskiej w kontekście wybra
nych ośrodków kultu Najświętszej Maryi Panny z południowej części dawnej Pusz
czy Sandomierskiej, w: Pod płaszczem Maryi, s. 67-77. 

17 Tenże, Sanktuaria maryjne Kolbuszowszczyzny około połowy XVIII w. Za
rys problematyki, ,,Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", 2009, 
nr 1 ,  s. 36. 

18 Tenże, Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, wyd. II, Mielec 
2006, s. 39-40. 
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cie i Boże Macierzyństwo. W lewej dłoni Bogarodzica trzyma 
białą chustę, a prawą dłonią, z wyprostowanymi dwoma palca
mi, podtrzymuje Syna. Twarz Maryi jest pociągła, Jezus z kolei 
ma pełne policzki, wysokie czoło i brązowe włosy. Dzieciątko 
ma sandał założony na bosą stopę. Jezus został ukazany jako 
ubrany tylko w jasnoczerwoną suknię ze złotą lamówką pod 
szyją, na dole szaty i na końcu rękawów. Na głowach Maryi 
i Jej Syna spoczywają duże, zamknięte, złote korony wysadza
ne kolorowymi klejnotami. Oba insygnia wieńczą małe krzyże. 
Jezus trzyma w lewej ręce Księgę Życia. Prawą dłoń ma złożo
ną, z wyprostowanymi trzema palcami. T ło malowidła posia
da kolor brązowy, przy czym obie postacie otacza ciemnozłota 
poświata 19

• 

Początki kultu maryjnego w Ostrowach Tuszowskich wią
żą się z dwiema legendami, które zostały zapisane m.in. przez 
miejscowego proboszcza ks. Dominika Litwińskiego w poło
wie minionego stulecia. Pierwszy przekaz mówi o objawieniu 
się Matki Bożej zmęczonemu polowaniem rycerzowi. Miał on 
usłyszeć polecenie: ,,Przyszłam tu z Włoch i tu mi postawisz 
kościóf: Według drugiego podania objawienie miało zwią
zek z uzdrowieniem niewidomego rycerza. Zaniewidział on 
po tym, gdy krew zabitego jelenia zabrudziła mu oczy. Miała 
to być kara za zbezczeszczenie dnia świętego poprzez polowa
nie w niedzielę. Ociemniały rycerz zaczął żałować za grzechy 
i prosił Maryję o ratunek 'la poradziła mu, aby wykopał dołek 
w piasku i wodą, która wypłynęła, obmył oczy. Gdy tak się stało, 
cierpiący odzyskał wzrok20

• 

19 Por. A. Motyka, Sanktuaria Diecezji Rzeszowskiej, wyd. III, Rzeszów 2010, 
s. 103-104. 

20 D. Litvviński, Historia kościoła i laskami slynq.cego obrazu Madonny z Pusz
czy w Ostrowach Tuszowskich, Rzeszów 1996, s. 1 0- 1 1 .  
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Pierwsza, historycznie udokumentowana wzmianka na te
mat samego obrazu i istniejącego wokół niego kultu pochodzi 
z początku XVIII wieku. Zaznaczyć tu trzeba, że kościół pa
rafialny w Ostrowach Tuszowskich od początku dysponował 
trzema ołtarzami. Ołtarz wielki poświęcony był tajemnicy 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny21 • Jednym z pierw
szych znanych świadectw kultu Madonny z Puszczy jest rela
cja z wizytacji parafii w Ostrowach Tuszowskich z roku 1727. 
Umieszczono w niej m.in. zapis o 5 sukienkach bławatnych „na 
obraz Beatissimae"22• W aktach z roku 1738, podobnie jak 1 1  lat 
wcześniej, zapisano, że zasób świątynny obejmował „ sukienek 
bławatnych na Nayś. Pannę pięć"23• Przypuszczalnie część 
z nich uległa zniszczeniu, gdyż dekadę później odnotowano, że 
sukienek było tylko 324• 

21 AKapMK, Visitatio Sandomiriensis Archidiaconatus anno Domini 1646 ex 
commissione R.D. Petri Gembicki episcopi Cracoviensi ducis Severiae per R.D. 
Gregorium Kownacki IUD custodem Tarnoviensem, Venceslaum Kostecki pra
epositum Opocnensem plebanum Malicensem Expedia (Decanatus: Koprzywni
censis, Rudnicensis, Miechocinesis et Połanecensis), sygn. AV 7, k. 29v, rps. 

22 AKMK, Visitatio realis et personalis ecclesiarum parochialium, hospita
lium, capellarum, altarium et confraternitatum in quatuor decanatibus archi
diaconatus Sandomiriensis, videlicet: Rudnicensi, Miechocinensi, Coprivnicensi 
et Połanecensi existentibus, sub felicissimis auspiciis Celsissimi Principis R.D. 
Constantini Feliciani in Szaniawy Szaniawski episcopi Cracoviensis ducis Seve
riae per me Dominicum Lochman IUD canonicum cathedralem Cracoviensem, 
archidiaconum Sandomiriensem anno Domini 1727 diebus primis mensis Mar
tii inchoata, tandem mense Septembri finaliter expedita, sygn. AVCap. 22, s. 82, 
351 , 354, rps. 

23 AKMK, Visitatio archidiaconatus Sandomieriensis, scilicet quatuor deca
natuum: Coprivnicensis, Polanecensis, Rudnicensis et Michocinensis, ex speciali 
commisione Eminentissimi S.R.E. Cardinalis praesbiteri R.D. Joannis Alexandri 
in Lipie Lipski, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae per me Andream Potocki, 
cathedralem Chelmensem Sandomieriensem canonicum, praepositum Siennen
sem etc. inchoata anno 1737, continuata et expedita 1738, AVCap. 24, s. 661, rps. 

24 APOT, teczka: ,,Dokumenty Kościoła Ostrowy. Stare': Acta visitationis ec
clesiarum in decanatibus Rudnicensi et Miechocinensi sub auspiciis et regimine 
Celsissimi Principis R.D. Andreae Stanislai Kostka comitis in Załuskie Załuski 
episcopi Cracoviensis ducis Severiae, per me Andream Potocki Canonicum ecc
lesiarum cathedralium Chelmensis et coadiutorum Cracoviensis, archidiaconum 
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O czci oddawanej Matce Bożej przez wiernych świadczyły 
m.in. wota dziękczynne i błagalne. Takich materialnych świa
dectw pobożności maryjnej nie było jeszcze w roku 160425 

ani 164626• O ich obecności nie wspomniano również w ak
tach wizytacyjnych archidiakonatu sandomierskiego z jesie
ni 1676 roku27 • Podobnie było w przypadku wizytacji z roku 

169428• Dopiero sprawozdanie wizytacyjne z roku 1727 ujaw
niło, że obraz otaczało 14 wotów, jak również 5 sznurów korali 
i „dętek dwie nici z mętalikiem Nayświętszey Panny': Srebr
nymi wotami były: dwa zęby na łańcuszkach, pięć tabliczek, 
a także cztery serca (jedno z imieniem Jezus), duża tabliczka 

et officialem Sandomiriensem expeditae diebus Januarii, Februarii et Martii anno 
Domini 1748, sygn. AV 42 [odpis] ,  b.s, rps. 

25 AKapMK, Acta visitationis ecclesiarum archidiaconatus Sandomiriensis 
sub R.D. Bernardo Maciejowski episcopo Cracoviensi duce Severiensi. Exequ
utio visitationis pergebatur Sandomiriae die 16 Martii ad 3 Aprilis anno Domini 
1604, sygn. AV 23, k. 27, rps. 

26 Wśród kosztowności wyliczano wtedy: srebrną, miejscami złoconą mon
strancję z melchizedechem, srebrny, miejscami złocony kielich, częściowo złoco
ny krzyż ze srebra, mosiężną puszkę, cynowy kielich, parę srebrnych ampułek, 
cynową butelkę na wino i mosiężną kadzielnicę. Wszystkie one stanowiły właści
we naczynia i sprzęty liturgiczne. Por. AKapMK, sygn. AV 7, k. 122. 

27 Do argenteriów zaliczono wówczas: częściowo pozłoconą, srebrną mon
strancję, mały srebrny kielich wewnątrz pozłocony z pateną i srebrną puszkę 
na Najświętszy Sakrament. Por. AKKS, Visitatio externa archidiaconatus Sando
mieriensis authoritate et speciali mandata illustrissimi ac reverendissirni princi
pis domini, domini Andreae Trzebicki, Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopi 
Cracoviensis, ducis Severiae, per me Martinum Mozgawa, canonicum Sando
mieriensem Anno Domini 1676, mense Septembri inchoata, in Decembri vero 
mense expedita, sygn. 798, k. 38v, rps; AKKS, Visitatio interna archidiaconatus 
Sandomieriensis authoritate et speciali mandata illustrissimi ac reverendissirni 
principis domini, domini Andreae Trzebicki, Dei et Apostolicae Sedis gratia epi
scopi Cracoviensis, ducis Severiae, per me Martinum Mozgawa, canonicum San
domieriensem Anno Domini 1676, mense Septembri inchoata, in mense vero 
Decembri expedita, sygn. 799, s .  53, rps. 

28 AKKS, Visitationes internae et externae decanatuum Koprzywnicensis, 
Rudnicensis, Mechocinensis, Połacenensis ecclesiarum XLII, hospitalium per
actae per archidiakonem Sandomieriensem Anno Domini MDCXCIV, mense 
Septembri, Octobri, Novembri, sygn. 800, s. 106, rps. 
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z wyobrażeniem oczu i druga, mniejsza z wyobrażeniem oka29. 
W podobny sposób wyliczone zostały wota w roku 1738, przy 
czym przybyła w międzyczasie srebrna tabliczka z wyobraże
niem klęczącej osoby30. 

Według inwentarza z roku 17 48 świątynia dysponowała już 
18 wotami i 6 sznurami korali 31. W ciągu następnych lat przyby

ły: czerwony złoty oraz złocone obrączki wykonane ze srebra32. 
W czasie największego rozkwitu kultu maryjnego w okresie 
staropolskim, do roku 1785, skarbiec sanktuarium obejmował 
ogółem następujące wota: 5 serc o wartości 5 florenów, 10 ta
bliczek o wartości 8 florenów, dwie stopy o wartości 1 florena, 
dwie pozłacane obrączki o wartości 30 krajcarów i jedną mo
netę33 .Wota te nie były szczególnie cenne, ale przy szacowaniu 
ich wartości uwzględnić jednak trzeba fakt, że XVII- i XVIII
wieczne wojny spowodowały liczne grabieże Rzeczypospolitej 
i znaczne zubożenie ludności34• 

Wspomnieć też należy, że przypuszczaln�e w drugiej po
łowie XVII wieku bądź na początku XVIII stulecia dokonana 

została prywatna koronacja obrazu Madonny z Puszczy35. Na 

29 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 351. 
30 AKMK, sygn. AVCap. 24, s. 658-659. 
31 APOT, sygn. AV 42 [odpis] , b.s. 
32 S. Zych, Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, s. 41 .  
33 APOT, teczka: ,,Dokumenty Kościoła Ostrowy. Stare': Inventarium sacro

rum vasorum, praetiosum et apparamentorum Ecclesiae Parochialis sub Titulo 
Asumplionis B. V Mariae in Pago Ostrowy, 5 VIII 1785, s. 1, rps. 

34 S.  Zych, Parafia i sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich. Zarys dziejów, 
Mielec 2007, s. 35-36. 

35 Praktyka prywatnego koronowania wizerunków Bogarodzicy na ziemiach 
polskich była często spotykaną formą pobożności maryjnej, zwłaszcza wśród 
szlachty. Podobne zjawisko wystąpiło w przypadku innych sanktuariów, m.in. 
w Binarowej, Borku Starym, Czudcu czy Sokołowie. Por. S. Nabywaniec, S. Zych, 
Dzieje kultu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu od XVII w. do 2002 roku, ,,Studia 
Claromontana': 2004, t. 22, s. 797; B. Walicki, S. Zych, Z dziejów kultu Matki 
Bożej Piaskowej w Binarowej, w: Binarowa. Studia i materiały z dziejów parafii 
i sanktuarium, red. W Bielak, B. Walicki, S .  Zych, Kolbuszowa 201 1 , s. 84. 
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pewno już w roku 1727 wizerunek maryjny ozdobiony był 
dwiema srebrnymi, częściowo złoconymi koronami ozdobio
nymi czeskimi kamieniami36• Wizytacje z lat 1738 i 1748 udo
kumentowały natomiast, że korony te znajdowały się „w ołtarzu 
wielkim na obrazie Nayświętszey Panny"37• Prawdopodobnie 
wnieszczono je na skroniach Jezusa i Maryi. Po wejściu tych 
ziem w skład monarchii habsburskiej u schyłku XVIII wieku, 
wartość koron oszacowano na 1 O florenów38• 

Po upadku Rzeczypospolitej zaznaczył się kryzys kul
tu Matki Bożej w Ostrowach Tuszowskich. Było to związane 
z licznymi ograniczeniami świeckimi doby józefińskiej. Pośród 
miejsc, które dotknęły kasaty józefińskie, znalazło się również 
sanktuarium Bogarodzicy w Ostrowach Tuszowskich. Bolesną 
stratą była m.in. rekwizycja przez władze zaborcze koron i wo
tów ozdabiających obraz. Dokonane to zostało w dniu 16 maja 
1794 r., a jako podstawa prawna posłużyło rozporządzenie Gu
bernium we Lwowie nr 35075. Przejęte kosztowności wycenio
no ogółem na kwotę 271 florenów 18 krajcarów39• Dodać war
to, iż jeszcze pół wieku później ówczesny proboszcz ostrowski 
ks. Piotr Pankiewicz pisał z żalem: ,,Na rozkaz C.K. austriacki 
pozabierano drogie i kosztowne pamiątki Ojców naszych -
zrabowano kościoły - Świętości znieważono - Ty o Boże stanij 
w obronie Twojej krzyw-dy. Signatum in Ostrowy 1849"40• 

36 AKMK, sygn. AV 22, s. 351 .  
37 AKMK, sygn. AVCap. 24, s. 658; AKMK, Acta visitationis ecclesiarum in 

decanatibus Rudnicensi et Miechocinensi sub auspiciis et regirnine Celsissimi 
Principis R.D. Andreae Stanislai Kostka comitis in Załuskie Załuski episcopi 
Cracoviensis ducis Severiae, per me Andream Potocki Canonicum ecclesiarum 
cathedralium Chelmensis et coadiutorum Cracoviensis, archidiaconum et offi
cialem Sandomiriensem expeditae diebus Januarii, Februarii et Martii anno Do
mini 17 48, sygn. AV Cap. 42, k. 81 ,  rps. 

38 APOT, Inventarium 1785, s. 1 .  
39 S. Zych, Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, s. 43. 
40 APOT, Inventarium 1785, s. 2. 
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Mimo tych niesprzyjających warunków religijno-społecz
nych kult Najświętszej Maryi Panny w Ostrowach Tuszow
skich, podobnie jak w wielu innych sanktuariach galicyjskich, 
przetrwał dzięki tradycji ludowej. Niemały wpływ na to miało 
silne i nieprzerwane przekonanie miejscowych wiernych o cu
downości wizerunku Madonny z Puszczy. Zjawisko to nie było 
niczym wyjątkowym, gdyż do podobnych sytuacji dochodziło 
w wielu innych ośrodkach kultu Bożej Rodzicielki na terenie 
Galicji41 . 

Wielkie odrodzenie pobożności maryjnej na ziemiach ga
licyjskich, w tym również w Ostrowach Tuszowskich, nastąpi
ło w drugiej połowie XIX wieku. Interesujące zdarzenie miało 
miejsce w roku 1882. Wówczas to, w dniu 23 września, miej
scowy proboszcz ks. Jan Wciślak zastąpił wizerunek Madonny 
z Puszczy nowym obrazem Matki Bożej Różańcowej. Niedłu
go później kapłan zmarł, podobnie stało się też z kościelnym. 

W świadomości mieszkańców była to kara Boża za znieważa
nie łaskami słynącego obrazu. Temu też przypisano przyczy
nę zarazy, która zbierała wtedy śmiertelne żniwo. Wypadki te 
wpłynęły na ugruntowanie się lokalnego przekonania o cu
downości wizerunku. Nic zatem dziwnego, że nowy proboszcz 
ks. Tadeusz Chwalibóg ponownie zainstalował czczony obraz 
na starym miejscu42• Z biegiem czasu kult maryjny w Ostro
wach Tuszowskich zyskiwał na sile. W tym nurcie pobożności 
swe miejsce miała także cześć oddawana Matce Bożej Piasko
wej43. 

41 Por. B. Walicki, Dzieje obrazu i kultu Pani Sokołowskiej, w: Łaskami słynqcy 
obraz NMP Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopol
skim, red. S. Zych, Lublin-Rzeszów 2008, s. 40-44. 

42 D. Litwiński, s. 15- 17. 
43 B. Walicki, Dzieje kultu Madonny z Puszczy, w: Madonna z Puszczy. Sank

tuarium Matki Bożej Patronki Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach 
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2. Głogów Małopolski 

Głogów Małopolski zaznaczył się na mapie sanktuariów 
maryjnych na początku XVIII wieku. Warto zaznaczyć, że mia
sto wówczas było szczelnie otoczone lasami Puszczy Sando
mierskiej. W miejscu tego objawienia znajduje się „cudowne" 
źródełko, o którym pisał na początku XX wieku ks. Alojzy Fri
drich, że woda z niego „za modlitwą do Najśw. Panny, od daw
nych czasów pomocną bywa w chorobach i cierpieniach''44• 

Otaczany czcią wiernych obraz Matki Bożej Głogowskiej zo
stał namalowany w nieznanym warsztacie małopolskim w XVI 
stuleciu. Jest to malowidło olejne na płótnie, przy czym jego 
twórca wykorzystał podobrazie o grubym splocie. Obiekt ma 
kształt stojącego prostokąta o wymiarach 43,5 cm x 29,5 cm. 
Nieznany jest jego autor ani motyw fundacji. Przypuszczać 
można, jakkolwiek nie zostało to dotychczas potwierdzone, że 
pierwotną lokalizacją obrazu była jedna z głogowskich świą

tyń4s. 

Powstanie sanktuarium głogowskiego wiąże się z objawie
niem się Najświętszej Maryi Panny w tym miasteczku „na Pia
sku': Matka Boża miała ukazać się dwom żebrakom46• Przed 
rokiem 1721 w mieście wzniesiony został drewniany kośció
łek pw. Matki Bożej Śnieżnej47

• Jego fundatorem był miecznik 

Tuszowskich, red. E. Gigilewicz, W Fałęcki, S. Zych, Kolbuszowa 2012, s. 158-
164. 

44 A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Pol
sce, t. 2 ,  Kraków 1904, s. 360. 

45 APG, Tomasz Tomaszek, Obraz „Matka Boska Śnieżna" (,,Matka Boska 
Głogowska") z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim. 
Dokumentacja konserwatorska prac przeprowadzonych w 2009 roku, [Kraków 
2009] ,  s. 2-3, mps. 

46 ZSZ, Pieśń o Matce Bożej Głogowskiej, mps. 
47 Główną świątynią głogowską był kościół parafialny pw. Trójcy Świętej i św. 

Jana Chrzciciela. Por. K. Nitka, Z najstarszych dziejów Głogowa, Głogów 1933, 
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chełmski Kasper Makowski. Kilkanaście lat później niewielka 
świątynia została rozbudowana staraniem Jana Kazimierza Lu
bomirskiego. W roku 1763 kościół został przekazany misjona
rzom św. Wincentego a Paulo. Dokonała tego dziedziczka Ur
szula z Branickich Lubomirska. Kapłani zakonni objęli zarazem 
duszpasterstwo parafialne48

• 

Istnienie łaskami słynącego obrazu Najświętszej Maryi Pan
ny odnotowały już akta wizytacji generalnej z roku 1721. Obiekt 
określono wówczas jako imago gratiosa49

• Jeszcze w XVIII wie
ku jego kult został potwierdzony urzędowym orzeczeniem ko
misji diecezjalnej. Sam wizerunek uznany został jednocześnie 
za cudowny (imago miraculosa). Według ks. prof Bolesława 
Kumora stanowił on wówczas jeden z 98 cudownych i słyną
cych łaskami obrazów i figur w diecezji krakowskiej, w tym 
66 wizerunków maryjnych50

• Model pobożności maryjnej 
w Głogowie kształtowały wówczas liczne pielgrzymki i uroczy
stości odpustowe51

• 

Przez pewien czas wydawało się, że kult Matki Bożej Śnież
nej w Głogowie czeka pomyślny rozwój. W roku 1738 erygo
wana została nawet specjalna prebenda52• Dla rozwoju czci Naj
świętszej Maryi Panny Głogowskiej zapewnione zostały bardzo 
dobre warunki. Co prawda w roku 1766 świątynia sanktuaryj-

s. 19. 
48 E. Nowakowski, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki 

Bożej wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków 1902, 
s. 1 75; S. Zych, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej w Głogowie Ma
łopolskim, NRz, 2008, nr 9, s. IV-V. 

49 AKMK, Visitatio decanatus Melcensis [et Ropczycensis] a. 1721 peracta, 
sygn. AVCap. 6, k. 161, rps. 

so B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002, 
s. 573-576. 

51 B. Bąk, Dzieje Parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim 
w latach 1946-2006 (część 1), ,,Ziemia Głogowska': 2011, nr 5, s. 14. 

52 AAPrz, Księga nr 683, Erectio Praebendae B. V. Mariae ad Nives in Oppido 
Głowow in Ecclesiae Filiali in Campis seu Arenis Anno Domini 1738, rps. 
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na została rozebrana, ale jednocześnie wzniesiony został nowy; 
murowany kościół zakonny pw. św. Wincentego wraz z zabu
dowaniami klasztornymi księży misjonarzy53 • Niewiele później, 
bo w roku 1782, po kasacie głogowskiego domu zakonnego, ła
skami słynący wizerunek został uroczyście przeniesiony do ko
ścioła parafialnego54

• 

Kościół Księży Misjonarzy i związane z nim sanktuarium 
Matki Bożej Śnieżnej słynęły nie tylko wśród prostego ludu, ale 
również między szlachetnie urodzonymi. Przejawem tego były 
różne donacje na ich cel. Msze św. tam celebrowane traktowano 
jako nabożeństwa szczególnej rangi. Przykładem na to może 
być zapis testamentalny stolnika nowogrodzkiego Józefa Popie
la sporządzony dnia 16 kwietnia 1771 r. w Zielonce niedaleko 
Sokołowa55• 

Niestety, jeszcze w XVIII stuleciu nastąpił kryzys kultu ma
ryjnego i jego całkowite wygaszenie. Nabożeństwo do Matki 
Bożej Głogowskiej zachowało się jedynie w lokalnej tradycji 
ludowej. Niebagatelny wpływ na to miały tzw. reformy józe
fińskie oraz związane z nimi kasaty klasztorów i ograniczenia 
w kultywowaniu czci cudownych wizerunków. Duszpasterze 
parafialni, przytłoczeni zresztą nową sytuacją polityczną, spo-

53 S. Zych, Sanktuarium Matki Bożej Sokołowskiej w kontekście wybranych 
ośrodków kultu, s. 75-76. 

54 APG, Inwentarz parafji rz.-kat. Głogów w dekanacie głogowskim diecezji 
przemyskiej ob. łać., 1937, b. sygn., s. 3, rps; S. Zych, Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Śnieżnej, s. V, tenże, Z dziejów kościoła katolickiego na terenie obec
nej diecezji rzeszowskiej. Studia i szkice, Kolbuszowa 2010, s. 103. 

55 Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z woje
wództwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, H. Suchojad, [War
szawa 2005] ,  s. 158: ,,Rzędów 2 sutych pozostałych obliguję W JM ks. Dziekana, 
aby sprzedał podług słusznej taksy, a te pieniądze rozdał na Msze Św. za duszę 
moję do następujących kościołów: do Leżanska Ojcom bernardynom, do Rze
szowa Ojcom reformatom i bernardynom, do Borków Ojcom dominikanom, 
do Głogowa księdzom misjonarzom, do Ranizowa; jeżeli zaś co zostanie, gdzie 
się będzie podobało': 
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łeczną i kościelną, niezbyt byli zainteresowani rozwijaniem czci 
Bogarodzicy. Jednocześnie zabrakło zakonników, którzy zaj
mowali się propagowaniem tej formy pobożności56• Kult Pani 
Głogowskiej był niemal całkowicie zapomniany przez pierwszą 
połowę XIX wieku. Później, na skutek ogólnego ożywienia re
ligijnego na ziemiach polskich oraz wprowadzenia autonomii 
Galicji, pobożność maryjna na nowo zajęła poczesne miejsce 
w świadomości wiernych i życiu parafialnym

57• 

3. Sokołów Małopolski 

Sanktuarium maryjne w Sokołowie Małopolskim funk
cjonuje przynajmniej od początku XVIII stulecia. To z tego 
czasu pochodzą najstarsze świadectwa historyczne o obrazie 
Matki Bożej Sokołowskiej oraz o kulcie, którym go otaczano. 
O obiekcie milczało natomiast lakoniczne sprawozdanie z wi
zytacji miejscowej parafii przeprowadzonej w roku 1646 przez 
biskupa przemyskiego Pawła Piaseckiego58• Żadnych informa
cji nie przekazała również relacja z wizytacji kanonicznej odby
tej w roku 1699 przez biskupa przemyskiego Jerzego Albrechta 
Denhoffa59• 

Obraz Pani Sokołowskiej był pierwotnie zlokalizowany 
w drewnianym kościele pw. Ducha Świętego i św. Sebastiana. 
Była to jedna z dwóch - obok fary - świątyń funkcjonujących 
w Sokołowie. Wyobrażenie Maryi słynęło w okolicznych miej-

56 S. Zych, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej, s. V 
57 B. Walicki, Odrodzenie kultu Matki Bożej Głogowskiej i starania i koronację, 

w: Matka Boża Głogowska. Dzieje - kult - przesłanie, red. E. Gigilewicz, S. Zych, 
Lublin 2011, s. 152-154. 

58 AAPrz, Akta wizytacyjne bpa Pawła Piaseckiego z roku 1646, sygn. 64, 
s. 198- 199, rps. 

59 AAPrz, Akta wizytacyjne bpa Jerzego Albrechta Denhoffa z roku 1699, 
sygn. 155, k. 143-145, rps. 
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scowościach jako imago gratiosa60• Wizerunek został wykonany 
techniką olejną na płótnie nabitym na drewniane krosno. Jako 
podobrazie wykorzystano płótno lniane o bardzo grubym splo
cie. Sam obraz ukazuje Bożą Rodzicielkę z Dzieciątkiem Jezus, 
dwóch aniołów po bokach i dwóch mniejszych trzymających 
wstęgi korony. Nad tą sceną przedstawiona została postać Boga 
Ojca, który posyła do Maryi Ducha Świętego. W dolnej części 
obrazu artysta rozplanował pejzaż z jeziorem i wzgórzami61• 

Wizerunek namalowano w stylu baroku ludowego. Jest 
przykładem warsztatowego religijnego malarstwa polskiego 
z okresu baroku w jednym z warsztatów małopolskich. Za
stosowana w jego przypadku ikonografia maryjna jest rzadko 
spotykana i nie są dotychczas znane w Sokołowie Małopolskim 
inne obrazy o podobnej tematyce i kompozycji62• Najnowsze 
ustalenia, uzyskane na podstawie badań chemicznych i obser
wacji mikroskopowych, przesuwają najwcześniejsze datowanie 
obrazu na XVI stulecie i optują za traktowaniem wieku XVII 
jako rzeczywistego czasu powstania malowidła63• Pochodzenie 
łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej do dziś nie jest zna
ne. Niewiadomymi są tożsamość autora, czas i miejsce powsta
nia obiektu, a także droga, którą przywędrował do Sokołowa. 
Nie wiadomo również, czy od samego początku obecności ob
razu w tym mieście istniał wokół niego bogaty kult. 

60 AAPrz, teczka „Sokołów Małopolski': sygn. 244/1, L. Bukała, List do Naj
przewielebniejszej Kurji Biskupiej ob. łac. w Przemyślu z 2 lipca 1946 r., rps. 

61 APS, B. Miedzińska-Hawajska, Obraz olejny na płótnie „Matka Boska 
Królowa Świata': Przemyśl 1980, s. 2-3, mps. 

62 APS, M. Filip, Wstępny program konserwacji i restauracji obrazu Matka 
Boża z Dzieciątkiem tzw. Matka Boża Królowa Świata z kościoła paraf. p.w. Św. 
Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim, Rzeszów 2008, s. 1, mps. 

63 APS, M. Rogóż, Badania pigmentów i spoiw oraz analiza stratygraficzna 
próbek pobranych z [ obrazu] Matki Bożej z Dzieciątkiem tzw. Matki Bożej Kró
lowej Świata II-ga połowa XVII wieku z Sokołowa Małopolskiego, Kraków 2009, 
s. 1-9, mps. 
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Pierwsze świadectwo o kulcie Matki Bożej Królowej Świata 
w Sokołowie Małopolskim pochodzi dopiero z początkowych 
lat XVIII wieku. Udokumentował go biskup przemyski Krzysz
tof Jan Szembek, który odwiedził miejscową parafię w roku 
1721. Jego akta wizytacyjne nie tylko opisują kościół i obraz, 
ale informują jednocześnie o wotach, które znajdowały się przy 
wizerunku. W śród darów tych na szczególną uwagę zasługują 
kule uzdrowionych osób. Zaznaczyć wszakże należy, że nie ist
niał przy tym żaden dokument wydany przez władzę kościelną, 
a potwierdzający wiarygodność otrzymanych łask.64. 

Świadectwo bpa Krzysztofa Jana Szembeka zostało po
szerzone przez innych ordynariuszy przemyskich. W roku 
1741 dokonał tego bp Walenty Aleksander Czapski. Jak od
notowano wówczas o świątyni mieszczańskiej, kościół ten 
posiadał trzy ołtarze. Ołtarz wielki był pomalowany w części 
na kolor czerwony, a w części na srebrny. Jego nastawę ozdabiał 
wizerunek Najświętszej Maryi Panny65• Trzynaście lat później 
bp Wacław Hieronim Sierakowski zapisał, iż obraz ten został 
umieszczony w wielkim ołtarzu ze względu na cześć, jaką ob
darzali go wierni: ,,In eadem Ecclesia Imago B. V. Mariae in 
altari maiori sita pro gratiosa colitur': Na innym miejscu zaś za
znaczył: ,,Imago B. V. Mariae in eadem Ecclesia seu Capella ab 
antiquo tempore pro gratiosa colit''66. 

W połowie XVIII stulecia dzieło opisania kościoła pw. Du
cha Świętego i św. Sebastiana podjął następca bpa Walentego 

64 AAPrz, Akta wizytacyjne bpa Krzysztofa Jana Szembeka z roku 1721, sygn. 
158, s. 1961-1962, rps. 

65 AAPrz, Prothocollon decretorum reformationis pro ecclesis tam praepo
situralibus, quam parochialibus intra decanatus Jaroslaviensis, Moscicensis et 
Leżayscensis in visitatione generali sub R. D. Valentini Alexandri Czapski ep. 
Premisl. a. D. 1742, sygn. 162, k. 105-107, rps. 

66 AAPrz, Visitatio et Status ecclesiarum in dekanatu Leżajscensi per. R. D. 
Venceslaum Sierakowski Ep. Prem. A. D. 1754, sygn. 180, k. 110, 1 17, rps. 
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Aleksandra Czapskiego na stolicy przemyskiej, bp Wacław 
Hieronim Sierakowski67

• Nie bez znaczenia jest fakt, iż podczas 
swojej drugiej wizytacji parafii sokołowskiej, w dniu 21 sierp
nia 1754 r., bp Wacław Hieronim Sierakowski zwrócił uwagę 
na prośby wiernych dotyczące kanonicznego uznania cudow
ności obrazu Królowej Świata. W wyniku tego polecił ustano

wić komisję mającą za zadanie zbadać istniejący stan rzeczy, 
rozważyć urzędowe potwierdzenie łask i cudów oraz prze
myśleć ewentualną koronację wizerunku Pani Sokołowskiej. 
Osobą odpowiedzialną za prace komisji wyznaczony został 
ówczesny prebendariusz kościoła pw. Ducha Świętego i św. Se
bastiana ks. Jan Ostrowski68• 

Nie zachowały się żadne wiadomości mówiące o ukonsty
tuowaniu się tej komisji ani o wynikach jej pracy. Wiązać to 
można z przeniesieniem w dniu 21 lipca 1760 r. rządcy die
cezji na stolicę metropolitalną do Lwowa69• Istnieją co prawda 
przekazy informujące, że w dniu 30 lipca 17 44 r. bp Wacław 
Hieronim Sierakowski uznał obraz sokołowski za cudowny, 
niemniej wydaje się to raczej wątpliwe. Fakt, że nie zachował się 
jakikolwiek ślad biskupiego dekretu w tej sprawie, budzi jednak 
poważne wątpliwości co do wiarygodności tych świadectw70• 

Mimo to wiele osób uważało obraz Matki Bożej Sokołowskiej 
za szczególnie uprzywilejowany przez Niepokalaną, dlatego też 
przez ostatnie wieki traktowano go jako „łaskami słynący': 

67 AAPrz, Status et Visitatio ecclesiarum in dekanatu Leżajscensi per. R. D. 
Venceslaum Sierakowski Ep. Prem. A. D. 1744, sygn. 169, k. 101, rps. 

68 AAPrz, sygn. 180, k. 117. 
69 AAPrz, sygn. 244/1, L. Bukała, List do Najprzewielebniejszej Kurj i Bisku

piej ob. łac. w Przemyślu z 2 lipca 1946 r., rps. 
70 S. Barącz, Cudowne Obrazy Matki Najświętszej w Polsce, [Lwów] 1891, 

s. 252; E. Nowakowski, s. 624; Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej. Wydanie jubile
uszowe na Wielki Jubileusz Wcielenia (stan 25. 03.2000 r.), Rzeszów 2000, s. 766. 
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Przed rozbiorami Rzeczypospolitej obraz Matki Bożej So
kołowskiej otaczany był licznymi wotami składanymi przez 
wiernych. Znanych jest kilka wykazów takich wotów. Pierwszy 
z nich zawarty został w sprawozdaniu z kanonicznej wizytacji 
parafii sokołowskiej dokonanej w roku 17 41. W dokumencie 
tym wyszczególnionych zostało 29 wotów ofiarowanych przez 
czcicieli Królowej Świata. Dwa kolejne wykazy wotów zostały 
sporządzone podczas kanonicznej wizytacji parafii przez bpa 
Wacława Hieronima Sierakowskiego. Spis wykonany w roku 
1744 zawierał 35 obiektów pogrupowanych w 14 pozycji in
wentarzowych. Dziesięć lat później odnotowano przy wizerun
ku Królowej Świata kolejne 3 wota71

• 

Nie sposób dziś stwierdzić, co się stało w późniejszym cza
sie z tymi wotami. Być może część z nich została przekazana 
do Trzebosi razem ze sprzedanym kościołem pw. Ducha Świę
tego i św. Sebastiana. Część zapewne została przejęta przez 
sokołowską parafię. Przypuszczać można, że niektóre zostały 
przeznaczone na inwestycje związane z duszpasterstwem pro
wadzonym przez parafię. Nie można również wykluczyć, iż 
wota skonfiskowane zostały przez władzę austriacką likwidują
cą i tłumiącą przejawy tego typu kultu. 

O znaczeniu i zasięgu sanktuarium Matki Bożej Królo
wej Świata, jak również o specyfice pobożności miejscowych 
wiernych oraz o istnieniu licznych wyznawców spoza terenu 
parafii w okresie staropolskim świadczyło m.in. Bractwo Nie
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny funkcjonujące 
przy kościele pw. Ducha Świętego i św. Sebastiana. Wizerunek 
Sokołowskiej Pani był zarazem ośrodkiem duchowości, wo-

71 AAPrz, sygn. 162, k. 107; AAPrz, sygn. 169, k. 101v; AAPrz, sygn. 180, 
k. 112. 
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kół którego skupiała się i działała konfraternia. Powstanie tego 
Bractwa datuje się na rok 1698 r.72 

Kult wizerunku Pani Sokołowskiej oraz działalność Bractwa 
przyczyniały się do okazałych nabożeństw w kościele miesz
czańskim. Stanowiło to duże zagrożenie i konkurencję dla ce
lebr w świątyni parafialnej i wpływało nawet na to, że wierni nie 
uczęszczali na Msze św. sprawowane w farze i nie słuchali gło
szonych tam kazań. Duchowe kierownictwo i opiekę nad brac
twem zapewniali kolejni prebendarze rezydujący przy kościele 
mieszczańskim, a patronat nad bractwem rozciągnęli m.in. 
dziedzice Benedykt i Marianna Grabińscy. Członkami bractwa 
byli przede wszystkim miejscowi wierni, ale wśród nich nie 
brakowało też osób spoza parafii sokołowskiej. Do zrzeszenia 
należeli m.in. mieszkańcy: Kamienia, Nienadówki, Trzebosi 
i Zielonki. Spis członków bractwa przekazuje 1.069 nazwisk 
osób, które w przeciągu niecałego wieku włączyły się w życie 
zrzeszenia73• 

W końcu XVIII wieku nastąpił kryzys kultu Pani Soko
łowskiej. Był on tak głęboki, że cześć oddawana Matce Bożej 
obecnej w łaskami słynącym wizerunku właściwie zamarła nie
mal na stulecie. Bezpośrednią przyczyną tego było rozebranie 
mieszczańskiego kościoła i przeniesienie go do sąsiedniej Trze
bosi74. Spowodowała to decyzja ówczesnych właścicieli Soko
łowa Benedykta i Marianny Grabińskich o fundacji parafii pw. 
Opatrzności Bożej w tej wsi w roku 1795. Drewniana świątynia 

72 H. Borcz, Bractwa religijne w kościołach parafialnych diecezji przemyskiej 
w okresie przedrozbiorowym, RTK, 1981, z. 4, s. 82, 88. 

73 B. Walicki, Bractwo Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, ,,Kurier 
Sokołowski': 2007, nr 11, s. 15-16. 

74 APT, Opis Kościoła i Plebanii ze wszystkiemi należytościami w Trzebosi 
Roku 1795, b.s., rps. 
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została zdemontowana w roku 1784. Tym samym zniknęło 
miejsce, w którym cześć odbierał wizerunek Pani Sokołowskiej. 

Zapewne w celu uniknięcia konfiskaty łaskami słynącego 
obrazu proboszcz sokołowski zdecydował się na chwilowe -
w jego mniemaniu - wygaszenie kultu. Być może podyktowała 
to spolegliwość kapłana wobec władz zaborczych. Po rozebra
niu drewnianego kościoła obraz przeniesiono do fary i tam 
umieszczono w jednym z ołtarzy bocznych oraz zastawiono 
przez inne malowidło bądź zakryto zasłoną. Nie jest dziś moż
liwe dotarcie do faktycznych wydarzeń związanych z rozebra
niem kościółka i upadkiem kultu Pani Sokołowskiej. Niezbitym 
faktem jest jednak, że w końcu XVIII wieku słynący łaskami 
wizerunek przestał być dostępny dla wiernych. Sokołowianie 
żyjący w drugiej połowie następnego stulecia przekazali infor
mację, iż „o samym Obrazie N. M. P. gdzie się znajduje pamięć 
zaginęła"75 • 

Nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Świata ponownie 
zaznaczyło swoją obecność w drugiej połowie XIX stulecia. Kult 
ten trafił na podatny grunt, gdyż pobożność maryjna w Soko
łowie stawała się wówczas coraz bardziej się popularna. Zjawi
sko to bez wątpienia powiązać należy z ożywieniem religijnym 

na terenie zaboru austriackiego. Największy wpływ na wzrost 
kultu maryjnego miało zdarzenie z dnia 13 lutego 1888 r., gdy 
w sokołowskim kościele parafialnym odkryto obraz Królowej 
Świata. Incydent ten urósł w oczach wiernych do rangi zdarze
nia opatrznościowego76• 

75 AAW, Obrazek Najświętszej Maryi Panny łaskami słynący w kościółku św. 
Ducha w Sokołowie, Kraków [ca. 1890]. 

76 B. Walicki, Z dziejów kultu Pani Sokołowskiej, w: Bogurodzica na ludzkich 
drogach życia, red. tenże, Sokołów Małopolski 2010, s. 51-64. 
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Parafia kolbuszowska w czasach 
staropolskich 

Sanktuarium maryjne w Kolbuszowej posiadało cechy pa
rafialne. Nie było ono związane z żadnym zgromadzeniem 
zakonnym, a jego kustoszami byli miejscowi proboszczo
wie. Ważne zatem, aby poznać realia funkcjonowania parafii 
w okresie staropolskim. Był to czas, kiedy właściwie kształto
wało się życie parafialne, tworzyło się sanktuarium, powstawa
ły różne instytucje o charakterze społecznym, a sama parafia 
dopiero wypracowywała rozmaite metody duszpasterskie. Ten 
pierwszy period istnienia placówki zaważył również na dal
szych jej losach. 

1. Parafia kolbuszowska -jej terytorium i wierni 

Pierwsza wzmianka o kolbuszowskiej parafii77, potwierdzo
na zapisami w rejestrze poborowym, pochodzi z roku 151078• 

Notkę o tejże jednostce kościelnej zawierał również dokument 
archiwalny z roku 1 51679

• W roku 1529 była jedną z 39 parafii 

77 W niektórych źródłach, zwłaszcza sięgających początków XVI wieku, pa
rafia nosiła nazwę „Werynia': Por. W Mroczka, O poczq,tkach kolbuszowskiej pa
rafii, ZK, 2008, nr 10, s. 23-24. 

78 P. Miodunka, Kolbuszowa czy Werynia Wielka? Początki osady w świetle 
nowej interpretacji źródeł, ZK, 2004, nr 5, s. 22-23; W Mroczka, S. Zych, Kilka 
uwag o poczq,tkach procesów osadniczych na terenie Weryni i Kolbuszowej, ZK, 
2003, nr 4, s. 16-17. 

79 AKMK, Volumen II actorum episcopalium R.D. Joannis Konarski episcopi 
Cracoviensis ab 1515-1519, vol. 6, k. 23, rps. 
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archidiakonatu sandomierskiego80
• Znamienne, że już wówczas 

nowa parafia wydała przynajmniej jedno męskie powołanie 
kapłańskie. Początków tego ośrodka duszpasterskiego należy 
upatrywać w intensywnej akcji osiedleńczej, która nastąpiła 
w tym rejonie na początku XVI wieku. Kościół kolbuszowski 
został wzniesiony „intra densissimas silvas"81 • Pierwotnie para
fia kolbuszowska obejmowała swoim zasięgiem środkowy ob
szar południowo-zachodniej części Puszczy Sandomierskiej82

• 

Parafia kolbuszowska powstała jako placówka duszpaster
ska diecezji krakowskiej. Należała bezpośrednio do archidiako
natu sandomierskiego, a następnie - już jako jednostka niesa
modzielna, podległa parafii rzochowskiej - do archidiakonatu 
sądeckiego. Później ponownie weszła w skład archidiakonatu 
sandomierskiego. Przełom stuleci XVI i XVII przyniósł jej włą
czenie do dekanatu miechocińskiego. Prawo patronatu w Kol
buszowej należało do szlachty. Pod względem administracji 
cywilnej Kolbuszowa była wsią, a następnie miasteczkiem 
zaliczanym do powiatu pilzneńskiego, który z kolei wchodził 
w skład województwa sandomierskiego83• 

W połowie XVI stulecia parafia kolbuszowska upadła. 
Przejawem kryzysu było m.in. ograniczenie praw kolbuszow-

80 J. Rawski, Podział archidiakonatu sandomierskiego na dekanaty, w: tegoż, 
Wybrane zagadnienia dotyczące administracji kościelnej w widłach Wisły i Sanu, 
Tarnobrzeg 1997, s. 52, 56. 

81 AKapMK, Liber visitationis ecclesiarum in civilals ac Diaecesi Cracovens 
exutiurn Autoritate Illmi ac Rmi Domini Dni Philippi Padniewski Dei gratia epi
copi Cracovien ( . . .  ), sygn. AV 1 ,  s. 415, rps. 

82 P. Miodunka, Sieć parafialna nad dolną. Wisłoką w średniowieczu ( do ok. 
1530 r.), ,,Rocznik Mieleclu.': nr 2, 1999, s. 109- 1 10. 

83 B. Kumor, Archidiakonat są.decki. Opracowanie materiałów źródłowych 
do atlasu historycznego Kościoła w Polsce, ABMK, t. 8, 1964, s. 290; T. Moskal, 
Dzieje parafii Kolbuszowa na tle historii dekanatu miechocińskiego do 1772 roku, 
w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały z dziejów 
miasta i powiatu, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 19-22; M. Piórek, 500 [lat] 
kolbuszowskiej parafii p.w. Wszystkich Świętych (część 1), KR, 13 V 2009 r., s. 21 .  
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skiego duszpasterza, zwłaszcza zakaz szafowania sakramentów 
i sprawowania Eucharystii. Znamienne jednak, iż kapłan ten 
w dalszym ciągu mógł rezydować przy kościele, a nawet speł
niał posługę duszpasterską. Jak twierdzi Waldemar Kowalski, 
mógł być to przejaw osobistego szacunku i atencji reforma
tora do katolickiego księdza84. Potwierdzone jest, iż w latach 
1557-1566 placówka duszpasterska funkcjonowała jako filia 
parafii w Rzochowie. Dopiero między rokiem 1595 a 1604 na
stąpiło przywrócenie Kolbuszowej praw parafialnych. Według 
sprawozdania z wizytacji kanonicznej archidiakonatu sando
mierskiego w roku 1604, w Kolbuszowej istniała już w pełni 
zorganizowana parafia, w której funkcjonowała m.in. szkoła 
parafialna85. Wcześniej, prawdopodobnie w roku 1586, Stani
sław Tarnowski z Rzemienia połączył nowo zbudowane świą
tynie w Rzochowie i Kolbuszowej w jedną prepozyturę szpi
talną86. Fundację tę zatwierdził bp Piotr Myszkowski 27 maja 
1587 r. na podstawie aktu fundacyjnego z 20 lub 21 czerwca 
1586 r.87 

Jak zapisano podczas wizytacji z roku 1604, kolbuszowski 
okręg parafialny obejmował trzy wsie: Kolbuszowę, Werynię 
i Świerczów88. Być może w niektórych latach zaliczano doń tak
że Niwiska i Trześń (Trześnik). Dość szybko dołączyły do nich 

84 F. Kiryk, Miasta regionu mieleckiego do polowy XVII w. Mielec, Przecław, 
Radomyśl Wielki, Rzochów, w: Mielec. Dzieje miasta i regionu, t. 1 ,  red. tenże, 
Mielec 1984, s. 233; W. Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa w okresie przed
rozbiorowym, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta. Materiały z sesji naukowej 6-7 X 
2000 r. ,  Kolbuszowa 2001 ,  s. 23. 

85 AKapMK, sygn. AV 23, k. 22v i in. 
86 Por. AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 71. 
87 P. Miodunka, Parafie i duchowieństwo w majątkach ziemskich nad dolną 

Wisłoką od XV do XVII w., w: Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów histo
rycznych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej pod patronatem honorowym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydane z okazji 550. rocznicy zezwolenia królewskie
go na założenie miasta Mielca, red. K. Haptaś, Mielec 2007, s. 120. 

88 AKapMK, sygn. AV 23, k. 24. 
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kolejne wsie: Kupno z klucza bratkowickiego, Przedbórz z Hutą 
i Malcowem, Bukowiec, Wola Smarkulowska i Wola Domat
kowska, a później także Brzozówka. Mieszkańcy niektórych 
z nich - jak przykładowo Przedborza - już w latach 90. XVI 
wieku składali proboszczowi kolbuszowskiemu daninę w na
turze89. W połowie następnego stulecia proboszcz sprawował 
pieczę duszpasterską nad mieszkańcami ośmiu wsi: Bukowca, 
Kolbuszowej, Kupna, Przedborza, Smarkulowa, Świerczowa, 
Weryni oraz Woli Domatkowej90. Ogółem do parafii przyna
leżały dwa tysiące dusz91. Najludniejszą miejscowością parafii 
była Kolbuszowa. Kolejnymi, pod względem wielkości zalud
nienia, miejscowościami były: Przedbórz, Werynia i Kupno. 
O wiele mniejsze były natomiast pozostałe osady92. 

Podczas wizytacji w roku 1676 do miejscowości parafial
nych zaliczono wsie: Dzikowiec, Kolbuszowę, Kupno, Świer
czów, Wolę i Werynię. Zaludnienie parafii oceniono natomiast 
na około 3.000 osób93. U schyłku XVII wieku jako składowe 
miejscowości parafii wskazano miasteczko Kolbuszowę oraz 
wsie: Bukowiec, Kupno, Świerczów, Werynię i Wolę. Zamiesz
kiwać je miało łącznie 2.500 wiernych94

• Podobne zaludnienie, 
jak w połowie XVII stulecia, odnotowano w roku 1727. Warto 

89 W Kowalski, s. 24; M. Piórek, Kolatorzy kościoła parafialnego pod wezwa
niem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej od XVI wieku do 1939 roku, w: Pięć wie
ków Kolbuszowej, s. 59-60. 

90 Niekiedy można się spotkać w źródłach z nienotowanym tu nazwami miej
scowości, ale zasadniczo stanowiły one część innych wsi bądź nie rozwinęły się 
w osobne osady. Przykładem na to może być miejscowość Poręcze wymieniona 
kilkakrotnie w kolbuszowskich księgach metrykalnych w połowie XVII stulecia. 
Por. W. Mroczka, Zapomniana osada Poręcze, ZK, 2004, nr 12, s. 18-19. 

91 AKapMK, sygn. AV 7, k. 30v. 
92 W Mroczka, Parafia Kolbuszowa. Wielkość osad tworzqcych kolbuszowski 

okręg parafialny u schyłku pierwszej polowy XVII w., w świetle akt metrykalnych, 
ZK, 2008, nr 5, s. 28-29. 

93 AKKS, sygn. 799, s. 55. 
94 AKKS, sygn. 800, s. 102. 
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zauważyć, że wśród miejscowości tworzących parafię pominię
te zostały wówczas Smarkulów i Przedbórz, wymieniono nato
miast Brzezówkę95• Jedenaście lat później, w roku 1738, okręg 
parafialny obejmował dziewięć miejscowości. Wymieniano 
wówczas: ,,1. Oppidum Kolbuszowa. 2. Wyryna. 3. Swierczow. 
4. Kupno. 5. Bukowiec. 6. Wola. 7. Brzezowka. 8. Nowawieś. 9. 
Przedborz': Mieszkało w nich ogółem 1.500 osób, które przy
stępowały do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej96• W roku 
17 64 siedzibą parafii było miasteczko Kolbuszowa. Do sieci pa
rafialnej należało kilka położonych wokół niej wiosek: Brzezów
ka, Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska (Poducie penes 
Przedborz), Kupno, Poręby Kupieńskie, Malców, Nowa Wieś, 
Przedbórz, Świerczów, Werynia, Wola Domatkowska oraz Za
granice. Miejscowości te zamieszkiwało łącznie 2.060 wiernych, 
którzy przystępowali do sakramentów świętych97

• Pod sam ko
niec okresu staropolskiego parafia kolbuszowska w dalszym 
ciągu należała do dekanatu miechocińskiego, który zawierał się 
w strukturze archidiakonatu sandomierskiego diecezji krakow
skiej przynależnej do prowincji kościelnej w Gnieźnie98• 

95 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 71 .  
96 AKMK, Visitatio archidiaconatus Sandomieriensis, scilicet quatuor deca

natuum: Coprivnicensis, Polanecensis, Rudnicensis et Michocinensis, ex speciali 
commisione Eminentissimi S.R.E. Cardinalis praesbiteri R.D. Joannis Alexandri 
in Lipie Lipski, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae per me Andream Potocki, 
cathedralem Chelmensem Sandomieriensem canonicum, praepositum Siennen
sem etc. inchoata anno 1737, conlinuala el expedita 1 738, AVCap. 25, s. 328-329, 
rps. 

97 AKMK, Acta visitationis ecclesiarum in archidiaconatu Sandomiriensi 
consistentium de speciali mandato Celsissimi Principis R.D. Cajetani Ignatii 
Sołtyk episcopi Cracoviensis ducis Severiae, per me Joannem Cantium Ligęza 
STD ecclesiarum Insignis Collegiatae Sandomiriensis archidiaconum, in Trójca 
curatum expeditae anno Domini 1764 inchoatae annisque sequentibus 1765 et 
1766 terminatae (Decanatus Połanecensis, Miechocinensis, Rudnicensis et Co
privnicensis) , sygn. AVCap. 5 1 ,  k. 1 1 3v, rps. 

98 S.  Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
w XVIII wieku, Lublin [2006], s. 263-264, 405. 
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2. Plebania i uposażenie parafii 

Funkcjonowanie parafii nie byłoby możliwe bez pewnego 
zaplecza materialnego. Dzięki hojności fundatora parafii, a tak
że wsparciu kolejnych dobroczyńców duchowni mieli zagwa
rantowane miejsce życia i pracy. Środki na swoje utrzymanie 
czerpali m.in. z uprawy posiadanej ziemi i hodowli żywego in
wentarza. Parafianie byli zobowiązani do składania na potrzeby 
parafii i kapłanów pewnych świadczeń finansowych i w natu
rze. Ta sfera ekonomiczna była niezbędna, aby na ziemi kolbu
szowskiej mogła być sprawowana służba Boża i głoszone słowo 
Boże. 

Miejscowi duszpasterze posiadali liczne zabudowania 
mieszkalne i gospodarcze. Tworzyły je m.in.: plebania, wi
karówka, domy dla służby kościelnej, budynek szkolny oraz 
obiekty gospodarcze. O osobnych budynkach dla proboszcza, 
wikariuszy oraz rektora szkoły mówiło już sprawozdanie wi
zytacyjne z początku XVII wieku99• Dom plebański wnosił się 
na południe od kościoła farnego. Został zbudowany z drewna. 
Podczas wizytacji parafii w roku 1646 plebanię oceniano jako 
przestronną. Trzy dziesięciolecia później zarówno wikarówkę, 
jak i mieszkanie rektora szkoły oceniono dość pozytywnie. 
W roku 1694 zapisano wszakże, iż budynki plebańskie są stare 
i potrzebują naprawy, podobnie jak wikarówka. W zbliżonym 
tonie w roku 1727 zaznaczono, że z powodu starości plebania 
chyli się ku upadkowi: ,,Residentia Praeposituralis ob vetusta
tem corruitur': W podobnym stanie znajdowały się domy wi
kariuszy. Jeden z nich był całkowicie zniszczony. Inny jeszcze 
istniał, ale jego ściany były zbutwiałe i osłabione. W przed-

99 AKapMK, sygn. AV 23, k. 24. 
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wieństwie do nich dość dobrze prezentowały się domy organi
sty i dzwonnika. Były one drewniane, kryte gontem. Sytuacja ta 
nie zmieniła się wiele przez następnych jedenaście lat. W roku 
1728 zapisano, iż plebanii grozi zawalenie się. Co ciekawe, 
w tym samym czasie wikariusze dysponowali trzema drewnia
nymi, dosyć wygodnymi budynkami 100• 

Przed rokiem 17 48 nową plebanię wzniósł ówczesny pro
boszcz ks. Franciszek Ksawery Kozłowski. Zabudowania ple
bańskie obejmowały wówczas także: dom dla służby, spichlerz, 
stodołę, oborę i stajnię. Mieszkanie prepozyta oceniano jako 
dosyć obszerne i wygodne. Majętność proboszczowska była 
ogrodzona drewnianym płotem. W sąsiedztwie został zasa
dzony nowy sad owocowy. W dobrym stanie znajdowała się 
wikarówka, w której wydzielone były cztery pomieszczenia. 
W wygodnych, oddzielnych budynkach mieszkali organista 
. cl.zw nnilzlOl 1 O 

W roku 1763 został wybudowany nowy budynek miesz
kalny proboszcza. Był on drewniany, przykryty dachem z gon
tu. Spośród trzech pobliskich zabudowań dwa były niedawno 
odnowione, zaś trzecie wzniesiono od podstaw. Ówczesny 
proboszcz ks. Tomasz Lipieński zadbał również o postawienie 
nowego spichlerza krytego gontem. W jego pobliżu znajdowa
ła się cysterna na wodę, zabezpieczona drewnianą pokrywą, 
z wiadrem do czerpania wody. Przy plebanii zasadzono nowy 
sad owocowy. Znajdował się w nim drewniany dom kryty 
gontem, w którym przechowywano bibliotekę kościelną. Cała 
posiadłość prepozyta była ogrodzona drewnianym płotem. 

100 AKapMK, sygn. AV 7, k. 31 ;  AKKS, sygn. 799, s. 55; AKKS, sygn. 800, 
s. 101-102; AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 73; AKMK, sygn. AVCap. 25, s. 325. 

101 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 56. 
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Niedaleko znajdował się dom mansjonarzy przykryty gontem 
i wyposażony w cztery pomieszczenia 102• 

O pierwotnym uposażeniu parafii mówi Liber memorabi
lium kościoła kolbuszowskiego. Wedle tego źródła właściciel 
Kolbuszowej, a zarazem fundator parafii Janusz Rokosz prze
znaczył na jej potrzeby uprawną rolę i łąkę między kościołem 
a wsią Nowa Wieś łącznie z poddanymi. Kościół miał otrzy
mywać dziesięcinę snopową ze wsi: Bukowiec, Kupno, Nowa 
Wieś, Przedbórz, Świerczów i Werynia, jak również meszne 
ze wsi: Brzezówka, Bukowiec, Kolbuszowa, Porębki, Poręby, 
Przedbórz, Widełka i Werynia. Za odśpiewanie Mszy św. przed 
wielkim ołtarzem w intencji dusz zmarłych duchowni pobierali 
dodatkowy czynsz. Oprócz tego mogli bez przeszkód korzystać 
z wyrębu w lasach dworskich oraz z wolnej propinacji piwa 
. ' dkil03 
I WO 

O dochodach kościoła kolbuszowskiego mówiło m.in. 
sprawozdanie z roku 1676. Do majątku plebańskiego należał 
łan ziemi ciągnący się od kościoła aż do lasu od strony Rzo
chowa o szerokości od drogi publicznej i dworskiego gruntu 
Jastrzębiec (Jastrzembiec) do granicy „Piórko': Parafia była 
właścicielem dwóch stawów rybnych oraz dwóch ogrodów. 
Dwa dni w tygodniu na potrzeby placówki pracowało dwóch 
ogrodników. W podobny sposób służyło dwóch kmieci i ośmiu 
komorników. Parafia otrzymywała dziesięcinę z gruntów fol
warku Podsobnie104• 

W roku 1727 placówka dysponowała łanem ziemi o długo
ści 42 staj od strony Rzochowa, rozciągającym się na szeroko
ści od pola zwanego Jastrzębiec aż do granicy zwanej wówczas 

102 AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 1 15. 
103 APK, LMK, s. 1, rps. 
104 AKKS, sygn. 798, k. 36-36v. 
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„Piórków': Ponadto do parafii należał folwark określany jako 
Łowitowska (Łowczówka) z przyległymi gruntami i 6 ogroda
mi. Dobra te ufundował kolator parafii, wojewoda krakowski 
Aleksander Michał Lubomirski. Stanowiły one odszkodowanie 
w zamian za zrzeczenie się przez proboszcza prawa propina
cji. Nadto kościół farny czerpał zyski z pastwiska i dwóch in

nych ogrodów: jednego zlokalizowanego od strony Rzocho
wa i drugiego zwanego Stanisz. Na potrzeby parafii pracowali 
4 ogrodnicy przez 2 dni w tygodniu, jak również jeden robot
nik zajmujący się trzodą. Parafia posiadała 2 stawy rybne, które 
znajdowały się w pobliżu stawu i młyna dworskiego. Korzystała 
także z wolnego dostępu do dziesięciu lasów dworskich 105• Do 
żywego inwentarza majątku plebańskiego należało wówczas 
12 krów i 6 jałówek. Doliczano do tego 2 „krowy kościelne: tzn. 
ofiarowane przez chłopów parafii, ale pozostające u prywat -
nych właścicieli, którzy w zamian za pozyskane od nich mleko 

i przychówek opłacali na utrzymanie kościoła roczny czynsz. 
Mniej okazale prezentowały się natomiast gospodarskie rucho
mości, które stanowiły: ,,wóz bosy ze wszystkiemi należytościa-
mi. Pług z radłem y bron para z goździami żelaznemi"106• 

Relacja z roku 17 48 wykazała, że nadal na wyposażeniu 
gospodarstwa plebańskiego pozostawał wóz, pług, radło i para 
bron. Zmianie uległ natomiast inwentarz 'Żywy, który tworzy
ły wówczas: 4 woły, 6 jałówek, 12 krów i 2 „krowy kościelne': 
W folwarku użytkowanym przez parafię przebywało w tym 
czasie 2 kmieci i 6 zagrodników. Kmiecie pracowali wołami 
przez 6 dni w tygodniu, natomiast zagrodnicy świadczyli pracę 
przez 1 albo 2 dni tygodniowo. Do tego trzeba dodać 12 ko-

105 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 71-72; AKMK, sygn. AVCap. 25, s. 325-326; W 
Kowalski, s. 28. 

106 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 342. 
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morników mieszkających w kościelnym majątku „Na Piaskach': 
którzy co tydzień odrabiali pieszo 1 dzień pańszczyzny. Obcią
żenie robocizną w gospodarstwie plebańskim nie było zbyt 
duże, choć wraz biegiem lat nieznacznie wrosło. W ostatnich 
latach XVII wieku wskaźnik wysokości pańszczyzny wynosił 
1, 7 dnia na osobę, zaś w połowie następnego stulecia - 2,8 dnia 
na osobę107

• 

W dniu 12 maja 1751 r. fundacje swoich poprzedników 
potwierdził kolator Janusz Aleksander Sanguszko. Uczynił to, 
,,mając na względzie piękno domu Bożego i myśl jego poprzed
ników, zwłaszcza jego ojca, który kościół położony w Kolbuszo
wej pod wezwaniem Wszystkich Świętych postanowił zazna
czyć własnym kosztem i po wieczne czasy odnowił darowiznę 
gruntów"108• 13 lat później w stajniach i oborach plebańskich 
hodowano: cztery woły, cztery krowy i parę koni. Przy uprawie 
roli w dalszym ciągu służyły: wóz, radło i para bron z żelaznymi 
gwoździami. Liczba „krów kościelnych'' zwiększyła się do pię
ciu 109. 

Przez cały okres staropolski duchowni korzystali również 
z rozmaitych świadczeń ze strony wiernych świeckich oraz 
kolatorów. W roku 1529 dziesięcina stanowiła aż 80 % wszyst
kich dochodów plebana, nie licząc zysków z gospodarstwa 
kościelnego. W śród danin, jakie składano w tym czasie pro
boszczowi, wskazać trzeba też kolędę, której wysokość szaco
wano na 2 grzywny. W późniejszym czasie nie wymieniano jej 
w dochodach plebańskich, zapewne dlatego, iż stanowiła ona 
ich niewielki odsetek Wizytacja z roku 1604 przekazała z kolei, 
że oprócz dziesięciny duchowni otrzymywali również świad-

107 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 80; W Kowalski, s. 28-30. 
108 APK, LMK, s. 9-10. 
109 AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 118. 
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czenie nazywane „stołowym': Właściciele poszczególnych go
spodarstw przekazywali proboszczowi po korcu żyta i ofiarę 
pieniężną w wysokości 6 groszy z łana 1 10• W roku 17 48 pleban 
pobierał dziesięcinę z gruntów folwarku należących do miejsco
wego dworu zwanego Podsobnie oraz z roli uprawianej przez 
mieszczan kolbuszowskich. Oprócz tego dwór przekazywał da
ninę w wysokości 22 korców ziarna żytniego i 1 O korców owsa. 
Meszne opłacali również mieszkańcy wsi należących do parafii: 
Weryni, Świerczowa i Kupna. Wynosiło ono korzec żyta mia
rą mielecką z łana od poddanych z Weryni i Świerczowa, zaś 
miarą głogowską od poddanych z Kupna. Obowiązywało też 
w dalszym ciągu świadczenie w wysokości 6 gr od łana upra
wianego przez parafian 1 1 1 • Opłacanie dziesięciny od mieszczan 
kolbuszowskich potwierdził książę Janusz Aleksander Sangusz
ko w dniu 3 sierpnia 17 60 r.112 

3. Parafialne instytucje o charakterze społecznym 

Od końca XVI stulecia w parafii istniał szpital ubogich. 
Ufundował go 21 czerwca 1587 r. Stanisław Tarnowski, nato
miast oficjalnie erygował 27 maja tegoż roku biskup krakowski 
Piotr Myszkowski 1 13• Zakład mieścił się w drewnianym budyn
ku. Mieszkali w nim ubodzy obojga płci, ale mężczyźni byli od
dzieleni od kobiet. Na ich utrzymanie i wyżywienie łożył m.in. 
dwór kolbuszowski 1 14• Dodać należy, że w połowie XVII wieku 

1 10 W Kowalski, s. 30-31. 
111  AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 56. 
1 12 AKMK, Acta Officialia, s. 476-477, rps. 
113 W Mroczka, S. Zych, Kościelna opieka społeczna w wioskach i małych 

miasteczkach na przykładzie prepozytur szpitalnych w Kolbuszowej i Cmolasie, 
w: Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności, red. J. Hoff, Kolbu
szowa 2006, s .  77. 

114 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 73; AKMK, sygn. AVCap. 25, s. 329. 
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w dekanacie miechocińskim przytułki istniały jedynie w 4 spo
śród 12 parafii: Baranowie, Cmolasie, Kolbuszowej i Padwi. 
W roku 1646 na terenie całego archidiakonatu sandomierskie
go osobne kościoły szpitalne ze swoimi kapelanami funkcjono
wały zaledwie w Kolbuszowej, Koprzywnicy, Osieku i Połańcu. 
Po 80 latach zakłady takie ostały się tylko w pierwszym i ostat -
nim z wymienionych ośrodków115• 

Pod koniec XVII stulecia z przytułku korzystało 8 ubogich: 
3 mężczyzn i 5 kobiet. Duszpasterstwem w kaplicy szpitalnej 
i opieką nad pensjonariuszami zajmował się ks. Jakub Kożu
chowski. Na stanowisko to został on instytuowany w roku 
1687116• W połowie XVIII stulecia kapelanię zajmował niezna
ny z imienia ks. Wójcicki, który zapewniał troskę duszpasterską 
w przytułkach rzochowskim i kolbuszowskim. W tym samym 
czasie w zakładzie w Kolbuszowej schronienie znajdowało 
dwanaście osób117• Dodać tu należy, że przytułek, jako posia
dający własną kaplicę i kapelana, pozostawał właściwie poza 
jurysdykcją miejscowego proboszcza 1 18• 

Już fundator szpitala przeznaczył na utrzymanie tej insty
tucji osobną rolę oraz środki finansowe w wysokości 1.500 zł. 
W rok po założeniu przytułku kasztelanowa sandomier
ska Magdalena Sobkowa na potrzeby prepozytury szpital
nej w Rzochowie i jej kolbuszowskiej filii przeznaczyła legat 
1.500 zł zapisany na dobrach Niechobrz. Dziesięć lat później 
dodała do tego kwotę 200 zł zabezpieczoną na dobrach Olszyny 
w ziemi bieckiej. Łącznie czerpano z tego roczny czynsz w wy-

1 15  Z. Guldon, W Kowalski, Szpitale w województwie sandomierskim w drugiej 
połowie XVII w., NP, t. 84, 1995, s. 87-88, 127. 

1 1 6  AKKS, sygn. 800, s. 104-105. 
1 17 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 56v. 
1 18 W Wójcik, Z dziejów kościelnego szpitalnictwa. Archidiakonat sandomier

ski, AK, t. 51, 1949, s. 268. 
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sokości 102 zł, z czego proboszcz szpitalny otrzymywał 1 O zł, 
rzochowski bakałarz 24 zł, biedni z Rzochowa 38 zł, a przytułek 
kolbuszowski 30 zł1 19• Jak ustalił Waldemar Kowalski, w XVII 
stuleciu dochody z pola były dzielone pomiędzy prepozyta 
szpitalnego i ubogich pensjonariuszy. Zdarzały się również 
przypadki zawłaszczania szpitalnych gruntów przez dziedzi

ców. Stabilizację sytuacji materialnej zakładu przyniósł dopiero 
następny wiek120. 

Sprawozdania z lat 1727 i 1738 ujawniły, że uposażenie 
zakładu stanowił m.in. łan ziemi, który był obsiewany przez 
pensjonariuszy. Plony zebrane z tego pola ubodzy dzielili mię
dzy siebie. Ponadto szpital posiadał swoją łąkę oraz ogród. In
wentarz żywy stanowiły dwie jałówki i cztery krowy. Kapelan 
przytułku korzystał z czynszu od kwoty 50 fl. zapisanych na do
brach wsi Olszyny121 • Dwie dekady później w oborze szpitalnej 
hodowano parę wołów i parę cielców122• 

W roku 1764 obowiązki kapelana szpitala (hospitalis pra
epositus) spełniał nieznany z imienia ks. Głowacki. Korzystał 
on z niedawno wzniesionego domu na murowanym funda
mencie. Budynek był wyposażony w piece, kominy, okna itp. 
Ogólnie został oceniony jako wygodny. Przy nim znajdowały 
się zabudowania gospodarcze. Składały się na nie: stodoła, obo
ra i stajnia. Na pozytywną opinię wizytatora zasłużyła również 
część mieszkalna zakładu.123• Ogólnie uposażenie kapelanii 
kolbuszowskiego szpitala było oceniane jako dość zamożne, 
co dość pozytywnie zaznaczało się w porównaniu z innymi 

119 F. Kiryk, s. 234; W Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa, s. 40; S. Zych, 
Z dziejów Niechobrza 1373-1914, Mielec 2006, s. 11. 

120 W Mroczka, S. Zych, Kościelna opieka społeczna, s. 82. 
121 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 73; AKMK, sygn. AVCap. 25, s. 329. 
122 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 80-80v. 
123 AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 118-119. 
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podobnymi ośrodkami archidiakonatu sandomierskiego, jak 
Osiek czy Ulanów124• 

Obowiązek utrzymywania zakładu spoczywał m.in. 
na miejscowych włościanach. Nie zawsze to jednak wystarcza
ło. Zarządcy przytułku starali się więc o pomoc u wielu osób, 
przede wszystkim u dziedziców kolbuszowskich. Oni to rów
nież dysponowali prawem prezenty na szpitalną kapelanię. 
Przykładowo na początku XVIII stulecia ks. Stanisław Nie
działkowski postulował u księcia Pawła Karola Sanguszki o re
zydencję przy szpitalnym kościele. Do prośby tej załączał m.in. 
pozytywną opinię i poręczenie oficjała krakowskiego Michała 
Wodzickiego125• 

Przytułek posiadał własną kaplicę pw. św. Stanisława - Bi
skupa i Męczennika wzniesioną w roku 1587126• Kościółek 
stanowił właściwie filię prepozytury szpitalnej w Rzochowie, 
o czym była mowa we wstępie. Świątynia została wzniesiona 
obok budynku szpitalnego, na północ od rynku i obecnej syna
gogi 127• Była zbudowana z drewna na dębowym fundamencie, 
a otaczał ją cmentarz grzebalny. Dach kaplicy był kryty gontem. 
Do wnętrza prowadziło dwoje zamykanych drzwi. Budynek 
wieńczyła wieżyczka z sygnaturką. Wewnątrz znajdowała się 
ceglana posadzka. Centralnym miejscem kaplicy był drewniany 
ołtarz Świętej Trójcy, określany niekiedy ołtarzem św. Stanisła-

124 W Kowalski, Opieka szpitalna i dobroczynna na terenie archidiakonatu 
sandomierskiego w dobie przedrozbiorowej, w: Charitas. Miłosierdzie i opieka spo
łeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych 
w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. U. Augustyniak, A. Karpiński, Warsza
wa 1999, s. 181. 

125 F. Zacny, Rola dworu Lubomirskich i Sanguszków w rozwoju miasta Kolbu
szowa na przełomie XVII i XVIII wieku, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta, s. 52. 

126 AKapMK, sygn. AV 7, k. 31. 
127 ZSZ, M. Książek, Miasta prywatne Wiśnicz Nowy i Kolbuszowa (na tle 

działalności urbanistyczno-architektonicznej Lubomirskich w X.VII wieku), Kra
ków 1990, s. 126, mps. 
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wa. Był on częściowo wyzłocony i pomalowany. W jego mensie 
znajdował się kamienny portatyl. Na belce tęczowej znajdował 
się wizerunek Ukrzyżowanego. W małej zalaystii była ustawio
na szafa oraz stół ze szkatułką. Warte uwagi, że ten niewielki 
kościółek miał własne małe organy muzyczne. Budowlę otaczał 
niewielki plac128

• 

Podobnie jak wiele innych pobożnych dzieł, prepozytura 
szpitalna w Kolbuszowej została zlikwidowana w okresie józefi
nizmu. Jej kres datuje się na rok 1793. Nie oznaczało to jednak 
likwidacji samych szpitali. Funkcjonowały one dalej, ale były 
włączone w zwykłe duszpasterstwo parafialne. Tym samym 
przestały się one cieszyć pewną autonomią, a ich ranga uległa 
zmniejszeniu 129

• 

Kolejną instytucją społeczną prowadzoną pod opieką du
chownych była szkoła parafialna. To na barkach plebana spo
czywało zapewnienie kadry nauczycielskiej oraz jej uposaże
nie. Na ziemiach polskich obowiązek prowadzenia placówek 
oświatowych spoczywał na parafiach od roku 1285. Właśnie 
wówczas synod prowincjalny w Łęczycy zakazał powierzać 
funkcję nauczycieli Niemcom nie posługującym się językiem 
polskim. Początkowo szkoły powstawały w miastach, ale już 
od XIV wieku zaczęły pojawiać się również na wsiach. Roz
wój sieci szkolnej w diecezji krakowskiej był dość szybki, gdyż 
na początku XVI stulecia własne placówki posiadało już około 
90% parafii. Niestety, wiele z tych instytucji zostało zniszczo
nych podczas reformacji. Kolejny okres rozwoju szkolnictwa 

128 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 73; AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 1 18v; S. Zych, 
Z badań nad dziejami, s. 8-9. 

129 Por. S. Zych, Szpitale parafialne w świetle prawodawstwa partykularnego 
w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego do 1917 roku, w: Ku prawdzie w mi
łości. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Janowi Śru
twie, red. S. Koczwara, Lublin 2002, s. 179-187; M. Wrzeszcz, Kolbuszowa, EK, 
t. IX: Kinszasa-Krzymuska, Lublin 2002, kol. 3 14. 
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na ziemiach polskich przyniosły lata reformy potrydenckiej 
w drugiej połowie tego wieku 13°. 

Zachowane przekazy milczą o jakimkolwiek nauczycielu 
w Kolbuszowej w początku XVI wieku131 • Przypuszczać moż
na natomiast, że szkoła parafialna powstała tu pod koniec 
tego stulecia. Potwierdzone jest istnienie placówki oświatowej 
na początku następnego wieku. Wizytacja kanoniczna z roku 
1604 stwierdziła funkcjonowanie w wiosce budynku szkolnego. 
Jego stan i utrzymanie były zadowalające. Obowiązki rektora 
szkoły parafialnej podejmował w tym czasie Jan Grodzki, liczą
cy 37 lat. Za spełnianą pracę, podobnie jak nauczyciel w nieda
lekiej parafii Przewrotne, pobierał wynagrodzenie od gromady. 

Innym obowiązkiem kierownika szkoły było sprzątanie świąty
ni farnej. Wizytator, delegat bpa Bernarda Maciejowskiego, za
lecił, aby pilnie oczyszczał ściany kościelne z pajęczyn, a w każ
dą sobotę dodatkowo zmywał posadzkę. W tych zadaniach 
rektor był wspomagany przez kantora132• 

Przynajmniej od roku 1640 zadania nauczyciela w szkole 
parafialnej spełniał Grzegorz Klauzowic. Wedle zachowanych 
źródeł ożenił się on z Zofią; posiadał czworo dzieci: Reginę, 
Katarzynę, Stanisława i Baltazara. W zapisach metrykalnych 
był określany jako „rector scholae" bądź „baccalarius': jego 
żona jako „bakalarka': córki jako „rektorówny': a synowie jako 
„rektorczykowie'' lub „bakalarczykowie': Zadania kierownika 
szkoły spełniał do końca roku 1654, kiedy prawdopodobnie 

130 S. Zych, Z dziejów szkoły parafialnej w Kolbuszowej w latach 1604-1772, 
ZK, 2001, nr 4, s. 17. 

131 P. Miodunka, Sieć parafialna, s. 111; A. Zapart, Sieć szkół parafialnych w ar
chidiakonacie sandomierskim od XVI do XVIII w. , RTK, t. 27, z. 4, 1980, s. 58-59. 

132 AKapMK, sygn. AV 23, k. 23-24v; ZSZ, A. Zapart, Szkolnictwo parafialne 
w archidiakonacie sandomierskim w XVI-XVIII wieku, Lublin 1976, s. 39, 50, 
mps; tegoż, Podstawy materialne szkół parafialnych w archidiakonacie sandomier
skim w XVI-XVIII w. , SS, t. 6, 1990-1996, s. 520. 
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zmarł. Grzegorz Klauzowic to doskonały przykład na to, jak 
ważną personą w ówczesnym społeczeństwie był nauczyciel 
szkoły parafialnej. Jak ustalił Wojciech Mroczka, w latach 1646-
1650 rektor ten aż 69 razy spełniał obowiązki ojca chrzestnego. 
Dotyczyło to nie tylko mieszkańców Kolbuszowej, z której po
chodziło 27 jego dzieci chrzestnych, lecz również innych wio

sek parafii. Równolegle do tego podobną funkcję proponowa
no żonie nauczyciela 133 . 

Mniej pochlebną opinię wystawiła szkole wizytacja z roku 
1646. Budynek oświatowy został wówczas oceniony jako „stary 
i brudny''134• Zaznaczyć tu należy, że właściwie nie wiadomo, 
jak wyglądała ta szkoła. Przypuszczać można, że było to jed
nocześnie miejsce nauki, jak i dom mieszkalny dla nauczyciela. 
Być może nawet zajęcia były prowadzone w tym samym po
mieszczeniu, które zamieszkiwał rektor. Placówkę wymieniały 
sprawozdania wizytacyjne z lat 1676 i 1694. Pierwsza z tych 
relacji przekazała, iż budynek szkolny znajdował się wówczas 
w dobrym stanie. To wszystko przemawia za tym, że szkoła nie 
została zniszczona w trudnych czasach potopu szwedzkiego 
i najazdu wojsk księcia Jerzego II Rakoczego135 • Dodać warto, 
że w roku 1676 nauczyciel korzystał z jednego z ogrodów pa
rafialnych. Świadczyło to o tym, że kierownik szkoły nie był 
już wówczas, a przynajmniej nie w całości, utrzymywany przez 
miejscową gromadę. O nim samym zapisano natomiast dość 
niepochlebną ocenę, podkreślając, że z powodu swego pijań
stwa i niemoralnego życia nie cieszył się wśród mieszkańców 
dobrą opinią 136

• 

133 W Mroczka, Parafia kolbuszowska, s. 34-37; M. Piórek, 500 lat kolbuszow-
skiej parafii pw. Wszystkich Świętych c.d., KR, 22 VII 2009 r., s. 21. 

134 A. Zapart, Szkolnictwo parafialne, s. 41. 
135 S. Zych, Z dziejów szkoły parafialnej, s. 17. 
136 AKKS, sygn. 798, k. 36v; A. Zapart, Szkolnictwo parafialne, s. 75. 
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Znamienne jednak, że o istnieniu szkoły nie wspomniała 
relacja wizytacyjna z roku 1727. Może to sugerować, iż bu
dynek szkolny uległ zniszczeniu podczas wojny północnej 
na początku XVIII wieku, co zbiegło się z mocnym kryzysem 
szkolnictwa w całej Polsce. Kolbuszowska szkoła parafialna 
została odbudowana w latach 30. XVIII stulecia. Wymieniła ją 
m.in. wizytacja z roku 1738. Rektorem placówki, a jednocze
śnie dzwonnikiem, był wówczas Wawrzyniec Gawędzki. Jako 
wynagrodzenie traktował m.in. korzystanie z ogrodu znajdu
jącego się za jego domem. Prócz tego, wspólnie z organistą, 
za odśpiewywanie oficjum otrzymywał kwotę 40 fl. W niedzie
le i dni świąteczne, z powodu niedbalstwa duchownych, śpie
wał różaniec i przewodniczył modlitwom wiernych świeckich. 
Nadmienić warto, iż kolbuszowska placówka edukacyjna była 
jedyną funkcjonującą wówczas na terenie całego archidiakona
tu sandomierskiego137• 

Fakt istnienia szkoły został odnotowany również w roku 
17 48. Organista uczący wtedy w szkole pobierał za swoją pra
cę kwotę 12 fl. kwartalnie wypłacaną przez kolbuszowskiego 
proboszcza. W tymże roku nauczyciel miał pod swoją pieczą 
5 dzieci138• W roku 1764 obowiązki nauczyciela spełniał orga
nista Tomasz Sielecki. Sytuacja ta nie była niczym niecodzien
nym w realiach ówczesnej Polski. Powszechny był wtedy proces 
zastępowania nauczycieli przez pracowników parafialnych. Pa
miętać też trzeba, że zazwyczaj organista był osobą dość dobrze 
wykształconą i przygotowaną do kształcenia młodzieży. Po
dobnie zresztą miała się rzecz z dzwonnikami, których trakto-

137 AKMK, sygn. AVCap. 25, s. 328; A. Zapart, Szkolnictwo parafialne, s. 29. 
138 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 56v; A. Zapart, Szkolnictwo parafialne, s. 94, 

tegoż, Uczniowie szkół parafialnych w dawnym archidiakonacie sandomierskim, 
SS, t. 3 1982, s. 470. 
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wan o jako przedstawicieli prowincjonalnej elity społecznej. Nie 
bez znaczenia pozostawały też oszczędności czynione przez 
plebana, który mógł wydatkować mniej środków finansowych 
na opłacenie świeckich opiekunów rozmaitych instytucji spo
łecznych prowadzonych przez parafię139. 

139 W Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa, s. 33-34. 
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W czasach staropolskich parafia kolbuszowska stanowiła 
ważny ośrodek kultu maryjnego. Podobnie jak w kilku niedale
kich miejscowościach, istniało tu lokalne sanktuarium oddzia
łujące na okoliczne osady położone na skraju Puszczy Sando
mierskiej. Rangę sanktuarium posiadała świątynia parafialna 
pw. Wszystkich Świętych. Cześć odbierał tu obraz Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej. 

Tytuł wizerunku jako łaskami słynącego zapisano m.in. 
w sprawozdaniu wizytacyjnym z roku 17 48. O rozbudowanym 
kulcie świadczyły dobitnie liczne wota otaczające nie tylko sam 
łaskawy obraz, lecz również inne wizerunki. Dostrzegając ran
gę parafii kolbuszowskiej oraz ważną rolę, jaką ten ośrodek re
ligijny pełnił w regionie, w roku 1751 bp A. S. Załuski erygował 
w Kolbuszowej prepozyturę 140• Przy świątyni parafialnej funk
cjonowało kolegium mansjonarskie, które stanowiło kapitułę 
mniejszą 141 • 

Kres istnieniu prepozytury przyniosły rozbiory Polski 
i włączenie ziemi kolbuszowskiej do monarchii habsburskiej. 
W tym samym czasie zanild kult Najświętszej Maryi Panny, 
co wiązało się zapewne z wprowadzeniem w życie tzw. reform 
józefińskich. Na przeszkodzie w jego odbudowaniu w drugiej 

140 M. Wrzeszcz, kol. 3 14. Dodać warto, że ks. Bolesław Kumor datował for
malne ustanowienie prepozytury w Kolbuszowej na rok 1775. Por. B. Kumor, 
Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000, s. 435. 

141 S. Nabywaniec, Nowe kolegiaty i kapituły kolegiackie w diecezji rzeszowskiej, 
»Zwiastowanie': 2007, nr 1, s. 182. 

51 



Ks. Sławomir Zych, Bartosz Walicki 

połowie XIX stulecia stanęło tragiczne zniszczenie obrazu Nie
pokalanej podczas pożaru kościoła w roku 1852142• 

1. Kościół sanktuaryjny i jego wyposażenie 

Centralnym miejscem w parafii i jej „sercem" był kościół pa
rafialny. O wyglądzie i wyposażeniu kolbuszowskiego kościoła 
mówiło już sprawozdanie wizytacyjne z roku 1604143• Szczegó
łowe opisy świątyni z połowy XVII wieku przedstawiła relacja 
z dnia 18 czerwca 1646 r. przygotowana podczas kanonicz
nej wizytacji dokonanej przez delegata biskupa krakowskiego 
Piotra Gembickiego, prepozyta opoczyńskiego ks. Wacława 
Kosteckiego144• Opis ten uzupełniły sprawozdania wizytacyjne 
z lat: 1727145, 1738146 i 1748147• Wedle powyższych zapisów para
fia dysponowała kościołem pod wezwaniem Wszystkich Świę
tych. Świątynia została konsekrowana wraz z ołtarzem głów
nym i dwoma bocznymi w dniu 22 czerwca 1678 r. Obowiązki 
konsekratora spełnił sufragan krakowski Mikołaj Oborski, bi
skup tytularny Laodycei 148• Rocznicę poświęcenia obchodzono 
w pierwszą niedzielę po święcie św. Michała Archanioła 149• 

142 S. Zych, Kościół sanktuaryjny w Kolbuszowej w świetle akt wizytacyjnych 
z 1764 r., ZK, 2004, nr 3-4, s. 16; tegoż, Sanktuaria maryjne Kolbuszowszczyzny 
około polowy XVIII w., s. 3 1-33, 37. 

143 AKapMK, sygn. AV 23, k. 23v-24. 
144 AKapMK, sygn. AV 7, k. 30v-31, 132. 
145 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 70-71. 
146 AKMK, sygn. AVCap. 25, s. 322-325. 
147 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 55-55v. 
148 J. Kracik, Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w XVII

XVIII wieku, NP, t. 61, 1984, s. 115, 132. 
149 AAPrz, Compendium visitationis ecclesiarum archidiaconatus Sandomi

riensis sub Ill. ac R. D. Bernardo Maciejowski Dei gratia episcopo Cracoviensi 
duce Severiensi per R.D. Martinum Wróblowski S.Th.D. archidiaconum San
domir ien. factae et conscriptae anno 1604-to. Exequutio visitationis pergeba
tur Sandomiriae die 16 Martii usque ad 3 Aprilis anno Domini 1604, b. sygn., 
k. 523v, rps [fotokopia] . 
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Drewniany budynek okryty był dachem z gontu. Jak zapi
sano, ,,Ecclesia Parochialis Praeposituralis lignea scandulis tecta': 
Podobny dach przykrywał również zakrystię znajdującą się 
po północnej stronie budynku. Budowlę zamykała optycznie 
wieżyczka z sygnaturką na środku długości dachu. W roku 
17 48 określono ją jako „turr icula noviter extructa': Została ona 
pomalowana na kolor zielony. Ściany prezbiterium, tzw. ,,chó
ru mniejszego: wznosiły się na fundamencie murowanym, zaś 
ściany nawy, tzw. ,,chóru większego: posiadały fundament dę
bowy. Posadzka kościelna była ułożona z kamieni. Drewniana 
podłoga była poddawana renowacji. 

Chór muzyczny został zbudowany z drewna. Dla ozdoby 
został on pomalowany różnymi kolorami. Ustawione na nim 
zostały duże organy muzyczne. Tęcza z postacią Ukrzyżowane
go w środku kościoła została wykonana z drewna. Do świątyni 
prowadziło dwoje drzwi. Wielkie prowadziły od strony zachod
niej, a mniejsze od południa. Wyposażono je w dobre zamki. 
Świątynia posiadała 8 okien oprawionych w ołowiane ramki. 
2 kolejne, w żelaznych ramach, umieszczono w zewnętrznej 
ścianie zakrystii. Cała budowla była obwiedziona sobotami 
krytymi gontowym dachem. 

W roku 1646 w kościele znajdowały się 3 drewniane, rzeź
bione i częściowo złocone ołtarze. Wielki pozostawał pod we
zwaniem Wszystkich Świętych150• Nad jego mensą znajdowało 
się drewniane tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, 
który przechowywano w srebrnej, pozłoconej puszce na ozdob
nym korporale. Wedle świadectw pisanych, przy Chrystusie 
Eucharystycznym podczas nabożeństw, a od drugiej połowy 
XVIII wieku stale, zapalana była osobna lampa. Ołtarz ów 

150 W roku 1738 określono go jako „in honorem Beatissimae, S .  Annae, S. Jo
annis Baptistae, tum Omnium SS. erectum': Por. AKMK, sygn. AVCap. 25, s. 323. 
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posiadał zasłonę mocowaną na żelaznym pręcie. Drugi ołtarz 
był poświęcony św. Annie. Ustawiono go od strony północnej, 
w „chórze większym" po stronie Ewangelii. Jego ozdoby stano
wiły nie tylko złocenia, lecz również różnokolorowe malunki. 
Posiadał on drewnianą mensę kryjącą portatyl z relikwiami 
świętych. W późniejszym czasie wymieniono ją na murowaną, 
którą konsekrowano. Naprzeciw niego, od strony południowej, 
stał trzeci ołtarz, wzniesiony ku czci świętych Apostołów Piotra 
i Pawła z drewnianą mensą. 

Do roku 1738 przybyły 2 kolejne ołtarze. Obecność czwar
tego odnotowano już w roku 1727. Został on ustawiony od pół
nocy. Był to niewielki, przenośny ołtarz ku czci Najświętszej 
Maryi Panny czczonej w łaskami słynącym obrazie. Był nie 
tylko zdobiony kolorowym malowaniem, ale również dwiema 
złoconymi kolumnami. Do roku 1748 wyposażono go w ka
mienną mensę, którą następnie konsekrowano. Piąty ołtarz 
został ustawiony ku czci św. Róży. Był pomalowany i złocony, 
posiadał drewnianą mensę z płytką portatylową. Nie był nato
miast konsekrowany. Warto zaznaczyć, że zamiast ołtarza św. 
Piotra i św. Pawła został wówczas wymieniony ołtarz św. Józefa 
zajmujący miejsce w lewej części „chóru większego': Trudno 
jednoznacznie określić, czy w międzyczasie nastąpiła zmia
na patrona ołtarza, czy stary ołtarz został rozebrany, a na jego 
miejsce pojawił się inny. Już wtedy był on jednak określany jako 
„antiquum': Posiadał murowaną mensę. Warto zauważyć, że 
ołtarz ów był konsekrowany. 

Rzeźbione i złocone tabernakulum było umieszczone w na
stawie wielkiego ołtarza. W nim to, pod zamknięciem, prze
chowywano konsekrowane hostie. Drewnianą chrzcielnicę 
(fons baptismalis) ustawiono w „chórze wielkim" od strony 
południowej. Sprzęt ten był dość stary, zamykany, ozdobiony 
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różnokolorowo. Znajdował się w niej wygięty mosiężny ko
ciołek do czerpania wody. Opróżniana piscyna ulokowana 
została przy wielkim ołtarzu. Oleje święte przechowywano 
w cynowym naczyniu, które zamykano w szafce umocowa
nej do ściany kościoła od strony Ewangelii wielkiego ołtarza. 
Okna i 2 drewniane konfesjonały pozostawały nieuszkodzone. 
Drewniana ambona ( suggestus concionatorius) była ustawiona 
po stronie Ewangelii wielkiego ołtarza. Została ona ozdobio
na różnymi kolorami. W zakrystii umieszczone zostały szafy 
do przechowywania paramentów liturgicznych. W „mniej
szym chórze" ustawionych było 5 drewnianych ławek, zaś w na
wie - 14 kolejnych. 

Przy kościele wznosiła się drewniana dzwonnica „in for- · 
mam turris extructum': W roku 1604 mieściła ona w sobie 
2 dzwony. Oprócz tego, w kopule dachu, na środku długości 
świątyni, znajdował się trzeci dzwon - sygnaturka. Przed po
łową XVIII stulecia dołączył do niej kolejny mały dzwon. Na 
cmentarzu przykościelnym znajdowała się również kostnica 
(ossarium). Całym plac został ogrodzony płotem z drewnia
nych sztachet i był zamykany na klucz. Ogrodzenie w środku 
długości od strony południowej posiadało drewnianą bramę 
z niewielkim, gontowym daszkiem. 

Nową, barokową świątynię parafialną zbudowano w latach 
1750-17(50 z inicjatywy księcia Janusza Aleksandra Sangusz
ki. Została ona wzniesiona z drewna, na murowanym funda
mencie. Podczas wizytacji kanonicznej z roku 17 64 określono 
ją jako „de novo exstructa'151 • Budynek konsekrował w roku 
17 66 biskup tytularny Salade, sufragan przemyski Ignacy Krzy
żanowski. Równocześnie kolator J. M. Lubomirski wydał nowy 

151 AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 112v. 
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dokument fundacyjny i tym samym dokonał refundacji para
fii kolbuszowskiej. Świątynia ta służyła wiernym do roku 1852, 
gdy spłonęła 152• 

Kościół posiadał 3 wejścia. Główna brama wychodziła 
na zachód i była wyposażona w drewniane drzwi, zamykane 
od wewnątrz drewnianą zasuwą. Mniejsze wejścia prowadzi
ły na południe oraz północ. Wnętrze świątyni było oświetlo
ne przez światło dzienne dostające się przez trzynaście okien. 
Obok prezbiterium zaprojektowana została murowana zakry
stia. Służyła ona nie tylko przygotowywaniu się duchownych 
do celebr, lecz również jako miejsce przechowywania szat li
turgicznych, licznych paramentów i księgozbioru kościelnego. 
Podłoga w prezbiterium została wykonana z dębiny, zaś w na
wie - ze zwykłego drewna. Dach wieńczyła wieżyczka z małym 
dzwonem - sygnaturką. Dodać warto, iż pod posadzką wyko
nane zostały cztery murowane krypty. 

Eucharystia była sprawowana na 5 ołtarzach. Główny był 
stary, ale gruntownie odnowiony. Był wyposażony w murowa
ną mensę, nad którą znajdowało się zamykane tabernakulum 
z Najświętszym Sakramentem. Nastawa górna zawierała dwa 
obrazy, które ukazywały Niepokalanie Poczętą Matkę Bożą oraz 
Wszystkich Świętych. Pierwszy z nich otaczany był przez wier
nych dużą czcią, a jego kult zyskał aprobatę ze strony kościelnej 
poprzez tytułowanie go „łaskami słynącym': Ponadto w świą
tyni wzniesione zostały cztery ołtarze boczne z murowanymi 
mensami. Były one poświęcone: św. Annie, św. Joachimowi, 
św. Józefowi i św. Franciszkowi. Dwa pierwsze znajdowały się 
w prezbiterium. Ołtarz św. Anny był nowy, jeszcze nie pomalo
wany. Zawierał w nastawie wizerunek swojej patronki. Posiadał 

152 S.  Nabywaniec, Nowe kolegiaty, s. 182. 
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murowaną mensę z portatylem. Naprzeciw niego znajdował się _ _, 
ołtarz św. Joachima z murowaną mensą i portatylem. 2 ostatnie 
ołtarze były ustawione przy ścianach w „chórze większym" ko
ścioła. Oba wyposażono w murowane mensy z płytkami por
tatylowymi. 

Chrzcielnica, która stanowiła źródło życia chrześcijańskie
go wiernych, znajdowała się przy ołtarzu św. Józefa. W nawie 
świątyni ustawionych zostało dziesięć rzędów ławek. Kapłani 
szafowali sakrament pokuty w 2 drewnianych konfesjonałach. 
Jako miejsce przepowiadania słowa Bożego służyła nowa am
bona pomalowana na kolor fioletowy153• Liturgię uświetniała 
gra dziesięciogłosowych organów. Instrument ten zajmował 
miejsce na chórze muzycznym 

154• 

Podobnie jak przy starym kościele, również w pobliżu no
wej świątyni, na cmentarzu kościelnym wznosiła się drewnia
na dzwonnica na murowanym fundamencie. Została oddana 
do użytku w roku 1763. Posiadała dach kryty gontem i była 
pomalowana na kolor czerwony. W swoim wnętrzu kry
ła trzy dzwony, wszystkie konsekrowane. Jeden z nich został 
odlany przez nieznanego bliżej ludwisarza Georga Friedricha 
Fissemana w roku 1639. Kolejnym budynkiem zlokalizowa
nym na cmentarzu kościelnym była nowa, drewniana kostni
ca z gontowym dachem. Plac był obwiedziony ogrodzeniem, 
przez które prowadziła brama zlokalizowana od strony połu
dniowej 155• 

153 AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 1 12v-113v. 
154 Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, M. Ko

nopka, Organy i organiści w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w. na pod
stawie akt wizytacyjnych, Lublin 1983, s. II, mps. 

155 AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 113v; W Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa, 
s. 35; S. Zych, Kościół sanktuaryjny w Kolbuszowej, s. 16. 
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Plac wokół świątyni stanowił zarazem cmentarz grzebalny. 

Był on ogrodzony drewnianym płotem. Cmentarz kolbuszow
ski został założony prawdopodobnie na przełomie wieków XV 
i XVI. Stało się to jednocześnie z powstaniem wsi Werynia 
i Kolbuszowa. W późniejszym czasie na tym miejscu wzniesio
no kościół pw. Wszystkich Świętych 156 • Nekropolia kolbuszow
ska była użytkowana do końca okresu staropolskiego. Dopie
ro w roku 1800 wszedł w życie zakaz grzebania zmarłych pod 
kościołem i w jego otoczeniu, o czym mówiły rozporządzenia 
austriackie z lat 1784 i 1792. Nowy cmentarz założono w innej 
części miasteczka, zwanej „Na Piasku': Funkcję kaplicy cmen
tarnej objęła przeniesiona tam drewniana świątynia pw. św. Sta
nisława 157• 

Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, że przynajmniej 
od połowy XVII stulecia w bezpośrednim sąsiedztwie kolbu
szowskiej fary funkcjonowało lokalne targowisko. W każdą 
niedzielę skupiało ono nie tylko miejscowych mieszkańców, ale 
i chłopów z okolicznych wsi. Dopiero w drugiej połowie XVII 
wieku targowisko to zostało przeniesione nieco dalej, na plac 
zlokalizowany między karczmą a browarem 158• Powodem tej 
zmiany była ogłoszona 11 września 1683 r. decyzja dziedzica 
Józefa Karola Lubomirskiego, który zamierzał zapewnić świą
tyni i jej otoczeniu należną cześć159

• 

Dodać należy, że prócz kościoła parafialnego oraz szpi
talnego w parafii kolbuszowskiej znajdowały się inne obiekty 

156 M. Piórek, 500 lat kolbuszowskiej parafii p. w. Wszystkich Świętych ( ciqg dal
szy), KR, 27 V 2009 r., s. 22; tegoż, Kartki z dziejów kolbuszowskiego cmentarza, 
ZK, 2007, nr 4, s. 23. 

157 M. Piórek, 500 lat kolbuszowskiej parafii pw. Wszystkich Świętych, KR, 
24 VI 2009 r., s. 20. 

158 J. Półćwiartek, Panowie feudalni na Kolbuszowej i ich majętność w XVII
XIX wieku, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta, s. 13. 

159 AKMK, Acta Ofłicialia, s. 467-469. 
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kultyczne. Były nimi m.in. kaplice zlokalizowane w pałacach 
w Kolbuszowej i Przedborzu. Funkcjonowały one na zasa
dzie oratoriów, gdyż nie przechowywano w nich Najświętsze
go Sakramentu. Świadectwo o pierwszej z nich pojawiło się 
już w roku 1654. W roku 17 48 zapisano, iż celebrowano tam 
Msze św. po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia 160• 

Druga kaplica powstała między rokiem 1748 a 1764. Obie były 
poświęcone, jakkolwiek w oratorium kolbuszowskim nie była 
wówczas sprawowana Najświętsza Ofiara. Na celebrowanie 
Eucharystii w oratorium w Przedborzu wydal zgodę oficjał 
diecezji krakowskiej 161 • Kaplice zostały skasowane w ramach 
,,reform józefińskich" na początku okresu rozbiorowego162• 

Brak szczegółowych danych mówiących o obecności w parafii 
kolbuszowskiej w czasach staropolskich kapliczek, figur świę
tych i przydrożnych krzyży. Nie można jednak wątpić, że takie 
obiekty stanowiły podówczas codzienne tło dróg i miejscowo-
, . . sc1 regionu. 

Jak wykazała wizytacja z roku 1646, spośród trzech ówcze
snych kolbuszowskich relikwiarzy dwa były to „skrzyneczki 
pozłociste drewniane, w nich trumienki axamitem obite" z reli
kwiami świętych. Trzeci relikwiarz był podobny do oszklonego 
obrazka z ramkami. W świątyni znajdowało się także „Sukno 
na Maryi Pannie iedno, z płótnem po kraiach': O ławkach zapi
sano: ,,są wszędy całe po kościele in choro primo, noviter od za
krystiey': Okna z kolei przedstawiono krótko: ,, te wszytkie cale': 
Malo uwagi poświęcono kazalnicy. O wiele większe zaintere
sowanie sprawozdawcy wzbudziły dwie skrzynie. Pierwsza słu
żyła do przechowywania różnych rzeczy. W drugiej trzymano 

160 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 56v. 
161 AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 114v. 
162 S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 9. 
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przedmioty srebrne. Podobnym meblem była skarbona na pie

niądze. Zarówno skrzynie, jak i skarbona były zabezpieczone 
zamkami i kłódkami. 

Świątynię ozdabiał ustawiony niedługo przed wizytacją 
krucyfiks. Ponadto do procesji i ceremonii liturgicznych uży
wano drugiego, nowego krzyża. Trzeci krzyż był noszony przez 
dzieci szkolne podczas pogrzebów zmarłych. Do procesji teofo
rycznych używany był baldachim. Drugi, płócienny baldachim 
znajdował się nad wielkim ołtarzem. W nabożeństwach po
sługiwano się 1 1  chorągwiami. Kolejnym elementem wystroju 
świątyni pozostawała figura Zmartwychwstałego z chorągiew
ką. Do udzielania chrztu korzystano z drewnianej chrzcielnicy 
oraz miedzianego kociołka do czerpania wody. Oleje święte 
przechowywano w dwóch naczyniach; jedno z nich zostało 
wykonane z blachy żelaznej . Ważnym sprzętem liturgicznym 
była mosiężna lampa wisząca na łańcuszkach przed wielkim 
ołtarzem. Z mosiądzu była wykonana również kadzielnica 
na łańcuszku. W zakrystii przechowywano mosiężny kociołek 
do kropienia. Do metalowych akcesoriów zaliczano także żela
za do wyrobu opłatków oraz cyrkiel do wycinania komunikan
tów. Poza tym w liturgii wykorzystywano 4 małe dzwoneczki. 
Kolejny dzwonek przechowywano w zakrystii. Tylko 2 lichta
rze były mosiężne. Pozostałe 16 wykonano z drewna, z czego 
połowa była posrebrzona 163• 

Przez następne kilkadziesiąt lat wyposażenie kolbuszow
skiej świątyni znacznie się powiększyło. Świadectwem na to 
jest sprawozdanie wizytacyjne z roku 1727. Nowym nabytkiem 
kościelnym był obraz św. Róży. Nadto ściany świątyni udeko

rowano wewnątrz poprzez zawieszenie 8 obrazów świętych 

163 AKapMK, sygn. AV 7, k. 1 3lv-132v. 
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i 4 mniejszych obrazów papierowych. Obrazy patronów brac
kich - św. Józefa i św. Anny - były umieszczone także w dwóch 
feretronach. Ostatnimi wizerunkami były: nowa figura Zmar
twychwstałego wykonana przez snycerza oraz 2 drewniane po
srebrzane pacyfikały. Dodać tu należy 9 chorągwi kościelnych. 
2 stanowiły weksylia brackie: zielona adamaszkowa Bractwa 

św. Józefa oraz druga adamaszkowa, lecz w kolorze czerwo
nym. W śród pozostałych wyszczególniono 1 żałobną i 6 para
fialnych 164. Kolejne zmiany w kościelnym inwentarzu ujawniło 
sprawozdanie z roku 1748165• 

Świadectwo z roku 1764 przekazało, iż oleje święte przecho
wywano w trzech cynowych naczyniach. Oprócz miedzianego 
kociołka przy chrzcielnicy kościół dysponował drugim, po
dobnym do przechowywania wody święconej. Liczba małych 
dzwonków zmniejszyła się do siedmiu. Światło zapewniały: 
duża cynowa lampa i 3 małe z mosiądzu, 6 dużych lichtarzy 

cynowych i 2 małe stołowe. Nowymi nabytkami były: krzyż 
cynowy z postumentem, dwie cynowe tacki, cynowy lawaterz, 
mosiężna kropielniczka oraz 2 duże trąby na chórze i 2 waltor
nie. Do wyposażenia kościoła należały również: 2 krzyże pro
cesyjne, 5 pasyjek na ołtarze, figura rezurekcyjna, zwierciadło 
arkuszowe, blaszana lampa do chorych, 3 żelaza do wypieku 
opłatków, 4 pulpity pod mszały, 4 kropidła, trumna z marami 
i całunem, czerwona chorągiew różańcowa z adamaszku, biała 
chorągiew z kitajki i 4 małe chorągiewki. Świętych patronów 
czczono w 13 obrazach malowanych na płótnach i drewnie 
oraz na 2 feretronach. Pojawiło się również 14 obrazów malo
wanych na płótnie stanowiących stacje Drogi Krzyżowej. Nie 

164 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 339-342. 
165 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 77v, 79-80. 
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można zapomnieć o militariach: 2 żelaznych armatach, 4 kara
binach oraz 4 moździerzach: 2 żelaznych i 2 spiżowych 166. 

Szczególną uwagę skupić trzeba na licznych szatach litur
gicznych. W roku 1604 kolbuszowska placówka duszpasterska 
posiadała 9 ornatów: 2 białe, 2 czerwone, 2 czarne i 3 fioletowe. 
Do tego doliczano 3 kapy: czerwoną, czarną i zieloną. Na bieli
znę kapłańską składało się 8 alb i 3 cingula167. Relacja z połowy 
XVII wieku również wykazała, że zestaw tych szat był niezbyt 
bogaty168. W następnych latach zestaw szat liturgicznych i bie
lizny kościelnej został poszerzony. W roku 1727 kapłani mieli 
do swej dyspozycji 7 kap. Do tego czasu pojawiły się również 
dalmatyki, choć było ich tylko 12. Obfitość szat dotyczyła jed
nak w pierwszym rzędzie ornatów. W roku 1727 wyliczono 
tych szat aż kilkadziesiąt. Nie sposób pominąć także bogatego 
kompletu alb, komży i humerałów w roku 1727169. W później
szym czasie odnotowano niewielkie zmiany w zbiorze szat li
turgicznych 170. 

W roku 1604 kościół kolbuszowski był zasobny w 6 antepe
diów171. Po 42 latach liczba antepediów wzrosła trzykrotnie. Do 
bielizny ołtarzowej zaliczano 20 obrusów i 7 ręczników, 4 kor
porały i 1 mały korporalik, 4 szerzynki ( subkorporały). Ponadto 
w kościele znajdowało się 10 palek. Odpowiadało im 10 pury
fikaterzy. Zakrystia posiadała 7 burs różnego koloru i 14 czter
naście welonów. W okresie Wielkiego Postu stosowano zasłonę 
z płótna. Do przenoszenia Najświętszego Sakramentu z kaletki 
wykonanej z czerwonego kamlotu; w komplecie z nią pozosta-

166 AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 115v-116, 1 17v. 
167 AKapMK, sygn. AV 23, k. 23v. 
168 AKapMK, sygn. AV 7, k. I30-130v. 
169 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 331-335, 337, 340. 
170 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 77v-79. 
171 AKapMK, sygn. AV 23, k. 23v. 
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wał niewielki dzwoneczek Kapłani korzystali ponadto z dwóch 
czerwonych płaszczy z czerwonymi biretami 172• 

W roku 1727 dokonano też szczegółowo prezentacji bieli
zny ołtarzowej. Jako pierwsze wymienionych zostało kilkadzie
siąt welonów, 20 burs, 40 palek różnego koloru i 18 ręczników. 
W kościele kolbuszowskim znajdowały się wówczas trzy bal
dachimy. Pojawiły się też dwie torebki. Podczas sprawowania 
Eucharystii używano ponad 20 tuwalni173• W drugiej połowie 
XVIII stulecia ołtarze ozdabiało: aksamitne tabernakulum, 
adamaszkowy baldachim, 9 antepediów, 12 firanek, 10 obić 
i turecki dywan na stopnie ołtarza. Bieliznę ołtarzową tworzy
ło: 50 puryfikaterzy i 27 korporałów, 120 obrusów, 9 tuwalni 
i 7 pasów różnego koloru oraz 12 ręczników do ołtarzy i 5 ręcz
niczków do lawaterzy. Puszki z komunikantami okrywano 
4 ozdobnymi sukienkami174• 

Na wspomnienie zasługuje również biblioteka parafialna 
w Kolbuszowej. Zawierała ona zarówno księgi typowo litur
giczne, pomocne w celebrowaniu różnorakich nabożeństw, jak 
i służące nauczaniu wiernych świeckich (pro docendo populo). 
Doliczyć do nich należy też nieliczne rękopisy, które stanowiły 
w większości księgi metrykalne. Wedle zachowanych źródeł, 
już w roku 1604 w zbiorach kościoła kolbuszowskiego pojawił 
się mszał rzymski. Zapewne wcześniej duszpasterze kolbu
szowscy również posługiwali się starym mszałem, ale jeszcze 
w końcu XVI wieku nastąpiła wymiana tej księgi na nową175• 

Zbiory kolbuszowskie obejmowały też agendę, graduał i an-

172 AKapMK, sygn. AV 7, k. 130v- 131v. 
173 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 335-340. 
174 AKMK, sygn. AVCap. 51 ,  k. 1 17-117v. 
175 K. Haptaś, Księgi liturgiczne w parafiach puszczańskich dekanatu miecho

cińskiego w XVII-XVIII w. , ,,Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej': 
nr 1, 2009, s. 98-99. 
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tyf onarz. Doliczano do nich również jedną księgę, która była 
pomocna w przekazywaniu wiernym prawd wiary. Stanowiła 
ją głośna i popularna Postylla jezuickiego kaznodziei ks. Jakuba 
Wujka 176• 

Według opisu parafii kolbuszowskiej z roku 1646, miejsco
wa biblioteka kościelna w dalszym ciągu prezentowała się dość 
skromnie. Kapłani dysponowali jednak już dwoma mszałami, 
z czego jeden, określany jako „staroświeczkiego druku': stano
wił zapewne księgę znaną z poprzedniej relacji wizytacyjnej. 
Kolejnymi księgami były: stara agenda, psałterz, graduał, anty
fonarz oraz nowy dwuczęściowy rytuał. Podkreślenia domaga 
się też fakt, iż w połowie XVII stulecia zarówno graduał, jak 
i antyfonarz nie były drukowane, lecz „pisane': Do księgozbioru 
zaliczany był również parafialny rejestr przychodów i wydat
ków. W śród prowadzonych ksiąg metrykalnych wyróżniano: 
księgę ochrzczonych i księgę zaślubionych. Ponadto prowa
dzono wykaz osób pochowanych na cmentarzu oraz imienny 
wykaz osób zobowiązanych do przystępowania do sakramentu 
spowiedzi w okresie wielkanocnym. Co ciekawe, w zbiorach 
zabrakło jakiejkolwiek książki pro docendo populo177

• 

Po kilkudziesięciu latach księgozbiór parafii kolbuszowskiej 
był znacznie bogatszy, gdyż powiększył się niemal dwukrot -
nie178• Według sprawozdania wizytacyjnego z roku 1727 w ce
lebracjach liturgicznych wykorzystywano 13 wolwninów. 
W tymże roku jako „Libri ad usum Ecclesiae" wskazanych 
zostało również 12 pozycji drukowanych z dziedziny teologii 
i literatury religijnej. Połowę z nich stanowiła literatura polska, 

176 AKapMK, sygn. AV 23, k. 23v. 
177 AKapMK, sygn. AV 7, k. 1 32-132v. 
178 K. Haptaś, s. 101 .  
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a drugą - literatura pisarzy obcych 179• W ciągu następnych 20 lat 
ruch w inwentarzu kolbuszowskiego librarium był minimalny. 
Nie ubyła żadna pozycja drukowana ani rękopis. Przybyły na
tomiast cztery naprawione księgi chórowe, o których milcza
ło sprawozdanie wizytacyjne z roku 1736. Jednocześnie stare 
ewangeliki kolbuszowskie zostały zastąpione nowymi. W roku 
17 48 nie wykazano żadnych ksiąg metrykalnych ani innych rę
kopisów180. W drugiej połowie XVIII wieku zbiory biblioteczne 
liczyły 30 pozycji 181. 

Wspomnieć warto, że w drugiej połowie XVIII wieku 
w parafii funkcjonowała biblioteka dysponująca własnym bu
dynkiem znajdującym się w pobliżu plebanii, co było raczej 
ewenementem w całej ówczesnej diecezji krakowskiej. Sytuację 
tę odnotowano m.in. podczas kanonicznej wizytacji parafii 
w roku 1764. Spisane wówczas sprawozdanie informowało: 
,,domus lignea scandulis contecta ( . . .  ) pro Bibliotheca Eccle
siae"182. Trudno określić, czy w budynku tym przechowywane 
były tylko - nieliczne przecież - pozycje z księgozbioru kościel
nego oraz ewentualnie księgi metrykalne, czy może również 
książki z osobistej biblioteczki proboszcza183. 

2. Wota i kosztowności 

O randze sanktuarium kolbuszowskiego można wniosko
wać, analizując m.in. zestaw wotów oraz kosztowności, w ja-

179 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 341 -342; K. Haptaś, Biblioteka parafialna 
w Kolbuszowej w czasach staropolskich (1604-1792), w: Pięć wieków Kolbuszowej, 
s. 81 -84. 

180 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 80; K. Haptaś, Księgi liturgiczne, s. 102. 
181 AKMK, sygn. AVCap. 51 ,  k. 1 17v-1 18. 
182 AKMK, sygn. AVCap. 5 1 ,  k. 115. 
183 T. Moskal, Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim 

w XVIII w., Sandomierz 2005, s. 85. 
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kie było ono zasobne184• Zaznaczyć wszakże trzeba, że opisane 
argenteria nie budziły wielkiego podziwu. Na początku XVII 
wieku kościół kolbuszowski był zasobny w trzy srebrne kielichy 
z pozłacanymi patenami. Innymi naczyniami ze szlachetnego 
kruszcu były srebrna monstrancja z melchizedechem i srebrna 
puszka185• W roku 1646 świątynia posiadała tylko jedną srebrną 
monstrancję z pozłoconym melchizedechem. W sprawowanej 
liturgii duchowni używali pięciu kielichów, które przedsta
wiono następująco: ,, 1. Kielich złocisty wewnątrz i z wierzchu 
z pateną. 2. Kielich srebrny z gałką złocisty z pateną. 3. Kielich 
staroświeczki wewnątrz pozłocisty z pateną. 4. Kielich mały 
staroświecki z pateną. 5 Kielich także mały staroświeczki z pa
teną': Ponadto do przechowywania Najświętszego Sakramentu 
wykorzystywano srebrną puszkę i naczynie noszone do osób 
chorych. Zestaw ten zamykały dwa srebrne krzyże: większy 
ze złocistą figurą Ukrzyżowanego Chrystusa oraz drugi, mniej
szy. O naczyniach liturgicznych zapisano, że „To wszytko srebro 
ma w sobie grzywien 30 lotów 4"186• W roku 1676 do argente
riów zaliczano: monstrancję, trzy kielichy z patenami, większą 

puszkę w tabernakulum i mniejszą do chorych, a także krzyż. 
W tym samym czasie wizerunek św. Anny w ołtarzu poświęco
nym tej patronce posiadał trzy srebrne sukienki: większą i dwie 
mniejsze187• 

W roku 1727 zbiory srebra obejmowały aż szesnaście przed
miotów kultycznych. Jako pierwszą wymieniono „Monstran-

184 Por. B. Walicki, S. Zych, Z kart historii parafii w Sękowej, w: Sękowa. Z kart 
650 lat historii wsi, red. P. Gryglaszewski, Sękowa 2013, s. 159; S. Zych, B. Walicki, 
Osiek Jasielski. Przewodnik po kościelnych i emigracyjnych dziejach miejscowości, 
Osiek Jasielski 2013, s. 61-62. 

185 AKapMK, sygn. AV 23, k. 23v; AAPrz, Compendium visitationis 1604, 
k. 523v. 

186 AKapMK, sygn. AV 7, k. 130. 
187 AKKS, sygn. 798, k. 36v-37. 
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cyę srebrną pstro złocistą z Aniołkami dwiema, Melchizedech 
srebrny pozłocisty wszystka w słońcu w kwiaty na kształt wi
nogradu, kamykami czeskiemi przyozdobioną': Drugim obiek
tem był krzyż ze srebrną, pozłoconą pasyjką. Z jednej strony 
wyobrażone zostały na nim postacie czterech Ewangelistów, zaś 
z drugiej umieszczono przeszklony relikwiarz z relikwiami św. 

Kasjana. Do liturgii wykorzystywano osiem kielichów srebr
nych. Trzy z nich były stare, pozłocone. Dopasowane do nich 
były pateny: jedna pozłocona, a dwie ozdobione motywami 
kwiatów. Pateny posiadało również kolejnych pięć srebrnych 
kielichów, w tym: jeden „filigranowej roboty': drugi „gładki': 
trzeci cały wyzłocony, a czwarty „pstro złocisty': Do przecho
wywania komunikantów używano srebrnej, pozłoconej pusz
ki z wieczkiem. Drugą, mniejszą puszeczkę, kapłani nosili 
do osób chorych. Jak zapisano, ,,ab intra była wyzłocona, ale 
mało co znać pozłoty': Wino i wodę do Mszy św. przygotowy
wano w dwóch srebrnych ampułkach, do których była dołączo
na srebrna miseczka. Do okadzania stosowano srebrny turybu
larz z czterema srebrnymi łańcuszkami oraz łódkę na kadzidło 
ze srebrną łyżeczką. Szczegółowo przedstawionych zostało 
również kilkadziesiąt wotów znajdujących się na ołtarzach, ob
razach i pasji. Ich zestawienie zawiera poniższa tabela 188• 

188 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 328-331. 
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Ołtarz lub 
Wota Ilość 

wizerunek 

Srebrna suldenka Matld Bożej, miejscami 
1 

złocista, ze srebrną koroną 

Srebrna sukienka Pana Jezusa ze srebrną 
1 

koroną 

Ołtarz Srebrne wotum z wyobrażeniem człowieka 
1 

wielki na srebrnym łańcuszku 

Srebrny łańcuszek druciany ze srebrnym 
1 

medalikiem 

Sznury korali 4 

Razem 8 
Srebrne wotum o kształcie serca 2 

Srebrny relikwiarzyk 1 
Srebrny welon na głowie św. Anny 1 

Ołtarz św. Korona 2 
Anny Koraliki na szyi Matki Bożej 1 

Sznury korali 4 

Bisiory proste 2 
Razem 13 

Srebrne, złociste promienie na głowie św. 
1 

Tózefa 
Srebrny pasek ze srebrnymi kutasami 1 

Srebrna, złocista korona na głowie Pana Jezusa 1 
Srebrne sandały na nóżkach Pana Jezusa 2 

Ołtarz św. Srebrne serca na szerokiej, czerwonej wstędze 1 
Józefa Srebrne serce 1 

Srebrne wotum z napisem »Jezus Maria Józef
» 1 

Srebrne wotum z podwójnym srebrnym łań-
1 

cuszkiem 

Razem 9 

Obraz Nie- Korona ze srebrnymi promieniami 1 

pokalanego Gwiazdy 12  
Poczęcia Księżyc po nogami Maryi 1 

Matki Sukienka z kitajki 1 
Bożej Razem 15 

Obraz 
Najświęt- Miedziane, posrebrzane wotum z wyrytym 

1 
szej Maryi napisem „Beata Virgo Lauretana" 

Panny 
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Obrazy 
Sukienki haftowane 2 

brackie 
Srebrna korona na głowie Ukrzyżowanego 1 

Gwiazdy 4 
Serce na boku Pana Jezusa z imieniem Zbawi-

1 
Krzyż ciela 

w środku Duże serce na czerwonej wstędze 1 
kościoła Duże serce na czerwonej wstędze 1 

Srebrne serce na szerokiej, czerwonej wstędze 1 
Srebrna tabliczka na zielonej wstędze 1 

Razem 10 

Srebrne serca z imionami Jezusa i Maryi 2 
Srebrne, małe serduszko z imionami Jezusa 

1 
i Maryi 

Serduszka małe z imionami Jezusa i Maryi 
2 

na zielonej wstędze 
Srebrne, małe serce z imieniem Jezusa 1 
Srebrne, duże serce z imieniem Maryi 1 

Małe serduszka z imieniem Maryi 2 
Szmelcowane serduszko z wyobrażeniem 

1 
trzech świętych osób 

Srebrne, małe serce na wąskiej czarnej wstędze 1 

Srebrne, małe serce 1 
Serca 2 

( 
Srebrna rą.czka na czerwonej wstędze 1 

Srebrna, duża rą.czka 1 
Srebrna, mała nóżka 1 

Srebrne, pozłacane zęby 2 
Srebrne wotum z wizerunkiem osoby 1 

Srebrne, małe wotum na błękitnej wstędze 1 
Srebrne wotum z herbem 1 

Srebrne wotum 1 
Wotum z wizerunkiem dziecięcia na srebrnym 

1 
łańcuszku 

Srebrne tabliczki z rysunkiem piersi 2 
Tabliczka z rysunkiem trzech osób 1 
Tabliczka z wizerunkiem dziecięcia 1 

Tabliczka z imieniem Maryi 1 
Srebrne, małe tabliczki 2 
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Złoty pierścionek 1 
Diamentowy krzyżyk z czeskimi kamieniami 

1 
i rubinami 

( 
Sukienka posrebrzana ze złotymi kwiatami 

1 
na wizerunku Matki Bożej 

Sukienka na wizerunku św. Jana 1 
Sukienka na wizerunku św. Anny 1 

Razem 36 

Ogółem 94 

Do połowy XVIII wieku argenteria zostały nieznacznie 
powiększone, gdyż przybył do kościoła dziewiąty, srebrny kie
lich, co dało łącznie siedemnaście przedmiotów wykonanych 
ze srebrnego kruszcu. Zaznaczyć też warto, że w roku 17 48 wię
cej uwagi poświęcono opisowi niektórych przedmiotów. I tak 
zapisano, że monstrancja była „wsparta na Osobie M. Panny': 
Na górze tego obiektu znajdowała się srebrna, złocona korona 
z krzyżykiem, ozdobiona czeskimi kamieniami, a na dole wy
ryty był herb. Puszka z kolei posiadała zamknięcie z pasyjką 
i wyobrażeniami dwu osób: św. Jana i Matki Bożej. Wagę kie
licha „filigranowej roboty" oceniono zaś na 2 grzywny 5 łutów. 

Zupełnie inaczej został przedstawiony wykaz wotów. Wielu 
z tych przedmiotów nie ujęto w nowym wykazie, pojawiły się 
natomiast liczne nowe. Jako brakujące można wskazać: srebr
ne wotum z wyobrażeniem człowieka na srebrnym łańcuszku 
z ołtarza wielkiego, srebrny welon na głowie św. Anny z ołta
rza tej świętej, srebrne serce z ołtarza św. Józefa, małe serdusz
ko z imieniem Maryi, srebrne, małe serce na czarnej wstędze, 
srebrne wotum z wizerunkiem osoby, srebrne, małe wotum 
na błękitnej wstędze, srebrne wotum z herbem oraz wotum 
z wizerunkiem dziecięcia na srebrnym łańcuszku. Przybyły 
z kolei: srebrny kubek, dwie srebrne korony na wizerunkach 
Matki Bożej i Jezusa, srebrne serce na ołtarzu Wszystkich Świę-
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tych, srebrna nóżka, tabliczka z wyobrażeniem nogi, tabliczka 
z dzieciątkiem, sznur korali, miedziany obrazek Pani Jasnogór
skiej obwiedziony srebrem oraz duża tabliczka na srebrnym 
łańcuszku z wyobrażeniem Matki Bożej Bolesnej. Ołtarz św. 
Anny ubogacono srebrnym księżycem, a krzyż na środku ko
ścioła dużą tabliczką z Przemienieniem Pańskim pod nogami 
Ukrzyżowanego. Ołtarz Matki Bożej ozdobiony został przez 
wiernych: srebrnym wotum z wyobrażeniem osoby i napisem 
»Królowa Niebieska: dwoma srebrnymi serduszkami z imie
niem Jezusa i podobnym dużym sercem, srebrnym wotum 
z wizerunkiem Maryi trzymającej Dzieciątko w otoczeniu 
obłoków z herbem w dole, srebrną nogą, oszklonym srebr
nym portrecikiem z rubinami i czeskimi kamieniami, wotum 
ze srebrnym medalikiem, złocistym pierścionkiem oraz nie
określonym srebrnym przedmiotem. Zaznaczyć wszakże nale
ży, iż być może część nieobecnych i nowych wotów była tożsa
ma, tylko inaczej opisana. Wiele wartościowych przedmiotów 
pozostawało w ukryciu w obawie przed rabunkiem 189• 

Nieco inny okazał się zestaw sukienek na świętych obra
zach. W śród starych były to: sukienka srebrna, miejscami złoci
sta ze srebrnymi koronami Jezusa i Matki Bożej z ołtarza Matki 
Bożej, dwie aksamitne sukienki na wizerunkach św. Anny i św. 
Jana, a także posrebrzana sukienka ze złotymi kwiatami na wi
zerunku Matki Bożej. Brakło srebrnego okrycia Pana Jezusa 
na wielkim ołtarzu. Ufundowana została aksamitna sukienka 
Matki Bożej na ołtarzu św. Anny. Zamiast dwu haftowanych 
sukienek na brackich obrazach wymienione zostały dwie ha
ftowane sukienki na feretronie św. Anny. Zmieniono również 

189 S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 6. 
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na nową kitajkową sukienkę na obrazie Niepokalanego Poczę
cia Najświętszej Maryi Panny190• 

Wedle świadectwa z roku 1764 niezmieniony był zestaw 
kielichów mszalnych, lecz do argenteriów zaliczano już trzy 
puszki. Były to: duża puszka z koroną wysadzaną szlachetny
mi kamieniami oraz dwie puszki do chorych: jedna pozłocona 
w całości, a druga tylko częściowo. Na obrazach było wówczas 
zawieszonych dwadzieścia srebrnych, kwadratowych wotów 
i dwadzieścia dwa srebrne wota w kształcie serca oraz dwa wota 
wykonane z posrebrzanej miedzi. Wiele świętych wizerunków 
było ozdobionych kruszcowymi wotami. Ich zestawienie ujęto 
w poniższej tabeli 191 • 

Ołtarz lub 
Wota 

wizerunek 

Obraz Nie- Srebrna sukienka o wadze 24 grzywien 

pokalanego Srebrna korona 
Poczęcia 

Srebrne gwiazdy 
Najświęt-
szej Maryi Srebrny księżyc 

Panny Razem 

Mały obraz Srebrna pozłocona sukienka 
Matki Srebrne korony 
Bożej 

Małe, srebrne berło wysadzane granatami z Dzieciąt-
kiem Razem 

Srebrne korony 
Obraz św. 

Srebrny księżyc 
Anny 

Razem 

Obraz św. 
Srebrna sukienka o wadze 25 grzywien 

Józefa 
Srebrne korony 

190 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 76v-77v. 
191 AKMK, sygn. AVCap. 5 1, k. llSv-116. 
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Obraz św. 
Jana Nepo- Srebrne gwiazdy 12 

mucena 

Figura 
Chrystusa Srebrna korona z promieniami 1 
na tęczy 

Ogółem 30 

Dla porównania przytoczyć należy opis sukienek, koron 
i wotów zamieszczony w kronice parafialnej pochodzący z lat 
60. XVIII wieku. Pierwsze udokumentowano następująco: ,,Su
kienka na Obrazie NMP Niepokalanie Poczętej srebrna, maiąca 
grzywien srebra N. 20 y Lotów 16, sprawiona Roku 1760 od J. O. 
Xcia Janusza Sangusza, Marszałka, Pana Dziedzicznego Kol
buszowey. Sukienka na Obrazie NMP nazwaney Pocieszenia, 
obrazek ćwiartkowy na blasze miedzianey, sukienka srebrna 
mieyscami wyzłacana. Sukienka na Obrazie S. Józefa w roku 
1763 sprawiona ( . . .  ) cała sukienka ma grzywien srebra N. 25. 
Kosztuie zł 1521, jest sprawiona ex peculio Sacerdotum hujus 
Ecclesiae et collectis Parochianorum od grzywny iedney po zł 
10, od koron czerwonych zł 3. Sukienka srebrna Anno 1765 d. 
1 O 7bris na Obraz S. Anny, maiąca w sobie grzywien srebra 
14 łotów 5 ½, zrobiona ex collectis Parochianorum cura autem 
et magna ex parte peculio Tomae Lipinski Rectoris Ecclesiae 
od grzywny po zł 1 O wynosi zł 1020': 

Drugi zestaw przednliotów zaprezentowano: ,,Korona 
na obrazie NMP Niepokalanie Poczętey duża, circiter pułtory 
grzywny srebra maiąca, kamieniami sadzona, ma kamieni Nro 
5 dużych, małych 33 Nro, gwiazd w koło korony dużych srebr
nych całych Nro 12. Korona na obrazku małym miedzianym 
NM Panny srebrna, ma kamieni dużych 3, małych zaś białych 
Nro 29. Koronka mała na tymże obrazie in Infante mała srebr-
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na, takąż robotą, ma większych kamyków Nro 3, małych białych 
Nro 20. Do tego obrazu iest y berło z trzema kamieniami ( . . .  ). 
Korona na obrazie S. Józefa ma srebra grzywien N. 2, w pro
mienie misterną robotą. Korona na tymże obrazie in Infante 
JESU, ma w sobie srebra grzywnę iedną. Korony na obrazie S. 
Anny są trzy, in Beatissimae srebrna cała wyzłacana, ma ka
mieni dużych Nro 13, poczwórnych zaś małych białych Nro 8 y 
dwie śrubki srebrne do przykrącania. Korona in Infante JESU 
srebrna gładka nie wyzłacana ma kamieni czerwonych Nro 3, 
dwa do przykrącania, śrubki ab intra maiące, poczwórnych 
kamieni białych Nro 4. Korona in Effigies S. Annae w miesiąc 
srebrna, lotów 7 maiąca srebra. Korona na Passyi Kościelney 
wielkiey cała srebrna, w promienie, circiter pułtory grzywny 
maiąca, na tey Passyi, są trzy gwiazdy y na boku rama srebrna 
wyzłacana, przez P. Jana Dąbrowskiego to wszystko sprawione. 
Korona nowa srebrna na obrazie Infantis Jesu u S. Anny"192• 

Szeroko przedstawiono również wota. W pierwszym rzę
dzie dotyczyło to przedmiotów ze srebrnego kruszcu. Były to 
zatem: ,Yotum srebrne w serce, Imię Marya y subscriptio: Ja
kub Poradowski, lotów 8. Votum srebrne w serce, Imię Marya, 
które Marcin Januszewski sprawił, lotów 6. Votum w serce, 
Imię Marya, w koło strzępki y kolko srebrne. Item tabliczka 
cum Effigies Immaculatae, osoba klęcząca cum inscriptione: 
illumina faciem tua super me. Item Serce, Imię Jezus, strzępki 
w koło srebrne, kołeczko. Item Tabliczka, ma napis Woyciech 
Kostecki Marianna. Item Serce małe, Imię Jezus, z kwiatkiem. 

192 APK, Volumen ex situatione, supellectili, qua inveniri potest in Ecclesiae 
Praepositurali Kolbuszoviensi ac Iuribus, Erectionibus, Confraternitatum, tum 
aliis favorabilibus consuetudinibus scriptis et dictis compactu cura ac peculio 
per illustris Admodum Reverendi Thomae Lipiński Praepositi Ecclesiae Kolbu
szoviensis ( vera scribo) vigilantissimi labo re autem ac manu Reverendi Iosephi 
Frankiewicz Vicarii Provisi Ejusdem Ecclesiae Anno MDCCLXII notatur, s. 7-9, 
rps. 
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Item Tabliczka, na niey Effi.gies Crucifixi Dni , sztychowana, 
w koło strzępki. Item Serce srebrne, Imię Jezus, kolko srebrne 
ma. Item Tabliczka, na niey szbel sztychowany, ma subscriptio: 
Chrystyan Zagurski. Item Serce podwoyne, Imię Jezus y Ma
rya, ma kolko srebrne. Item Tabliczka krajami fercychowana, 
ma sztychowany Effi.gies BVM infante capulantis y osobę klę
czącą. Item Serce, Imię Jezus, strzępki w koło. Item Tabliczka, 
trzy osoby sztychowane klęczące inscriptione: Pod twoją obro
nę uciekamy się S. Boże Rodzicielko etc. Item Serce podwoy
ne, Imię Jezus y Marya. Item Tabliczka, strzępki w koło, osoba 
sztychowana w niey. Item Serce, Imię Jezus, ma kolko srebrne. 
Item Aniołek wybiiany z cytrą trzymaiący dobrą, z skrzydłami 

y paludamentem. Item Aniołek takąż robotą. Item Serce małe, 
na nim: Nayświętsza Panno, S. Anno proszę, niech w utrapie
niach pociechy odnoszę. Item Tabliczka, na niey osoba klęcząca 
y Imię Jezus. Item Serduszko podwoyne, Imię Jezus y Imię Ma

rya. Item Tabliczka, osoba klęcząca z inskrypcyą: Królowo Nie
bieska etc. Item Serce, Imię Jezus, strzępki w koło, na nim: Sta
nisław Borowski. Item Tabliczka, Imię Marya y litery Królowo 
Niebieska, Pani wszystkiego świata etc. Item Serduszko, Imię 
Jezus, kolko duże srebrne. Item Serduszko, Providentia na nim 
sztychowana. Item Tabliczka, BVM Immaculate Concepta 
z osobą klęczącą sztychowana. Item Serce, Imię Jezus z trzema 

gwoździami. Item Tabliczka, na niey noga wybiiana. Item Ta
bliczka, na niey litery: Refugium Peccatoris ora pro nobis. Item 
Serce, Imię Jezus y trzy gwoździe sztychowane. Item Tabliczka, 
S. Józef y dwie osoby klęczące sztychowane. Item Serce, Imię 
Jezus, w koło strzępki duże, kołko srebrne duże. Item Tabliczka, 

fercychowane Imię Jezus y to przednie. Item Serce duże, pod
woynie na nim Imię Jezus y Marya oraz słowa: Jakub Poradow
ski, ma lotów 12 srebra. Item Serce, na nim Imię Jezus y Marya. 
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Item Tabliczka, Immaculata BVM Effigies fercychowana. Item 
Sercem Imię Jezus, w koło strzępki. Item Tabliczka, na niey Imię 
Marya. Mitem Tabliczka, [na] niey dziecię sztychowane. Item 
Ręka z palcami. Item Miesiąc pod nogami u Nayś. MP Nie
pokalanego Poczęcia. Item gwiazdeczek małych do obrazu S. 
Jana Nepomucena Nro 17 z ćwieczkami srebrnymi. Item Kolko 
koło krzyżyka srebrne, kamyków 5 maiące. Item reliquiarzyk, 
owódka srebrna. Accessit votwn srebrne, tabliczka do S. Józefa 
od Józefa Frankowicza. (?) srebrny ( . . .  ) od Imć P. Rotinskiego. 
Item Berło srebrne w lilie u NMP od Wincentego Stanikow
skiego. Item Lilia srebrna S. Józefa od tegoż. Item Wotumików 
dwa, w serca, na nich Imię Marya od Jakuba Poradowskiego 
do S. Tekli. Item votwn do S. Tekli od Imć P. (?)towskiego''193• 

Ponadto wskazano również wota, które wykonano z innych 
materiałów. Jako takie wymienione zostały: ,,Tabliczka mie
dziana posrebrzana, na niey obraz N. Panny Loretański szty
chowany, przednią robotą. Item Obrazek miedziany N. Pan
ny Częstochowski od Jakuba Ciska legowany. Item Obrazek 
miedziany NM Panny Częstochowskiey z owódką od Teresy 
Mazurkiewiczowey. Item Obrazek N. Panny Częstochowski 
miedziany, wszystkie trzy wyzłacane. Item Obrazek miedziany 
NP Częstochowskiey od Józefa Białka. Item Portret w zwiercia
dle NP Częstochowskiey od Rozalii Baczyńskiey. Item Krzyż, 

korpus mosiężny, krzyż drewniany nabiiany perłową macicą, 
po śmierci śp. W Imci P. Kazimierza Zdanowskiego, podczas 
najazdu zginął. Item Aniołek rżnięty hebanowy. Item Koron 
dwie mosiężnych na wielkim ołtarzu. Item Kwiatków srebr
nych aftarską robotą na wielkim ołtarzu na obrazie NM Panny 
Nro 5. Item Lilia w ręku na tym obrazie takąż robotą srebrna. 

193 Tamże, s. 9-11. 
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Item Sukienka do tegoż obrazu spodnia axamitna czerwona, 
wierzchnia białey materyi, na zagięciach dętkami przeszywana. 
Item Sukienka do S. Anny aftowana stara, ad nihil valet. Item 
druga na drugi obraz S. tante itidem valoris. Item Korali nici 
2 od Prokopowiczowey z krzyżykiem srebrnym u NMP"194• 

3. Bractwa kościelne 

O randze i żywotności sanktuarium świadczyła też obec
ność rozmaitych organizacji kościelnych. Zrzeszenia te od
grywały bardzo ważną rolę w działalności duszpasterskiej 
prowadzonej przez kapłanów. W omawianym okresie miały 
one charakter bractw. Ich istnienie dobitnie świadczyło też 
o aktywności religijnej wiernych świeckich. Dowodziło ono 
zarazem bogatych potrzeb duchowych kolbuszowskich para
fian. Dzięki przynależności do określonych bractw zaspokajana 
była potrzeba wspólnoty, kształtowane były postawy społeczne 
i patriotyczne, uświadamiana była tożsamość katolicka. Rów
nocześnie z tym konfratrzy poznawali i pogłębiali znajomość 
prawd wiary, oddawali cześć swoim patronom, ożywiali swoje 
życie modlitewne. Pod tym względem Kolbuszowa przodowa
ła w całym dekanacie miechocińskim. Co ciekawe, nie zostało 
tam zaszczepione popularne wówczas Bractwo Szkaplerzne, 
które znalazło podatny grunt w niedalekim Cmolasie, Gawłu
szowcach i Górnie. Wspomnieć warto, że Bractwo Różańcowe 
zaznaczyło swoją obecność także w Baranowie i Raniżowie, zaś 
Bractwo św. Anny w Miechocinie195• 

194 Tamże, s. 11-12. 
195 T. Moskal, Dzieje parafii Kolbuszowa, s. 24; M. Piórek, Grupy religijne 

i stowarzyszenia wiernych, KR, 2 IX 2009 r., s. 20. 
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Dodać należy, że w inwentarzu kościelnym wymienia
no wówczas osobno stroje brackie. W roku 1727 zaliczono 
do nich kilkadziesiąt kap: pięćdziesiąt konopnych i dwanaście 
lnianych z dobrego płótna. Oprócz tego bracia używali: trzech 
czerwonych płaszczyków z kapturami i czterech płaszczyków 
błękitnych, jak również dwóch giermaków z sukna czerwonego 
i trzech takich samych sukman brackich w kolorze zielonym 196• 

W roku 17 48 zestaw szat brackich był znacznie mniejszy. Obej
mował czterdzieści kap pacześnych i zgrzebnych oraz osiem 
białych kap uszytych z dobrego płótna. Doliczano do tego 
wspomniane wyżej giermaczki 197• 

Już sprawozdanie wizytacyjne z roku 1646 zaznaczyło, że 
w parafii prowadziło działalność Bractwo św. Anny. Cieszyło się 
ono zezwoleniem miejscowego ordynariusza, ale jeszcze nie zo
stało kanonicznie wprowadzone. Opiekowało się ono ołtarzem 
w kościele, poświęconym swojej patronce198• W dniu 23 mar
ca 1672 r. bractwo zostało ponownie założone. Dokonali tego 
ojcowie bernardyni z konwentu warszawskiego. W lipcu tegoż 
roku uzyskało aprobatę kurii krakowskiej, a następnie zostało 
uroczyście wprowadzone do parafi.i199• W roku 1727 konfrater
nia posiadała specjalny obraz swojej patronki służący do nosze
nia podczas organizowanych procesji. Chorągiew bracka była 
wykonana z czerwonego adamaszku200• Dwanaście lat później 
konfraternia otrzymała odpust w święto św. Róży z Limy. Brac
two prowadziło działalność na zasadzie organizacji literackiej. 
Było zasadniczo przeznaczone dla osób piśmiennych, które 
w swoich modlitwach posługiwały się umiejętnością czyta-

196 AK.MK, sygn. AVCap. 22, s. 341. 
197 AK.MK, sygn. AVCap. 42, k. 79, 80. 
198 AKapMK, sygn. AV 7, k. 3 1 .  
199 AK.MK, sygn. AVCap. 22, s. 72-73; AK.MK, sygn. AVCap. 25, s. 327. 
200 AK.MK, sygn. AVCap. 22, s. 340-341 ;  AK.MK, sygn. AVCap. 42, k. 80. 
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nia201 • Uposażeniem organizacji w końcu XVII stulecia było 
80 zagonów pola. Nadto w kościele znajdowała się skarbona, 
do której zbierano ofiary służące potrzebom bractwa202• Kilka
dziesiąt lat później dziedzic Janusz Aleksander Sanguszko prze
kazał na potrzeby zrzeszenia „grunt środkowy leżący między 
gruntami prepozyturalnymi z jednej strony, a z drugiej strony 
między polami cywilnej ludności"203• 

Kolejną konfraternią kolbuszowską było Bractwo św. Józe
fa. Zostało ono założone prawdopodobnie w drugiej połowie 
XVII wieku. Wzmiankę o nim zawierało sprawozdanie wizyta
cyjne z roku 1676. Jednak jeszcze w piątej dekadzie następnego 
stulecia nie posiadało ono aprobaty kościelnej; nie posiadało 
również żadnego dokumentu erygującego204• Wizytacja z roku 
1727 nie tylko wymieniła Bractwo św. Józefa, ale również prze
kazała, że dysponowało ono własną bracką chorągwią. Była 
ona wykonana z zielonego adamaszku i noszona podczas róż
norakich uroczystości i celebr. Drugim sprzętem liturgicznym 
przynależnym konfraterni był feretron z obrazem św. Józefa205• 

Zrzeszenie skupiało przede wszystkim stolarzy oraz innych rze
mieślników trudniących się obróbką drewna. Bractwo uposa
żył w roku 1754 wikariusz kolbuszowski ks. Wojciech Wyczyń

ski. Pobierało ono czynsz 420 fl. od kapitału 6.000 fl. zapisanych 

na dobrach wsi Górno i Dołęga206• 

Trzecie w kolejności chronologicznej było Bractwo Różań
cowe. Mogli doń należeć wszyscy parafianie. Trudno określić 
datę jego erygowania. Jako jedna z pierwszych wspominała 

201 W Kowalski, Dzieje parafii Kolbuszowa, s. 38; M. Piórek, Bractwa religijne 
w parafii kolbuszowskiej XVIII-XIX wiek, KR, 2 IX 2009 r., s .  20. 

202 S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 15-16. 
203 APK, LMK, s. 11; MKL AH, Renovatio Confraternitatis S. Annae, rps. 
204 AKMK, sygn. AVCap. 25, s. 327; AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 55v. 
205 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 73, 340-341. 
206 AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 114v. 
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o nim relacja wizytacyjna z roku 1748207
, choć samo bractwo 

istniało o wiele wcześniej. Czerpało ono dochody m.in. z użyt
kowania gruntu ofiarowanego zrzeszeniu przez Aleksandra 
Dominika Lubomirskiego. Jak informuje kronika parafialna, 
w dniu 17 grudnia 1717 r. przekazał on „Mikołajowi Wysza
tyckiemu zagrodę we wsi Świerczowie między zagrodą Jana 
Madui i Walentego Fryca, by miał pilność w odprawianiu ró
żańca w kościele kolbuszowskim. Wyszatycki miał używać tej 
zagrody tak długo, dopóki różaniec nie zostanie wprowadzony 
do kościoła kolbuszowskiego. W tym też czasie był zwolniony 
od wszelkich powinności inwentarskich"208• Dnia 16 stycznia 
1731 r. książę Sanguszko potwierdził ten przywilej, zalecając 
jednocześnie kapłanom troskę o odprawianie i popularyzowa
nie modlitwy różańcowej209

• Zachowane dokumenty przeka
zują, że w roku 1735 wspomniany promotor bractwa Mikołaj 
Wyszatycki wniósł skargę na zabranie gruntu stanowiącego 
jego uposażenie przez komisarza kolbuszowskiego oraz prze
kazanie go obcej osobie210

• Dokumenty z roku 1764 przekazały, 
że dzięki istnieniu konfraterni święto Matki Bożej Różańcowej 
stanowiło dużą uroczystość dla całej parafii kolbuszowskiej 
i było przez nią przeżywane jako dzień odpustu. Zrzeszenie 
było uposażone polem ornym o nieokreślonej wielkości, zwa
nym Jontaszówka „z łąką pod granicą wsi Dzikowiec"211 • Nie
stety; skąpe dane źródłowe nie pozwalają poznać więcej szcze
gółów działalności konfraterni212• 

207 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. 55v. 
208 APK, LMK, s. 8 
209 AKMK, Acta Officialia, s. 170. 
210 F. Zacny, s. 5 1. 
2 1 1  APK, LMK, s. 1 1. 
212 S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 16. 
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Inną organizacją w okresie przedrozbiorowym było Brac
two Drogi Krzyżowej (Viae Crucis). Nie jest jednak pewne czy 
istniało ono w formie zorganizowanej. Samo nabożeństwo pa
syjne zostało wprowadzone do kolbuszowskiej fary i zatwier
dzone w roku 17 45213• Zadbał o to ówczesny wikariusz ks. Jan 
Markiewicz. Zrzeszenie to propagowało kult Męki Pańskiej, 
a zwłaszcza nabożeństwo Drogi Krzyżowej214• Konfraternia po
siadała własne uposażenie. Stanowiły ją czynsze roczne: 105 fl. 
od kwoty 1.500 fl. zabezpieczonej na kolbuszowskiej synagodze 
oraz 140 fl. od kwoty 2.000 fl. zapisanych na bożnicy w Barano
wie Sandomierskim. 

Osobne pozwolenie na odprawianie Drogi Krzyżowej 
wydane zostało w dniu 13 grudnia 1785 r. przez prowincjała 
00. Franciszkanów o. Zygmunta Mieczkowskiego. W stosow
nym dokumencie można przeczytać215

: ,,Nasz Zbawiciel Jezus 
Chrystus, którego miłość dla zbawienia człowieka nie ma so
bie równych, najgoręcej pragnie, abyśmy dzięki kontemplacji 
Jego Przenajświętszej Męki, rozgrzewali w sobie Bożą miłość, 
wzmacniali cnoty i rośli w pragnieniu Jego naśladowania. Szla
chetne ćwiczenie wspominania tejże Męki jest skutecznym, 
wielce zbawiennym i jakże użytecznym przyczynkiem dla 
naszej pobożności. Dlatego też, aby jak najszybciej pospieszyć 
dobru rzymskokatolickich wiernych i zbadawszy użyteczność 
tego dla dobra Kościoła, Papieże Rzymscy, a ostatnio Benedykt 
XIII i Klemens XIII oraz dzisiaj miłościwie nam panujący Be
nedykt XIv, pozwolili, aby wszyscy pobożnie oddający się me
dytacji Meki Pańskiej ( chwalebnie wprowadzonej już w wielu 

213 AKMK, sygn. AVCap. 42, k. SSv. 
214 L. Szumierz, Kolegiata Kolbuszowska - Duchowa Kalwaria tych którzy 

pragną naśladować Jezusa!, ZK, 2013. 
215 Tłumaczenia dokumentu z języka łacińskiego dokonał ks. dr Paweł Pietru

siak. 
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miejscach i z duchową korzyścią praktykowanej) i odwiedza
jący miejsca święte w Jerozolimie odpusty dla samych siebie 
i dla dusz czyścowych zdobyć mogli. Ponieważ dzieło rozsze
rzania i rozpowszechniania tego świętego nabożeństwa Władza 
Apostolska naszemu zakonowi powierzyła, abyśmy je mądrze 
na terenach naszej jurysdykcji i na innych terenach podległych 
jurysdykcji Kościoła wprowadzali, dlatego też to niniejszym 
czynimy. Przychylając się do ujmującej gorliwością o dusze 
prośby Jaśnie Pana ( . . .  ), wyraziciela licznych życzeń tegoż tery
torium oraz Wielce Szlachetnego Księcia Pawła Karola z Kow
la, Zastawy i Smolan, Sanguszko- Lubartowicza, dobroczyńcy 
prowincji ( . . .  ) wyraźnie i bez żadnych wątpliwości pozwalamy, 
aby ta Droga Krzyżowa w parafialnym kościele Kolbuszow
skim, przez ojców naszego zakonu z rzeszowskiego klasztoru, 
była ustanowiona i erygowana"216

• 

Jako ostatnia kolbuszowska konfraternia w omawianym 
okresie powstało Bractwo Świętej Trójcy. Szerzyło ono nabo
żeństwo do Trójcy Przenajświętszej. Bractwo zostało założone 
w dniu 18 grudnia 1761 r. przez wspomnianego wyżej ks. Jana 
Markiewicza. On również postarał się o jego uposażenie, za
pisując na jego potrzeby kwotę 3.000 florenów; roczny czynsz 
od tej sumy wynosił 210 florenów217

• 

Wspomniane pobożne zrzeszenia wyznaczały dość wysokie 
standardy życia religijnego miejscowych wiernych. Ich istnienie 
stanowiło czynnik sprzyjający rozwojowi służby Bożej ( ordo 
divinarum ). Wspomnieć tu należy, że w końcu XVII stulecia 
na rządcy kolbuszowskiej parafii ciążył obowiązek celebrowa
nia w każdy wtorek Eucharystii według formularza o św. Annie 

216 APK, Pozwolenie na wprowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
do kościoła kolbuszowskiego z 13 grudnia 1785 r., rps. 

217 S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 16. 
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dla członków Bractwa św. Anny. Podobnie co środę sprawowa
na była Msza św. według formularza o św. Józefie dla członków 
konfraterni jego imienia. W pierwszej połowie następnego wie
ku nabożeństwom tym przewodniczył jeden z kolbuszowskich 
wikariuszów218• 

Dodać tu należy, że po założeniu Bractwa Drogi Krzyżo
wej rozpoczęto również odprawiać Msze św. o Męce Pańskiej 
(de passione Domini). Celebrowano je dwukrotnie w tygodniu 
przy głównym ołtarzu w kościele parafialnym. Powinność tę 
spełniał miejscowy mansjonarz będący promotorem brac
twa. Oprócz tego miał on obowiązek sprawować dwukrotnie 
w miesiącu i raz w kwartale osobną Eucharystię czytaną w in
tencji fundatorów zrzeszenia. Analogiczne zadania odnośnie 
do celebrowania Mszy św. za zmarłych dobroczyńców zlecono 
promotorowi Bractwa Świętej Trójcy. Miał on sprawować dwie 
Msze św. miesięcznie i jedną kwartalnie za fundatorów konfra
terni, a także w jej święto patronalne219• 

Oprócz szafowania sakramentu ołtarza, dzięki istnieniu 
konfraterni służba Boża w Kolbuszowej wzbogaciła się też 
o specjalne nabożeństwa brackie. W drugiej połowie XVII wie
ku przewodniczenie im obciążało miejscowych wikariuszów. 
Nabożeństwa te były organizowane odrębnie dla członków 
Bractwa św. Anny i Bractwa św. Józefa. W zamian za tę posłu
gę duchową kapłani mogli liczyć na wynagrodzenie w postaci 
ofiar pochodzących z jałmużny tych bractw220

• Ta bogata rze
czywistość religijna uległa likwidacji po włączeniu ziemi kol
buszowskiej do monarchii habsburskiej i przeprowadzonych 
wówczas „reformach józefińskich': Na odrodzenie się tej formy 

218 AKMK, sygn. AVCap. 22, s. 73. 
219 AKMK, sygn. AVCap. 51, k. 1 14v. 
220 S. Zych, Z badań nad dziejami, s. 16- 17. 
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działalności laikatu trzeba było czekać aż do połowy XIX stu
lecia221 . 

221 Tegoż, Bractwa religijne w parafii farnej w dawnych wiekach, NPd, 2006, 
nr 8, s. II, IV 
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Zakończenie 

Kolbuszowskie sanktuariwn maryjne funkcjonowało 
do końca okresu staropolskiego. Niestety, później kult Naj
świętszej Maryi Panny zanikł. Okres ten - w wymiarze ogól
nonarodowym - zbiegł się z rozbiorami Rzeczypospolitej. Nie
bagatelne znaczenie miało ogólne rozluźnienie religijne, które 
wynikało z polityki germanizacyjnej. Towarzyszyły temu józe
fińskie ograniczenia odprawiania procesji, uczestnictwa w piel
grzymkach i organizowania okazałych nabożeństw. ,,Reformy 
józefińskie" zaborczych władz austriackich okazały się ciosem 
dla rozwoju lokalnych ośrodków kultu maryjnego na Kolbu
szowszczyźnie, jednak szczególna cześć dla Najświętszej Maryi 
Panny przetrwała w tradycji ludowej222

• Na przeszkodzie w od
budowaniu sanktuariwn w drugiej połowie XIX stulecia stanę
ło tragiczne zniszczenie obrazu Niepokalanej podczas pożaru 
kościoła w roku 1852223

• 

Obecnie cześć Bożej Rodzicielki w Kolbuszowej jest od
budowywana na gruncie kultu Maryi - Królowej Wszystkich 
Świętych224

• Kolbuszowski ośrodek kultu maryjnego pozostaje 
jedynym dawnym sanktuariwn maryjnym na terenie dekanatu 
Kolbuszowa-W schód utworzonym w roku 2012 przez bpa Ka-

222 S. Zych, Sanktuaria maryjne Kolbuszowszczyzny, s. 37. 
223 S. Zych, B. Walicki, W okresie staropolskim, w: Parafia Kolegiacka Wszyst

kich Świętych w Kolbuszowej w latach 1510-2010. Studia, szkice, materiały, red. S. 
Zych, Kolbuszowa 2010, s. 68-73. 

224 B. Walicki, Dzieje sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w kontekście hi
storii ośrodków kultu Najświętszej Maryi Panny na terenie Rzeszowa i regionu, 
w: Pod opieką. Maryi. Ku koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Szka
plerznej z Kościoła Św. Krzyża w Rzeszowie, red. W Jagustyn, S. Zych, Rzeszów 
2010, s. 64-65. 
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zimierza Górnego z podziału dawnego dekanatu kolbuszow
skiego. Szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny 
w okresie staropolskim szerzone było też w parafii cmolaskiej, 
niemniej nie zyskała ona rangi sanktuarium maryjnego225• 

Nie sposób tu zapomnieć o inicjatywie byłego proboszcza 

ks. Jana Guta, aby do świątyni kolegiackiej wprowadzić kopię 
łaskami słynącego wizerunku226• Ważnym epizodem były ob-
chody jubileuszu 500-lecia parafii kolegiackiej w Kolbuszowej 
w roku 2010. Obchody zainaugurowane zostały uroczystym 
poświęceniem nowej, zrekonstruowanej nastawy głównego oł
tarza oraz zainstalowanych dębowych stall kanonickich. Aktu 
tego dokonał w dniu 30 maja 201 O r. ówczesny ordynariusz 
rzeszowski bp Kazimierz Górny. W skazać tu należy, że nastawa 
ołtarzowa mieści w sobie piękny obraz „Apoteoza Matki Bożej 
- Królowej Wszystkich Świętych': co nawiązuje zarówno do Pa
tronów parafii kolegiackiej, jak również do tradycji dawnego 
sanktuarium maryjnego227• 

Uwagę też trzeba zwrócić na koniec na obraz pochodzą
cy z kaplicy pw. św. Stanisława na kolbuszowskim cmentarzu. 
Obraz ten został namalowany w Wiedniu w roku 1892 przez 
Tadeusza Rybkowskiego (Rychkowskiego) według wzoru Mu
rilla. W lutym 2012 roku malowidło to zostało zdemontowane 
i poddane konserwacji. Prace sfinansował parafianin Adam 
Foryś. Konserwacji dokonali: Ewa Sońska, Agnieszka Sońska 

225 Świadectwem tego była m.in. srebrna, pozłacana korona na obrazie Matki 
Bożej przy ołtarzu szkaplerznym w roku 1676. Inne trzy małe korony znajdowały 
się na obrazie procesyjnym Bractwa Szkaplerznego. W tymże roku ujawniono 
obecność siedmiu niewielkich tabliczek ze srebra, prawdopodobnie o charakte
rze wotywnym. Por. R. Sawa, Stan parafii w Cmolasie według akt wizytacji bisku
piej z roku 1 676, ,,Rocznik Kolbuszowski': 2012, nr 12, s. 266. 

226 S. Zych, U źródła kolbuszowskich dziejów, w: Pięć wieków Kolbuszowej 
1500/1508-2008, s. 12. 

227 B. Walicki, Pięć wieków parafii kolegiackiej w Kolbuszowej, NRz, 2010, 
nr 36, s. IV-V 
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i Tadeusz Soński. Według zamysłu proboszcza ks. Lucjana 
Szumierza obraz został zainstalowany w ołtarzu głównym ko
legiaty kolbuszowskiej, zaś wizerunek Matki Bożej Królowej 
Wszystkich Świętych służy jako zasłona zamontowana na me
chanizmie odsłaniającym. Zaplanowano również, aby odre
staurowany obraz został poświęcony przez biskupa rzeszow

skiego Jana Wątrobę w dniu I listopada 2013  r.228 

228 ZSZ, Relacja ks. Lucjana Szumierza z 16  września 2013 r., rps. 
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Wykaz skrótów 

- Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu 
- zbiory Bartosza Walickiego 
- ,,Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 
- ,,Ateneum Kapłańskie" 
-Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Kra-
kowie 
- Archiwum Kapituły Katedralnej Sando
mierskiej w Sandomierzu 
- Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krako
wie 
- Archiwum Parafialne w Głogowie Mało
polskim 
- Archiwum Parafii Kolegiackiej w Kolbu
szowe3 

- Archiwum Parafialne w Ostrowach Tu
szowskich 
- Archiwum Parafialne w Sokołowie Mało
polskim 
- Archiwum Parafialne w Trzebosi 
- Zbiory Biblioteki Wyższego Seminarium 
Duchownego w Rzeszowie 
- Encyklopedia Katolicka 
- ,,Korso Regionalne'' 
- Liber Memorabilium Ecclesiae Kolbuszo-
viens1s 
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- Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 
Archiwum Historyczne 
- ,,Nasza Przeszłość" 
- ,,Niedziela Południowa" 
- ,,Niedziela Rzeszowska'' 
- ,,Roczniki Teologiczno-Kanoniczne'' 
- ,,Studia Sandomierskie'' 
- ,,Ziemia Kolbuszowska'' 
- zbiory ks. Sławomira Zycha 

Zwiastowanie - ,,Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszow
skiej" 
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manu Reverendi Iosephi Frankiewicz Vicarii Provisi Ejus
dem Ecclesiae Anno MDCCLXII notatur, rps 
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Archiwum Parafialne w Ostrowach Tuszowskich 
teczka: ,,Dokumenty Kościoła Ostrowy. Stare: Acta visitationis 

ecclesiarum in decanatibus Rudnicensi et Miechocinensi 
sub auspiciis et regimine Celsissimi Principis R.D. Andreae 
Stanislai Kostka comitis in Załuskie Załuski episcopi Cra
coviensis ducis Severiae, per me Andream Potocki Canoni
cum ecclesiarum cathedralium Chelmensis et coadiutorum 
Cracoviensis, archidiaconum et officialem Sandomirien
sem expeditae diebus Januarii, Februarii et Martii anno Do
mini 17 48, sygn. AV 42 [odpis] ,  rps 

teczka: ,,Dokumenty Kościoła Ostrowy. Stare': Inventarium 
sacrorum vasorum, praetioswn et apparamentorwn Ec
clesiae Parochialis sub Titulo Aswnptionis B. V. Mariae in 
Pago Ostrowy, 5 VIII 1785, rps 

Archiwum Parafialne w Sokołowie Małopolskim 
Filip M., Wstępny program konserwacji i restauracji obrazu 

Matka Boża z Dzieciątkiem tzw. Matka Boża Królowa Świa
ta z kościoła paraf p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie 
Małopolskim, Rzeszów 2008, mps 

Miedzińska-Hawajska B., Obraz olejny na płótnie „Matka Bo
ska Królowa Świata: Przemyśl 1980, mps 

Rogóż M., Badania pigmentów i spoiw oraz analiza stratygra
ficzna próbek pobranych z [obrazu] Matki Bożej z Dzieciąt
kiem tzw. Matki Bożej Królowej Świata II-ga połowa XVII 
wieku z Sokołowa Małopolskiego, Kraków 2009, mps 

Archiwum Parafialne w Trzebosi 
Opis Kościoła i Plebanii ze wszystkiemi należytościami w Trze

bosi Roku 1795, b.s., rps 
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Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Archiwum Histo
ryczne 
Renovatio Confraternitatis S. Annae, rps 

2. Druki 

Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej. Wydanie jubileuszowe 
na Wielki Jubileusz Wcielenia (stan 25.03.2000 r.), Rzeszów 
2000 

Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej. Stan z dnia O 1.12.201 O r., 

Rzeszów 201 O 
Sobór Trydencki, Sesja 25/ A. II. Wyznawanie, cześć i relikwie 

świętych oraz święte obrazy, w: Dokumenty Soborów Po
wszechnych, t. IV: Lateran V. Trydent. Watykan I (1511-
1870 ), Kraków 2005 

3. Relacje, maszynopisy i druki ulotne w zbiorach bibliotek 
i osób prywatnych 

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego 
Konopka M., Organy i organiści w archidiakonacie sandomier

skim w XVIII w. na podstawie akt wizytacyjnych, Lublin 

1983, mps 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie 
Drozd D., Koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej w Chmiel

niku jako świadectwo trwałości kultu maryjnego, Rzeszów 
2000, mps 

Filipek P., Kult Matki Bożej Saletyńskiej w parafii pod Jej wezwa
niem w Rzeszowie, Rzeszów 2002, mps 
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Zbiory ks. Sławomira Zycha 
Książek M., Miasta prywatne Wiśnicz Nowy i Kolbuszowa ( na 

tle działalności urbanistyczno-architektonicznej Lubomir
skich w XVII wieku), Kraków 1990, mps 

Pieśń o Matce Bożej Głogowskiej, mps 
Zapart A., Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie sandomier

skim w XVI-XVIII wieku, Lublin 1976, mps 
Relacja ks. Lucjana Szumierza z 16 września 2013 r., rps 

Zbiory Bartosza Walickiego 
Obrazek Najświętszej Maryi Panny łaskami słynący w kościół

ku św. Ducha w Sokołowie, Kraków [ ca. 1890] 

II. Opracowania 

1. Druki zwarte 

Ataman J., W H. Sierakowski i jego rządy w diecezji przemyskiej, 
Varsoviae 1936 

Barącz S., Cudowne Obrazy Matki Najświętszej w Polsce, 
[Lwów] 1891 

Basista J., O nawiedzaniu miejsc świętych przez sarmackich 
podróżników, w: Rzeczpospolita wielu wyznań. Materia
ły z międzynarodowej konferencji. Kraków 18-20 listopada 
2002, red. zbior., Kraków 2004 

Bendyk J., Działalność duszpasterska biskupa Jana Aleksandra 
kardynała Lipskiego w diecezji krakowskiej w latach 1732-
1 7  46, Kraków 1997 

Bockenheim K., Dworek, kontusz, karabela, Wrocław 2004 
Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI

XVIII, t. I, wyd. IY, Warszawa 1994 
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Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropol
skich z województwa sandomierskiego, oprac. Lubczyński 
M., Pielas J., Suchojad H., [Warszawa 2005] 

Fridrich A., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi 
Panny w Polsce, t. 2, Kraków 1904 

Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. II, Warszawa 
1958 

Haptaś K., Biblioteka parafialna w Kolbuszowej w czasach 
staropolskich (1604-1792), w: Pięć wieków Kolbuszowej 
1500/ 1508-2008. Studia, szkice i materiały z dziejów miasta 
i powiatu, red. Zych S., Kolbuszowa 2009 

Ihnatowicz I. i in., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, 
wyd. IV, Warszawa 1999 

Jagustyn W, Zych S., Dzieje kultu NMP w kościele Św. Krzyża 
w Rzeszowie. Zarys problematyki, w: Ecclesiae, Patriae et 
Homini serviens. Księga pamiqtkowa dedykowana Księdzu 
Biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy 
urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele rze
szowskim, red. Białogłowski E. i in., t. 1, Rzeszów 2007 

Kiryk F., Miasta regionu mieleckiego do polowy XVII w. Mielec, 
Przecław, Radomys1 Wielki, Rzochów, w: Mielec. Dzieje mia
sta i regionu, t. 1, red. Kiryk F., Mielec 1984 

Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław 2006 
Kowalski W, Dzieje parafii Kolbuszowa w okresie przedrozbio

rowym, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta. Materiały z sesji na
ukowej 6-7 X 2000 r., Kolbuszowa 2001 

Kowalski W, Opieka szpitalna i dobroczynna na terenie ar
chidiakonatu sandomierskiego w dobie przedrozbiorowej, 
w: Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, nor
mach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych 
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w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. Augustyniak U., 
Karpiński A., Warszawa 1999 

Kracik J., Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej 
w XVII-XVIII wieku, NP, t. 61, 1984 

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 
2000; t. 4, Kraków 2002 

Litak S., Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów w XVIII wieku, Lublin [ 2006] 

Litwiński D., Historia kościoła i laskami słynącego obrazu Ma
donny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich, Rzeszów 1996 

Miodunka P., Parafie i duchowieństwo w majątkach ziemskich 
nad dolną Wisłoką od XV do XVII w., w: Dzieje lokalne 
pośród wydarzeń i procesów historycznych. Materiały z se
sji naukowej zorganizowanej pod patronatem honorowym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydane z okazji 550. rocznicy 
zezwolenia królewskiego na założenie miasta Mielca, red. 
Haptaś K., Mielec 2007 

Moskal T., Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomier
skim w XVIII w., Sandomierz 2005 

Moskal T., Dzieje parafii Kolbuszowa na tle historii dekanatu 
miechocińskiego do 1772 roku, w: Pięć wieków Kolbuszowej 
1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały z dziejów miasta 

i powiatu, red. Zych S., Kolbuszowa 2009 
Motyka A., Sanktuaria Diecezji Rzeszowskiej, wyd. III, Rzeszów 

2010 
Mroczka W, Zych S., Kościelna opieka społeczna w wioskach 

i małych miasteczkach na przykładzie prepozytur szpitalnych 
w Kolbuszowej i Cmolasie, w: Miasteczko i okolica - od śre
dniowiecza do współczesności, red. Hoffl, Kolbuszowa 2006 

Nitka K., Z najstarszych dziejów Głogowa, Głogów 1933 

100 



Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Kolbuszowej w okresie staropolskim 

Nowakowski E., O cudownych obrazach w Polsce Przenajświęt
szej Matki Bożej wiadomości historyczne, bibliograficzne 
i ikonograficzne, Kraków 1902 

Piórek M., Kolatorzy kościoła parafialnego pod wezwa
niem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej od XVI wieku 
do 1939 roku, w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. 
Studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, red. 
Zych S., Kolbuszowa 2009 

Półćwiartek J., Panowie feudalni na Kolbuszowej i ich majętność 
w XVII-XIX wieku, w: Kolbuszowa. 300 lat miasta. Materia
ły z sesji naukowej 6-7 X 2000 r., Kolbuszowa 2001 

Rawski J., Podział archidiakonatu sandomierskiego na dekanaty, 
w: Rawski J., Wybrane zagadnienia dotyczące administracji 
kościelnej w widłach Wisły i Sanu, Tarnobrzeg 1997 

Walicki B., Dzieje kultu Madonny z Puszczy, w: Madonna 
z Puszczy. Sanktuarium Matki Bożej Patronki Leśników, Pani 
Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich, red. Gigile
wicz E., Pałęcki W, Zych S., Kolbuszowa 2012 

Walicki B., Dzieje obrazu i kultu Pani Sokołowskiej, w: Łaskami 
słynący obraz NMP Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich 
Dróg w Sokołowie Małopolskim, red. Zych S., Lublin-Rze
szów 2008 

Walicki B., Dzieje sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w kon
tekście historii ośrodków kultu Najświętszej Maryi Panny 
na terenie Rzeszowa i regionu, w: Pod opieką Maryi. Ku ko
ronacji laskami słynącego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej 
z Kościoła Św. Krzyża w Rzeszowie, red. Jagustyn W, Zych 
S., Rzeszów 201 O 

Walicki B., Kult Maryi obecnej w świętych wizerunkach na przy
kładzie diecezji przemyskiej i rzeszowskiej, w: Pod płaszczem 
Maryi, red. Walicki B., Sokołów Małopolski 2009 
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Walicki B., Odrodzenie kultu Matki Bożej Głogowskiej i starania 
i koronację, w: Matka Boża Głogowska. Dzieje - kult -prze
słanie, red. Gigilewicz E., Zych S., Lublin 201 1  

Walicki B., Zych S., Z dziejów kultu Matki Bożej Piaskowej w Bi
narowej, w: Binarowa. Studia i materiały z dziejów parafii 
i sanktuarium, red. Bielak W, Walicki B., Zych S., Kolbu
szowa 2011  

Walicki B., Zych S., Z kart historii parafii w Sękowej, w: Sęko
wa. Z kart 650 lat historii wsi, red. Gryglaszewski P., Sękowa 
2013 

Walicki B., Z dziejów kultu Pani Sokołowskiej, w: Bogurodzica 
na ludzkich drogach życia, red. Walicki B., Sokołów Mało
polski 2010 

Zacny F., Rola dworu Lubomirskich i Sanguszków w rozwoju 
miasta Kolbuszowa na przełomie XVII i XVIII wieku, w: Kol
buszowa. 300 lat miasta. 300 lat miasta. Materiały z sesji na
ukowej 6-7 X 2000 r.,  Kolbuszowa 2001 

Zych S., Parafia i sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich. Zarys 
dziejów, Mielec 200 

Zych S., Sanktuarium Matki Bożej Sokołowskiej w kontekście 
wybranych ośrodków kultu Najświętszej Maryi Panny z po
łudniowej części dawnej Puszczy Sandomierskiej, w: Pod 
płaszczem Maryi, red. Walicki B., Sokołów Małopolski 2009 

Zych S., Szpitale parafialne w świetle prawodawstwa party
kularnego w diecezji przemyskiej obrzqdku łacińskiego 
do 1917 roku, w: Ku prawdzie w miłości. Księga pamiqtkowa 
poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Janowi Śrutwie, 
red. Koczwara S., Lublin 2002 

Zych S., Z dziejów kościoła katolickiego na terenie obecnej diece
zji rzeszowskiej. Studia i szkice, Kolbuszowa 201 O 

Zych S., Z dziejów Niechobrza 13 73-1914, Mielec 2006 
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Zych S., Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, wyd. 
II, Mielec 2006 

Zych S., Walicki B., W okresie staropolskim, w: Parafia Kolegiac
ka Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 1510-2010. 
Studia, szkice, materiały, red. Zych S., Kolbuszowa 201 O 

Zych S., Walicki B., Osiek Jasielski. Przewodnik po kościelnych 
i emigracyjnych dziejach miejscowości, Osiek Jasielski 2013 

Zych S., U źródła kolbuszowskich dziejów, w: Pięć wieków Kol
buszowej l 500/ 1508-2008. Studia, szkice i materiały z dzie
jów miasta i powiatu, red. Zych S., Kolbuszowa 2009 

2. Artykuły z wydawnictw ciągłych 

Bąk B., Dzieje Parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Mało
polskim w latach 1946-2006 (część 1), ,,Ziemia Głogowska: 
2011, nr 5 

Borcz H., Bractwa religijne w kościołach parafialnych diecezji 
przemyskiej w okresie przedrozbiorowym, RTK, 1981, z. 4 

Guldon Z., Kowalski W, Szpitale w województwie sandomier
skim w drugiej połowie XVI! w., NP, t. 84, 1995 

Haptaś K., Księgi liturgiczne w parafiach puszczańskich deka
natu miechocińskiego w XVII-XVIII w., ,,Biuletyn Muzeum 
Kulmry Ludowej w Kolbuszowej': nr 1, 2009 

Kumor B., Archidiakonat sq,decki. Opracowanie materiałów źró
dłowych do atlasu historycznego Kościoła w Polsce, ABMK, 
t. 8, 1964 

Miodunka P., Kolbuszowa czy Werynia Wielka? Początki osady 
w świetle nowej interpretacji źródeł, ZK, 2004, nr 5 

Miodunka P., Sieć parafialna nad dolną, Wisłoką, w średniowie
czu (do ok. 1530 r.), ,,Rocznik Mielecki': nr 2, 1999 
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Mroczka W., O początkach kolbuszowskiej parafii, ZK, 2008, 
nr 10 

Mroczka W., Parafia Kolbuszowa. Wielkość osad tworzących 
kolbuszowski okręg parafialny, u schyłku pierwszej polowy 
XVII w., w świetle akt metrykalnych, ZK, 2008, nr 5 

Mroczka W., Wątpliwości wokół historii ołtarza Matki Bożej Pa

skowej w Lipnicy, ZK, 2008, nr 8 
Mroczka W., Zapomniana osada Poręcze, ZK, 2004, nr 12 
Mroczka W., Zych S., Kilka uwag o początkach procesów osadni

czych na terenie Weryni i Kolbuszowej, ZK, 2003, nr 4 
Nabywaniec S., Nowe kolegiaty i kapituły kolegiackie w diecezji 

rzeszowskiej, Zwiastowanie, 2007, nr 1 
Nabywaniec S., Zych S., Dzieje kultu Matki Bożej Łaskawej 

w Czudcu od XVII w. do 2002 roku, ,,Studia Claromontana: 
2004, t. 22 

Piórek M., 500 [lat J kolbuszowskiej parafii p. w. Wszystkich Świę
tych ( część 1 ), KR, 13 V 2009 r. 

Piórek M., 500 lat kolbuszowskiej parafii pw. Wszystkich Świę
tych, KR, 24 VI 2009 r. 

Piórek M., 500 lat kolbuszowskiej parafii pw. Wszystkich Świę
tych c.d., KR, 22 VII 2009 r. 

Piórek M., 500 lat kolbuszowskiej parafii p. w. Wszystkich Świę
tych ( ciąg dalszy), KR, 27 V 2009 r. 

Piórek M., Bractwa religijne w parafii kolbuszowskiej XVIII-XIX 
wiek, KR, 2 IX 2009 r. 

Piórek M., Grupy religijne i stowarzyszenia wiernych, KR, 2 IX 
2009 r. 

Piórek M., Kartki z dziejów kolbuszowskiego cmentarza, ZK, 
2007, nr 4 

Sawa R., Stan parafii w Cmolasie według akt wizytacji biskupiej 
z roku 1676, ,,Rocznik Kolbuszowski': 2012, nr 12 

104 



Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Kolbuszowej w okresie staropolskim 

Szumierz L., Kolegiata Kolbuszowska -Duchowa Kalwaria tych, 
którzy pragną nas1adować Jezusa!, ZK, 2013 

Walicki B., Bractwo Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, ,,Ku
rier Sokołowski': 2007, nr 11 

Walicki B., Pięć wieków parafii kolegiackiej w Kolbuszowej, NRz, 
2010, nr 36 

Wójcik W, Z dziejów kościelnego szpitalnictwa. Archidiakonat 
sandomierski, AK, t. 51, 1949 

Zapart A., Podstawy materialne szkół parafialnych w archidia
konacie sandomierskim w XVI-XVIII w., SS, t. 6, 1990-1996 

Zapart A., Sieć szkół parafialnych w archidiakonacie sandomier
skim od XVI do XVIII w., RTK, t. 27, z. 4, 1980 

Zapart A., Uczniowie szkół parafialnych w dawnym archidiako
nacie sandomierskim, SS, t. 3 1982 

Zych S., Bractwa religijne w parafii farnej w dawnych wiekach, 
NPd, 2006, nr 8 

Zych S., Kościół sanktuaryjny w Kolbuszowej w świetle akt wizy
tacyjnych z 1764 r., ZK, 2004, nr 3-4 

Zych S., Sanktuaria maryjne Kolbuszowszczyzny około połowy 
XVIII w. Zarys problematyki, ,,Biuletyn Muzeum l(ultury 
Ludowej w Kolbuszowej': 2009, nr 1 

Zych S., Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej w Gło
gowie Małopolskim, NRz, 2008, nr 9 

Zych S., Z dziejów szkoły parafialnej w Kolbuszowej w latach 
1604-1772, ZK, 2001, nr 4 
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• Kościół parafialny w Kolbuszowej na kartach pocztowych z lat 30. XX w. 
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• Obraz Matki Bożej - Królowej Wszystkich Świętych z nastawy ołtarza 
głównego kolegiaty kolbuszowskiej 
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Dotychczas w serii „Varia Kolbuszowskie" ukazały się następujące 
publikacje: 

1 .  Józef Sudoł, Pieśni naszych ojców: przyśpiewki weselne z okolic Kol
buszowej, wyd. 1 ,  Kolbuszowa 1 993. 

2. Zbigniew Libera, Adam Paluch, Lasowiacki zielnik, Kolbuszowa 
1993. 

3. Stefan Lew, Ścieżkami Lasowiaków i Rzeszowiaków: przewodnik po 
kolbuszowskim skansenie, Kolbuszowa 1994. 

4. Jan Sudoł, Moje wspomnienia z lat 1890-1945, Kolbuszowa 1 994. 
5. Marian Piórek, Szkice do dziejów Dzikowca i okolic, Kolbuszowa 

1995. 
6. Jacek Stefański, Polska 1988-1 993. Kalendarium, Kolbuszowa 1995. 
7. Alicja Bober, Tęsknotą, pisane, Kolbuszowa 1997. 
8. Wojciech Mroczka, Lipnica: wieś królewska, lasowiacka, moja zie

mia rodzinna, Kolbuszowa 1997. 
9. Zygmunt Żytkowski, Tajne nauczanie gimnazjalno-licealne w Kolbu

szowej w latach 1939-1944, Kolbuszowa 1998. 
10. Jacek Bardan, Dawne pieczęcie i herb Kolbuszowej, Kolbuszowa 

1998. 
1 1 . Józef Sudoł, Ku dobru i mq,drości. Z dziejów Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcq,cego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Kolbuszowa 
1998. 

12. Józef Sudoł, Obrzędy i zwyczaje ludowe z okolic Wilczej Woli, Kolbu
szowa 2001 .  

13 .  Ks. Sławomir Zych, Szpital ubogich przy kościele parafialnym w Za
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