
Publikujemy na stronie internetowej pełną treść książeczki ks. Jędrzeja Kowalczyka  

z roku 1873 pt. Krótka wiadomość o obrazie NMP Różańcowej w Zakliczynie… Dokument ten 
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Krótka wiadomość o obrazie NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI RÓŻAŃCOWEJ 

łaskami słynącej w kościele parafialnym w Zakliczynie od Siepraw zebrana przez  

ks. Jędrzeja Kowalczyka nie zawiera nic przeciw wierze katolickiej, a więc pozwala się 

drukować. Z konsystorza Biskupiego w Tarnowie dnia 1 Maja 1873. 

Wilczyński 

Kanclerz 

 

 

Wstęp 

„Napisz dla pamięci w księgi” Exod. 17,14. [Wj 17,14] 

 

 Tak Bóg rzekł do Mojżesza. Wypełnieniu tego rozkazu Boskiego przez 

Mojżesza mamy podziękować, że doszły nas sprawy Boskie od początku świata, jako 

też cudowne drogi, któremi Bóg prowadził naród wybrany do ziemi obiecanej; łaski  

i dobrodziejstwa, których temu narodowi hojnie udzielał. Jak Mojżesz, tak napisał  

w roku 1730 gorliwy o chwałę Boską i cześć Maryi śp. pleban Zakliczyński ks. Antoni 

Wincenty Bodzański, notariusz, a potem dziekan dekanatu Dobczyckiego, zarządca tej 

parafii od roku 1722 do 1752 dla pamięci w księgę, to jest inwentarz plebański z roku 

1722 z okazji wizyty kanonicznej przez JW. Najprzewielebniejszego Michała 

Kunickiego, biskupa arsyneńskiego, sufragana Krakowskiego [zapisał], co lud 

prawowierny za przyczyną NMP w obrazie tutejszym łaskami słynącej doznawał, 

jakie łaski i dobrodziejstwa za wielowładną przyczyną Maryi, do niej się w swych 

potrzebach uciekając, odbierał, inaczej mało komu byłoby wiadome. Gdy atoli  

ta księga nie każdemu jest dostępna, ponieważ w aktach kościoła przechowuje się, gdy 

nawet prawie przypadkowo dostała się do rąk podpisanego, bo takowej jako nie 

zaciągniętej do aktów parafialnych zupełnie nic nie wiedziałem, czy podobna istnieje  

i gdzie się znajduje. Zatem postanowiłem na większą cześć i chwałę Boga ku większej 

czci NMP tę krótką wiadomość jaką znalazłem w spomnionej księdze, pobożnemu 

ludowi ogłosić, tembardziej, że i dotąd nie tylko parafianie, ale i zagraniczni 

szczególniejsze nabożeństwo i ufność do NMP w tutejszym obrazie mają,  



a otrzymawszy już nieraz pomoc i pociechę, w różnych zatem potrzebach do Jej 

przyczyny się uciekają, o czem mogę zaświadczyć jako pleban od roku 1848. 

 

Obraz NMP Różańcowej łaskami słynącej 

 Obraz jest bardzo dawny, według znawców pewnie pół trzecia [250] do trzysta 

lat liczący1, wnosząc z tego, jaki był sposób malowania natenczas. W roku 1849, kiedy 

Pan Sebastian Stolarski, artysta sztuki malarskiej z Akademii Krakowskiej, obywatel 

Myślenic wyjął go z [ołtarza] do odnowienia musiał go (ponieważ na bardzo grubym 

płótnie jest malowany i tak jak sito miał pełno dziurek) pierwej kitować, a dopiero 

potem odnawiać. Sukienka drewniana pokrywała ten (za każdym poruszeniem  

w kawałeczki łamiący się obraz. Brakujące cząstki [sukienki zostały] podorabiane  

i [została] na nowo posrebrzona, a kwiaty na niej jako też sukienka Pana Jezusa 

pozłacane. Korony tak dla Matki Boskiej, jako też Pana Jezusa, ponieważ nie było 

żadnych, nowe z drzewa wyrzeźbione i pozłocone. Wszystko z ofiar dobrowolnych,  

w skutek zapowiedzenia z ambony. Wtenczas to odnawiając ten obraz Pan stolarski 

[...] opowiadał, jak doznał także łaski NMP, kiedy czując napad cholery wezwał jej 

przyczyny prosząc, żeby mógł dokończyć tego odnowienia. Nie tylko, że zaraz uczuł 

polepszenie, ale zupełnie ozdrowiał i nie przestał pracy. 

 Roku 1634 27 kwietnia JW. Najprzewielebniejszy Tomasz Oborski, biskup 

Lasdyjeński konsekrował w kościele zakliczyńskim ołtarz, w którym obraz NMP 

Różańcowej był umieszczony. Bez wątpienia ten sam, bo ani wtenczas, ani później 

nigdzie nie ma wzmianki o nowym obrazie MB. Różańcowej. Arcybractwo Różańca 

św. zaprowadził ks. Stanisław Gawronkowicz, pleban zakliczyński dnia 6 stycznia 

1658 roku i tu [również] nie wspomina o nowym obrazie MB Różańcowej. Łask więc 

różnych i licznych za przyczyną NMP w tym obrazie doznawali już od kilku set lat, 

którzy się w różnych potrzebach i nieszczęściach tu do NMP uciekali. Można  

to naprzód wnosić z licznych sprzętów kościelnych srebrnych, które się tu znajdowały, 

a które zapewne w dowód wdzięczności za otrzymane tu łaski były ofiarowane. 

Podobało się bowiem Bogu tu za przyczyną NMP w tutejszym obrazie ludziom 

                                                 
1 Wygląda na to, że obraz został namalowany po rekatolizacji Zakliczyna, czyli po roku 1596. Trudno bowiem 
przypuścić, żeby przetrwał czas reformacji. 



różnych łask i dobrodziejstw udzielić, ażeby ten kościół z przyczyny PP. Kolatorów  

3 braci Wiktorów pozbawiony przez 30 lat (1566-1596) rządcy swego, 

administrowany niejaki czas przez ks. plebana z Drogini, ogołocony ze wszystkich 

sprzętów, nawet najpotrzebniejszych, gdyż nawet ostatnie dwa kielichy srebrne, jeden 

sprzedany, drugi zastawiony został, znowu w potrzebne sprzęty do służby Bożej w jak 

najkrótszym czasie został, co się w skutku okazało. 

 Znajdowały się już w inwentarzu z roku 1722 następujące: 

1. Monstrancja srebrna. 

2. Cyborium, czyli puszka na Najświętszy Sakrament. 

3. Kielich z pateną. 

4. Kielich z pateną. 

5. Kielich z pateną. 

6. Turybularz z łódką. 

7. Lamparz. 

8. Pacyfikał. 

9. Ampułki dwie. 

10. Puszka mała. 

11. Kielich bez pateny. 

12. Krzyż mały na procesje. 

Dnia 1 listopada 1796 w nocy złodzieje zrabowali kościół i srebra pod Nr 2, 3, 4, 8, 

10, 11, 12 zabrali. Reszta srebrnych sprzętów dnia 20 lutego 1810 i 7 maja 1811  

do C.K. Kasy Cyrkularnej w Bochni odwiezione zostały jako to: pod Nr 6, 7, 9, 1, 5. 

Jasnym i większym jeszcze dowodem odebranych łask za przyczyną NMP w obrazie 

tutejszym są wota ofiarowane do obrazu tegoż, które wymienia ks. Antoni Wincenty 

Bodzański w roku 1730 w inwentarzu plebańskim z roku 1722 jako to: 8 koron 

srebrnych pozłacanych, z tych większe na głowę NMP, mniejsze na głowę Pana 

Jezusa, jedne rubinami, drugie bez rubinów. 41 tabliczek srebrnych czyli wotów. 

[następuje opis wszystkich tabliczek]. 

 

 Oprócz tych wotów srebrnych było korali nici 37 ofiarowanych do obrazu 

NMP, nie wymieniono atoli, od kogo, z krzyżykami srebrnymi dwoma i kółeczkami 



srebrnymi kilkoma. Pereł nitka na piądz długa, między którymi znaczniejszych 6.  

U tych zauszniczka czystymi diamentami nasadzona. Po wymienieniu tych 37 nitek 

korali w inwentarzu z roku 1722 jeszcze przybyło jak dalej dopisano: 

24 grudnia 1730 oddała na obraz NMP Różańcowej jejmość Pani Anna Tylicka 

natenczas administratorka Stojowska korali jedną nitkę wielkości wielogrochu  

na nici 42. 

1731. 2 kwietnia oddała Agnieszka Wiechniaczka z Czechówki nitkę korali 

pomiernych, w których 15 i z drobniejszymi na końcu. 4 maja Anna Firkowa  

z Zakliczyna nitek dwie korali. Większych na jednej 53, mniejszych na drugiej 64. 

1732. 7 maja Jadwiga Gwizdowa, córka Matyaskowa nitek dwie. Na jednej 69,  

na drugiej 73, nieokrągłe, rznięte. 7 maja Katarzyna Lechniaczka drobnych korali 

większych od prosa, nitek 4 na dobrą piądź. 

1736. 4 czerwca Katarzyna Leśniaczka z Brzączowic korali drobnych w słomkę 

drobniej i grubiej rzniętych, nici dwie. Na każdej nici po 97. 

1737. 30 czerwca Jadwiga Wierciaczka z Borzęty korali pomiernych w słomkę;  

nici cztery. Na jednej nici korali 86. 25 sierpnia Jadwiga Godzinowa z [Ciechówki] 

Czechówki korali nici dwie w słomkę rzniętych pomiędzy którymi na jednej okrągłych 

9, na drugiej cztery. 10 grudnia Antoni Serafin z Brzączowic oddał po zmarłej żonie 

swojej korali nici dwie, jak groch okrągłe. Na jednej 57, na drugiej 59. 

1740. 8 maja. Regina Kurkowa z Ciechówki korali nici trzy, rzniętych, na grubość 

pomierne. Na jednej 65, na drugiej 66, na trzeciej 68. 

15 czerwca Agnieszka Zabderka trzy nici korali rzniętych. Środkiem większe, krajami 

mniejsze. Nici długie na piądź. 

24 czerwca Regina Szloszarczykowa korali w słomkę rzniętych nici 3 na piądź dobrą.  

1741. 2 sierpnia Błażejowa, Skoczylaska z ojca Sudrowa korali rzniętych nic jedną jak 

groch pomierny, krzyżyk srebrny w środku. 

1742. 2 czerwca po zmarłej Maryannie Serafinowej z Brzączowicoddała JMCi Pani 

Choszowska, administratorowa natenczas Brzączowska korali rzniętych nici 4. 

1743. 28 października. Regina Kurkowa z Ciechówki korali rzniętych nici 3, na każdej 

po 60 i dwa lub 3. 

1744 4 czerwca. Agnieszka Skoczylaska ze Stojowic korali rzniętych nici 3, po 73. 



1746. 5 lutego. Regina Skoczylaska dwie nici korali rzniętych jak groch pomierny. 

Razem 124. 

1749. 31 sierpnia. Piotrowa Cyganka z Ciechówki nici 2 rzniętych korali . Na jednej 

nici 81. 

Warto przypomnieć, że było antepediów 10, tuwalni 9, firanek 11 i nad dostateczna 

bielizna. 

 

DODATEK 2 

o kościele dawnym parafialnym i teraźniejszym. 

 Kościół parafialny dawniejszy był bardzo stary i szczupły, drewniany.  

Śp. Antoni Wincenty Bodzański pleban Zakliczyński pisze w inwentarzu z roku 1722, 

że można by wtenczas rachować, że musiał już stać około 500 lat. W roku 1700 byłby 

się zwalił gdyby nie ujęty w kleszcze dębowe wewnątrz i zewnątrz, które  

go podtrzymywały. Dzwonnica tak była zdezelowana, że dzwony na dębie 

umieszczono. Dopiero w roku 1729 ks. pleban Bodzański własnym kosztem z małą 

pomocą parafian nową wystawił. 

 W dokumentach najdawniejszych kościoła nie napotykamy nigdzie wzmianki  

o nowym kościele, a o reperacji aż w roku 1593 i 1700. I tak: 

1. W dokumencie [Liber Benefitiorum Dioecesis Cracoviensis – Jan Długosz]  

z roku 1440 czytamy: „Zakliczyn, kościół parafialny drewniany pod tytułem 

Wszystkich Świętych”. 

2. W dokumencie z roku 1529 [Liber Retaxationum Benefitiorum Eccl. Cathedralis 

Collegiatarum ac Parochialium Dioecesis Cracoviensis] toż samo. 

3. W dokumencie z roku 1596 [Acta Visitationis Dekanatus Dobczyczensis,  

per Rd. Christophorum Kazimirski prepozitum Tarnowiens sub JW. Georgio Radziwił 

Episcopatus Crac. 1596] po strasznym spustoszeniu przez PP. Kolatorów trzech braci 

Wiktorów restaurowany w roku 1593. 

4.  W dokumencie z 1655 [Liber Visitationis Perilis et RD. Nocolai Oborski 

1655]: „kościół parafialny drewniany pod tytułem Wszystkich Świętych”. 

5. W dokumencie 1664 [Libro visitationis Rudziana Anno 1664], toż samo. 

                                                 
2 Krótka wiadomość s. 12. 



6. W dokumencie z 1722 toż samo z dodatkiem, że był reparowany w roku 1700.  

7. W dokumencie z roku 1760 [Inwentarium Ecclesiae Parochialis], toż samo  

i o reperacji w roku 1700. 

 

Teraźniejszy kościół drewniany pod tytułem Wszystkich Świętych jak i dawniejszy 

pięknej struktury, wysoki, odpowiednio szeroki, jasny z 6 oknami został w roku 1774 

kosztem ks. Wojciecha Brandysiewicza plebana tutejszego oraz plebana Skrzydlnej, 

dziekana dobczyckiego przy pomocy parafian na miejscu dawnego wystawiony. 

Nabożeństwo tymczasem odprawiało się w pokoju na plebanii. W roku 1776 razem  

z trzema nowymi ołtarzami pięknej struktury przez JW. Najprzewielebniejszego 

Franciszka de Podkana Podkańskiego, biskupa patareńskiego, sufragana 

Krakowskiego konsekrowany. Mieści w sobie cztery ołtarze. 

W wielkim ołtarzu obraz Pana Jezusa ukrzyżowanego. Po prawej stronie na obrazie 

Matka Boska Bolesna siedząca pod krzyżem, której serce miecz przenika. Po lewej 

stronie ksiądz klęczący w komży i stule, rękę prawą trzymając na piersiach, oczy 

wzniesione ku ukrzyżowanemu Chrystusowi (fundator kościoła portretowany).  

Na zasuwie obraz Wszystkich Świętych (tytuł kościoła). W górnej części ołtarza obraz 

Wniebowzięcia NMP. 

W pobocznym ołtarzu od strony Ewangelii obraz NMP Różańcowej łaskami słynącej. 

Teraz w roku 1872 na desce jaworowej, dobrze pokostem napuszczonej dla trwałości. 

Przymocowany tak, że ten obraz można teraz w potrzebie wyjąć, gdy pierwej był 

przybity gwoździkami do deski ołtarza. Na zasuwie obraz Św. Barbary. W górnej 

części obraz św. Stanisława Kostki. 

W pobocznym ołtarzu od strony Epistoły w ołtarzu Pan Jezus Miłosierny (Ecce Homo) 

w roku 1730 przez ks. plebana Antoniego Wincentego Bodzańskiego sprawiony  

i odnowiony w 1854. Płaszcz z drzewa snycerską robotą jako też korona cierniowa, 

trzcina w ręku częścią posrebrzona i pozłacana. Na zasuwie obraz św. Antoniego  

z Padwy. W górnej części obraz św. Jana Nepomucena. 

Przy ścianie północnej pomiędzy ławkami i oknami umieszczony ołtarz św. Józefa 

Oblubieńca Maryi. Ten ołtarzyk jeden ze starego kościoła. Niski w roku 1850 



restaurowany, odmalowany, górna część dorobiona, bo nie było żadnej. Z obrazem  

św. Mikołaja biskupa w roku 1850 sprawionym.  

Za starego kościoła pozostała kamienna chrzcielnica, świadczy o starożytności 

[dawności kościoła]. 

Wszystkie obrazy są dosyć dobrego pędzla. Ambona z tego samego czasu co i ołtarze, 

pięknej struktury. Organ nowy roku 1853 sprawiony i w ten czas chór pod organ 

zreperowany i na dwóch nowych kolumnach wsparty. W roku 1962 cały kościół 

wewnątrz, zakrystia i ławki odmalowane za pomocą ofiar dobrowolnych. 

Wieżyczka na kościele (dla sygnaturki z roku 1659) wspaniałej struktury blachą kryta, 

reperacji potrzebuje. [Wieżyczka] zdobi kościół, bo dzwonnica od starego kościoła 

pozostała, w roku 1729 wystawiona, w roku 1854 reperowana, niska, nie dosięga 

krzyżem wysokości dachu kościelnego. 

Na tej [dzwonnicy] znajdują się trzy dzwony: wielki (według inwentarza najnowszego 

9 cetnarów ważący), kosztem ks. Antoniego Piórowskiego i kilku parafian roku 1761 

ulany na miejsce rozbitego z roku 1541. Drugi, średni ważący 7 cetnarów fundacji  

ks. plebana Bartłomieja Komorowskiego z roku 1650. Trzeci, mały przez  

ks. Antoniego Wincentego Bodzańskiego w roku 1730 sprawiony, benedykowany 

przez JW. Najprzewielebniejszego Michała Kunickiego, sufragana krakowskiego. 

Za wielkim ołtarzem zewnątrz kościoła ogrojec, góra oliwna na deskach malowana 

roku 1865, gdzie obraz Pana Jezusa klęczącego umieszczony. Przy ogrojcu  

z południowej strony wielki krucyfiks [krzyż] gotyckiej roboty, starodawny, w płytkiej 

kapliczce malowanej, umieszczony w roku 1867. 

W kościele na ścianie nad zakrystią obraz św. Izydora, oracza w roku 1862  

i św. Florian a w 1863 sprawione. Zdaje się, że śp. ks. Wojciech Brandysiewicz  

na budowę i uporządkowanie teraźniejszego kościoła musiał w potrzebie użyć 

niektórych wotów, bo wyjąwszy kilku, przy których później inną ręką zrobiono 

uwagę, na co były użyte, nie znajduje się nigdzie więcej wzmianka. W inwentarzu zaś 

z roku 1781 po śmierci śp. fundatora dnia 14 stycznia 1781 jest tylko cztery koron 

srebrnych do obrazu MNP. Wotów 19, korali nici 17 zapisanych. A tych w inwentarzu 

z roku 1789 już nie czytamy. Niezawodnie następca po śp. fundatorze ks. Michał 

Rupikowski i te obrócił na wypłacenie długu przez śp. fundatora zaciągnionego  



w sumie 3 770 złotych polskich. Kiedy już w roku 1782 dług został zaspokojony, 

szczęście wielkie bo by albo w roku 1796 z innymi srebrami mogły być ukradzione, 

albo też jak inne pozostałe jeszcze srebra do C.K. kasy cyrkularnej w Bochni musiały 

być odwiezione. 

 

Pisałem w Zakliczynie [przy Sieprawiu dnia 17 kwietnia 1873. 

Ks. Jędrzej Kowalczyk - pleban 


