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Drodzy  Czytelnicy, 

  

zapraszam do zapoznania się z dalszą historią obrazu Świętej Rodziny z Niezna-
mierowic. Odpowiemy na pytanie, jak to się stało, że obraz  z Nieznamierowic znalazł 
się w Studziannie i pozostaje tam do dziś, zasłynąwszy w całej Polsce, a nawet za jej 
granicami jako obraz cudowny. Zanim przystąpię do odpowiedzi (wg „Dekanatu 
opoczyńskiego” ks. Józefa Wiśniewskiego), chcę Państwu dowieść, że obraz 
św. Rodziny zwany również obrazem Matki Boskiej Studziańskiej, już w drugiej 
połowie XVII w. był znany i ceniony. Wespazjan Kochowski (1633-1700), poeta 
i historyk, w wierszu na cześć Matki Boskiej w Studziannej, wymieniając obrazy 
cudowne z siedemnastego wieku pisał: 

 

... Sławna Polska ową 

 Jest Częstochową 

Piękna w Sokalu, w Leżajsku cudowną, 

Słynie dobrocią w Bochni niewymowną, 

Chełm, Żyrowice, Skępy i Pajęczne 

 Łaski jej wdzięczne. 

Jarosław, Tuchów, Troki, Myślenice, 

Podkamień, Klewań, Zdzierz i Piotrkowice, 

Co rozdziergają uwikłanych w sidle 

 Czartowskim, Gidle. 

Piasku! o Piasku, któryś od północy 

Jest krakowskiemu miastu  na pomocy, 

Twe wota wdzięcznych kto zliczy i śluby. 

 Pilen rachuby. 

Widząc cudownych miejsc w Polsce gromadę, 

Z takiej przyczyny wprzód Studziannę kładę, 

Tu w zaszczyt obóz toczy nam widomy, 

 Tam modlitw domy. 

 

Przebywali tu nasi dwaj królowie: Michał Korybut Wiśniowiecki (w 1670r.)  
oraz Jan III Sobieski (w 1684 r.), który to wielką czcią i wiarą darzył obraz Matki 
Boskiej w Studziannie. Król Jan III Sobieski idąc na Wiedeń spowiadał się 
i komunikował w Studziannie, prosząc Najśwętszą Pannę o zwycięstwo. Po 
zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem i Parkanami (12 września i 9 października 
1683 ) król Sobieski ofiarował klasztorowi w Studziannie: złoty kielich, krzyż 
kryształowy, lichtarze oraz dywan z namiotu Wielkiego Wezyra Kara Mustafy. 
O innych łaskach otrzymanych dzięki modlitwom i ofiarowaniem się cudownemu 
obrazowi Matki Boskiej piszemy w dalszej części tej historii. 

Przyjemnego i ciekawego  czytania życzy 

 

Ryszard Bogatek 



Wies c i   z nad  Dr z ew i c z k i   1/45/2003 str. 3 

 

STUDZIANNA  

 

ieś Studzianna, w XV wieku  – Studziane, potem Studzianne, dopiero              

w końcu XVIII wieku ustaliła swoją obecną nazwę. Do XV wieku               

w żadnych dokumentach, materiałach historycznych nie spotkano nigdzie 

o Studziannej żadnej wzmianki. Ks. J. Wiśniewski pisał:   

„... że od źródełka czyli studzianki miejscowość lub osada leśna, wśród puszczy 
położona, po prawej stronie brzegu Pilicy będąca, swą nazwę otrzymała.” 

Pierwsza wzmianka o Studziannie występuje w dokumentach z 1485 roku, kiedy 

to bracia Odrzywolscy herbu Nałęcz, dzielą się dobrami, w skład których wchodziła 

Studzianna. W historii Studziannej nie brakuje także przedstawicieli rodu 

Drzewickich: 

„W 1618 roku Jan, kanonik gnieźnieński, sekretarz Jego Królewskiej Mości 

(Zygmunta III Wazy – przyp. R.B.) i Andrzej, rodzeni bracia Drzewiccy, Jerzemu 

Drzewickiemu, bratu swemu, dobra swe dziedziczne po rodzicach: Studzianki, Staw, 

Wolę Stawiocką i Kiełkowiecką odstępują” (Arch. Hipot. Rad. Drzewica: W). 

W Opocznie, w piątek po św. Marcinie R.P. 1619 Andrzej Drzewicki, syn śp. 

Adama, starosty inowłockiego, mąż Anny Giebułtowskiej (później druga żona 

Starołęskiego – przyp. R.B.), córki Alberta, 1-go sekr. Kr. Mci, dziedzic Drzewicy        
i innych w okolicy dóbr, zeznał, że części owe w Studziannie, Kozłowej Woli, 

Misiakowej Woli i w Wyrówce, które otrzymał od Abrahama Odrzywolskiego, ustępuje 

Maciejowi Nieborowskiemu” (Maciej Nieborowski drugą żonę miał z Drzewickich – 

przyp. R.B.).  

A jak Studzianna przeszła w ręce Albrechta Starołęskiego, kasztelana 

żarnowskiego? 

Ks. Wiśniewski tak to odnotował:  

„W sądach ziemskich Radomskich, w środę nazajutrz po św. Annie w 1650 r. 

stanąwszy pan Wojciech Śląski, syn Walerjana oświadczył, że dobra swe dziedziczne: 

Studzianne, Wyrówkę, Misiakową Wolę, Kozłową Wolę, i inne z wszelkimi przynależ-

nościami i poddanymi z wyjątkiem kilku, p. Albrech-towi Starołęskiemu, kasztelanowi 

żarnowskiemu, staroście Piotrkowskiemu, odstępuje”.  

Dalej czytamy u ks. Jana Wiśniewskiego:  

„Albrecht Starołęski był dziedzicem Nieznamierowic, Przystałowic, Studziannego      

i wyżej wymienionych posiadłości. Cztery razy był żonaty: l-o z Katarzyną Przerębską, 

zmarłą, bezdzietnie. 2-o z Anną Giełbutowskq, wdową po Drzewickim, z którą miał 

Starołęski dwie córki: Katarzynę, która wyszła za Mikołaja Ossolińskiego i dostała 

60.000 zł. posagu. Obwinioną była o zabójstwo męża; jej  wspólnicy zostali ścięci, 

ona zaś osadzona w klasztorze w Zamościu. Druga córka Isabella wyszła l-o voto za 

Jakóba Bonawenturę Podlodowskiego, sędziego radomskiego, a po jego śmierci 2-o v. za 

Stanisława Rożna.  Po Annie Giełbutowskiej-Starołęskiej jest w Nieznamierowicach 

WW  
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kielich z 1630 r. 3-ią żoną Starołęskiego była Helena Konstancja Przyjemska, wdowa 

po Abrahamie Zbąskim, która z pierwszego małżeństwa miała Jana Stanisława 

Zbaskiego, późn. biskupa warmińskiego i t. d. i Annę Cieciszewską, żonę Jana 

podsędka litewskiego. 

Zaś ze Starołęskim miała córkę Zofję Annę (Sophianna), zmarłą w dziewictwie, 

fundatorkę klasztoru i kościoła w St.   4-tą żoną Star. była Zofja de Ryki 

Boglewska - bezdzietna. Ta po śmierci Starołęskiego wyszła za Łęczyńskiego, 

(lit.Kk.). Wspomniany Jan Stanisław urodzony w Smardzewicach w 1625 roku będąc     

w szkołach, wyrzekł się herezyi, zagnieżdżonej w domu Zbąskich, a następnie 

obrawszy sobie stan duchowny, doszedł do wielkich godności. Był więc kanonikiem   

krakowskim, gnieźnińskim i warszawskim, sekretarzem królewskim, archidjakonem 

sandomierskim i dziekanem łowickim. Był biskupem przemyślskim - kanclerzem 

królowej, opatem sulejowskim, umarł świętobliwie jako biskup warmiński w 1698 roku. 

Ksiądz Jan Zbąski, odziedziczywszy po matce Studziannę, Małoszyce, Sadów, 

Myszakowiec, wraz z przyrodnią siostrą swoją, Zofią Starołęcką, kasztelanką 

żarnowiecką staje się fundatorem kościoła i klasztoru w Studziannem, dokąd 

sprowadza zgromadzenie księży Filipinów, z woli Ojca św. Klemensa X, aby byli 

stróżami wsławionego cudami obrazu Najśw. Maryi Panny. 

 

Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny 

 

ą obrazy, które Pan Bóg szczególniejszą obdarzył łaską, że modlitwy w obec 

nich ofiarowane, milej przyjmuje, gorące prośby, słuszne błagania, wiary     

i nadziei pełne, spełnia.  

Takim obrazem, szczególnie wyróżnionym od Pana Boga, jest obraz Studziański. 

Cudowny obraz Studziański, na płótnie malowany, ma dwa łokcie długości i półtora 

szerokości. Przedstawia on Rodzinę świętą przy stole, na którym pali się świeca 

i leżą owoce. Po lewej stronie stołu siedzi Najśw. Marya Panna, wpatrzona             

w dzieciątko Jezus, siedzące na przeciw Niej. Najświętsza Panna podaje Synowi 

gruszkę. Jednocześnie św. opiekun Józef, stojąc obok Dzieciątka, lewą rękę oparł na 

stołku, prawą podaje Panu Jezusowi kielich, który Najśw. Dzieciątko podtrzymuje 

oburącz i pije z niego. Twierdzą, że obraz ten malował Jakób Kallot z Nansy*. Jedni 

przypuszczają, że obraz przywiózł z sobą do Polski kardynał Drzewicki „wtenczas 

kiedy i do drzewickiego kościoła między inszemi specyałami przywiózł był głowę 

świętego Jana Chryzostoma, doktora Kościoła Świętego, która w tymże kościele do 

tych czas w wielkiej zostaje obyserwacyi”. (X. Kaz. Przybylski: Zbiór Dobr.               

i łask). Pewniejsza jednak tradycja mówi, ze obraz ten przysłał cesarz Austryacki 

Ferdynand II przez biskupa Jana Lipskiego wraz z córką swą Cecylją Renatą, 

poślubioną królowi Polskiemu Władysławowi IV w 1637 r. Po śmierci królowej (†1644 

r.) a może za jej życia obraz ten dostał się pannie Przerębskiej, wojewodziance 

sieradzkiej, pierwszej żonie pana Albrychta Starołęskiego, kasztelana 

żarnowieckiego, mieszkającego w Znamierowicach. Wspomniany wyżej biskup Jan Zbąski, 

                                                           
*
 Hr. Konst. Przeździecki tak twierdzi na zasadzie znalezionego sztychu tego obrazu w muzeum książąt Czartoryskich. 

Jest tam ów malarz podpisany. Nadto jest tam napis: Eja age care puer! calicem bibe, te monet alter, quem tenuis 

manibus, ille non nisi morte cadet. Co znaczy: Nuż miłe dziecię! pij z tego kielicha, czeka cię inny, który upragnionymi 

chwytasz rękami, którego spełnieniem będzie śmierć. 

SS 
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będąc małym chłopcem, widywał ten obraz w Znamierowickim dworze raz w kaplicy, 

drugi raz w pokoju. Opowiadał mu przy tem pan Śmigielski, krewny jego ojczyma, że 

obraz ten miał przyjść w dom Nieznamierowicki z Przerembską, pierwsza żoną 

Starołęskiego. Podczas wojny Szwedzkiej, Szwedzi zrabowali dwór w Nieznamierowicach 

i wzięli z sobą obraz. Pobici pod Kamieńskiem porzucili łupy i wtedy dworzanin pana 

Stanisława Petrykowskiego z Petrykóz Kwinocki, znalazł ten obraz na pobojowisku                 

i przywiózł go ze sobą do Petrykóz. Przejeżdżając przez Petrykozy pani Starołęska, 

matka przyszłego biskupa Jana Zbąskiego, poznała ów obraz i prosiła pana 

Petrykowskiego, aby go jej zwrócił. Pan Petrykowski twierdził, że to inny obraz. 

Dopiero jogo żona, wiedząc dobrze o pochodzeniu tego obrazu, skłoniła p. P. aby 

oddał św. wizerunek właścicielce. P. Starołęska miała wielkie nabożeństwo do św. 

Józefa, więc woziła z sobą św. obraz z Nieznamierowic do Studziannego i z powrotem. 

W 1660 r. ks. Kazimierz Odrzywolski, zakonnik reformat z Łowicza śmiertelnie 

zachorował. W tej to chorobie, we śnie, widzi obraz Studziański, z którego 

otrzymuje rozkaz, aby wstał i szedł do Studziannego, oznajmując wolę Boską, że Bóg 

przez ten obraz w dworze Studziańskim zostający, wiele łask cudownych całemu światu 

ma świadczyć. Obudziwszy się zdrowym, odbył ks. Odrzywolski podróż do Studziannego 

i oświadczył to co mu Pan Bóg we śnie objawił. 

W 1664 r. przed Bożem Narodzeniem pan Krzeczkowski, rządca Starołęskich, 

zawezwał do Studz. mularza Wojciecha ze Smardzewic, lat 64 mającego. W piątek 

wieczorem przybył Wojciech do Studziannego, ale dowiedziawszy się, że pan 

Krzeczkowski ciężko zaniemógł, sądząc przy tem że mu nikt może za robotę nie odda, 

nazajutrz, w sobotę, odszedł nazad do domu. Ale że piec był potrzebny, posłano za 

nim co prędzej aby się wrócił. Siadłszy tedy na konia, stary mularz powrócił do 

Studziannego i robił przez całą sobotę. W poniedziałek Wojciech rozchorował się 

ciężko, podobno z owej jazdy na koniu i leżał w stołowej izbie aż do piątku.            

W piątek na noc Jakób kucharz posłał choremu w końcu pieca, niedaleko drzwi do 

alkierza, nad któremi wisiał obraz Najświętszej Panny. Czeladź zbyt swobodne 

prowadziła rozmowy, kucharz spał w pobliżu chorego. W nocy, gdy Wojciech spać nie 

mogąc, rozmyślał nad tem, że tak ciężko choruje i że pewnie umrze, a należałoby 

przecie odbyć spowiedź święta, nagle słyszy z nadedrzwi głos: Nie bój się, nie 

będzieć nic i temu urzędnikowi (rządcy) tylko żebyś mi kaplicę zbudował, bom godna 

poczciwszego miejsca. Porwał się Wojciech z posłania, oparł się o piec, siadł na 

posłaniu i rzekł: Najświętsza Panno ja nie mam o czem murować, ale powiem panu 

dzierżawcy aby on to uczynił. Zmówił Litanję do Najświętszej Panny i inne modlitwy, 

a potem patrząc w to miejsce, skąd usłyszał głos, zapytał: Najświętsza Panno, na 

którem że by miejscu ta kaplica miała być murowana. Usłyszał odpowiedz: Za 

folwarkiem, po prawej stronie, idąc od tej wioski (do Małoszyc); nie długo ta 

kaplica będzie, bo tam stanie klasztor i zakonnicy... 

Wojciech opowiedział kucharzowi co słyszał, ten mu na to: 

Nie dawno ten obraz z ściany spadł, a choć daleko leciał, jednak stanął równo 

obok ściany. 

Nazajutrz mularz był tak zdrowy,  że piec robił, a pan Krzeczkowski, który już 

był bliski śmierci, tego dnia ozdrowiał. Gdy się rozeszła wieść o tych cudach, 

ślepa od lat szesnastu kobieta ze Studziannego Dorota Rzygoniowa, na jej usilną 

prośbę zaprowadzona do tego obrazu, w oczach wielkiej liczby ludu przejrzała. Inna 
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kobieta, mając cierlicą ucięty palec, gdy do obrazu przyszła, cudownie została 

uzdrowioną. Inna mając od urodzenia palce zrosłe, gdy się do św. udała Obrazu, 

natychmiast się rozeszły. I odtąd co dzień większe za przyczyną Najświętszej Panny 

i św.  Józefa zgromadzający się tu ludzie odbierali od Pana Boga łaski: ślepi 

wzrok, chorzy zdrowie, chromi władzę w nogach, smutni - pocieszenie, grzesznicy 

skruchę i nawrócenie. 

Kościół nasz święty nim orzeknie, że jaki obraz można uważać za cudowny, 

szczegółowo bada wszystkie przyczyny, jakie składały się na oddawanie 

szczególniejszej czci przez lud danemu Obrazowi. Ksiądz Mikołaj Prażmowski, 

arcybiskup gnieźnieński, dowiedziawszy się o cudach, jakie Pan Bóg działa 

w Studziannem, wobec świętego Obrazu, wydelegował do Studziannego ośmiu uczonych 

kapłanów „w teologii, to jest nauce Bożej i prawie tak duchownym jako i świeckim 

biegłych”, którym polecił szczegółowo zbadać świadków i spisać ich zeznania. 

Trzeciego lutego 1671 r. do Studziannego zjechali następujący komisarze 

duchowni: 

Ks. Stanisław Krajewski, kustosz łowicki, kanonik gnieźnieński. 

Ks. Jan Grabowski, kanclerz lwowski, archidjakon uniejowski, kan. gn. 

i łowicki. 

Ks. J. Radomski, kan. łęczycki i łowicki.  

Ks. Stanisław Tynicki, Protonotarjusz Apostolski, officjal opoczyński, 

proboszcz skrzyński.  

Ks. Gurowski, teolog. 

Ks. Sebastjan Jaroszkowicz, przełożony Jezuitów z Rawy.  

Ks. Franciszek Pawłowski, gwardjan Franciszkanów łowickich.  

Ks Jan Rink, filozof z klasztoru Franciszkanów z Łowicza.  

Wyliczeni kapłani badali w Studziannem dwudziestu pięciu świadków. 

Pierwszy świadek, Wojciech, mularz ze Smardzewic, lat 70, zeznał, to com wyżej 

opisał, jak w chorobie słyszał głos Najśw. Panny i jak został uzdrowiony. Drugi 

świadek X. Jan Zbąski, herbu Nałęcz, dziekan łowicki, kustosz sandomierski, 

gnieźnieński i warszawski kanonik, zeznał, że będąc małym chłopcem widział ów Obraz 

w domu ojczyma w Nieznamierowicach, o dalszych losach obrazu, (com wyżej skreślił); 

wspomniał i to co mu ojczym czy też pan Podlodowski (nie pomni który) opowiadali, 

że ksiądz Kurdwanowski, dawniej kasztelan zawichostski, wstąpiwszy do Studziannego 

chory na wielką podagrę w nogach, i słysząc co mówią o tym obrazie rzekł: „nie 

uwierzę chyba że jutro rano wstawszy mszę św. odprawię przed tym obrazem”. 

Nazajutrz wstał i mszę św. odprawił, a potem innych do oddania czci św. Obrazowi 

zachęcał. Sam zaś ks. Zbąski zeznał, że nie doznał specjalnej łaski u tego Obrazu, 

jednak bez wzruszenia nie może na niego patrzeć. W lat pięć potem ks. Zbąski został 

biskupem. 

3. Stanisław Jagurzewicz z województwa witebskiego, zeznał, że idąc do Rzymu 

pieszo, pod Wolborzem zapadł na nogi tak dalece, że zwątpił o zdrowiu i myślał 

wrócić nazad. Za radą niektórych ludzi zaszedł do Studziannego, widział Obraz 

i dnia trzeciego cudownie został uzdrowiony. Drogę do Rzymu odbył. 
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4. Jadwiga Kucharzowa z Wolborza lat 40 zeznała, że przez dwa tygodnie chorując 

na oczy, wzrok straciła. Za radą pewnej kobiety, ofiarowała się do Studziannego                 

i trzeciego dnia przejrzała. 

5. P. Stanisław Petrykowski, zeznał jak pod Kamieńcem „kiedyśmy Szwedów 

wycięli” obraz ten i drugi wyobrażający Kazimierza króla, dworzanin jego znalazł, 

on go oddał pani Starołęskiej. Nadto gdy córka jego dwuchletnia była już konającą, 

żona Petrykowskiego pani Marjanna z domu Glimecka, ofiarowała dziecię do 

Studziańskiego Obrazu i w pól godziny chora ozdrowiała i chodziła. Widziałem to... 

Tydzień temu, przewoziłem się z żoną przez Wisłę pod Warszawą: gdy fale wielkie 

powstały i wody po kostki było w łodzi, gdy przewodnicy zwątpili o życiu 

wszystkich, klęknąwszy żona moja i ja w łodzi wołaliśmy do Panny Studzieńskiej aby 

nas ratowała, toż czynili i przewodnicy.  W tem między falą łódka sama do brzegu 

przyszła i zdrowiśmy zostali. 

6. Dorota Rzygoniowa, lat 70 mająca, od lat 16 zupełnie nie widoma, za radą 

p. Macieja Potrukowskiego, udała się, zaprowadzona przez wnuczkę do kaplicy, 

w której był ten św. obraz przejrzała i sama do domu wróciła. Zeznali to czterej 

świadkowie, że widzieli i znali tę kobietę od lat 16 ślepą, potem, po wyjściu z ka-

plicy uzdrowioną: p. Maciej Potrykowski, Stanisław Kabała lat 70, gospodarz ze 

Studziannego, ks. Adam Storzyszkiewicz, wikary z Brudzewic i Zofia, 15 letnia 

wnuczka, która babkę do kaplicy zaprowadziła. 

7. Jan Stalmach ze Smardzewic lat 75, zeznał, że pół roku leżał na łóżku 

cierpiąc skórczenie nóg i rąk. Ofiarowawszy się do tego Obrazu zaraz z łóżka 

powstał. 

8. Wojciech Dudek, mieszczanin z Wolborza, lat 40 mający, chorował na oczy 

niedziel pięć, a ze dwie niedziele nic prawie nie widział, oczy jak mu ludzie 

powiadali, krwią, zaszły, czuł w nich strzykanie. Ofiarowawszy się do Studz. jakby 

przez mgłę widział, w Studz, lepiej widział, a wróciwszy do domu zdrów został. 

9. Jan Rakowski z Litwy lat 36 mający, chorował dwa lata na smrodliwy kołtun. 

Ofiarowawszy się na to miejsce, zdrowie odebrał. 

10. Zofia Lisowa lat 50 mająca ze wsi Gapinina zeznała, że odcięła sobie część 

palca z paznokciem. Po odwiedzeniu cudownego obrazu odrósł jej palec z paznokciem. 

Zeznali Dominik Parczkowski i Grzegorz Schram, że stało się to w sposób 

nadnaturalny. 

11. Ks. Stanisław Tynicki,  officjał opoczyński, proboszcz skrzyński lat 40 

mający, zeznał że przez 6 niedziel ciężko chorował na nogi, żyły napuchły 

i w kolanie czuł ból dotkliwy. Ks. Wojciech, mansjonarz skrzyński poradził mu aby 

się ofiarował do tego Obrazu. Nazajutrz ks. Tynicki wyprawił do Studź, ks. Jana 

Walkiewicza, wikarego i dał mu płótno aby otarł o ten obraz, mając gruntowną 

nadzieję, że Pan Bóg go pocieszy. „Tem płótnem owinąłem sobie nogi zmówiwszy 

różaniec i tej godziny wstałem do obiadu zdrowo i dziwowała się czeladź temu i ja 

sam zawołałem: „Niech będzie błogosławiona Najśw. Marya. Na znak wdzięczności teraz 

ofiaruję tabliczkę”. 

12. Fabjan Strona lat 30, poddany dworu Studziańskiego, zeznał, że z piątku na 

sobotę będąc na stróży, popółnocy widział światło choć w kaplicy tego obrazu ani 

świecy, ani lampy nie było. Światło trwało przez godzinę, potem zniknęło. To samo 

zeznał p. Jarocki, podstarości dóbr Studziańskich. 
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13. Władysław hrabia na Lesznie, wojewoda łęczycki, lat 60 mający, zeznał, że       

w Łowiczu często chorował i doktorzy go odstąpili. Jednocześnie myśliwy jego spadł 

z konia i ciemię stłukł, tak dalece, że zaniemówił. Felczer z Rawy kazał mu jechać 

do domu, aby u siebie umarł. Wojewoda wyprawił chorego do Studz. i człowiek ten 

zaraz wyzdrowiał. Czem zachęcony pan pojechał do St. ze swym księdzem, padł krzyżem 

przed obrazem i razem odśpiewali litanię do N. M. Panny. Po mszy św. czuł się 

lepiej; gdy wrócił do domu, rzuciła się zeń cuchnąca flega i wyzdrowiał. 

14. Myśliwiec hrabiego, cudownie uleczony, potwierdził co pan powiedział wyżej 

o nim. 

15. Ze Skotnik Plichta lat 40 mający, z małżonką swą Anną zeznali, że gdy im 

córeczka często chorowała na ospę, dowiedzieli się od pielgrzyma, co przejrzał na 

jedno oko, o cudach N. M Panny Studz. Natychmiast ofiarują dziecię do Studziannego 

i w tydzień wyzdrowiało. 

16. Ksiądz Sebastjan Wiliński, kaznodzieja skrzyński, lat 40 mający, zeznał, że 

w ciągu dwóch tygodni ciężko chorując z ciała spadł. Wypadło mu głosić kazanie. Nie 

mając zastępcy, ofiarował się do M. B. St. i wyjechał do tego miejsca z wójtem 

skrzyńskim Janem Coskowiczem. Siadając na furmankę, uczuł polepszenie w zdrowiu          

i wrócił ze St. zdrów. Zeznanie to potwierdził obecny wójt. 

17. Jakób Słonczewski 40 lat, zeznał, że przez 3 tygodnie ciężko chorował. 

W tem odwiedził go p. Jarocki, podstarości studziański z żoną i ofiarowali chorego 

do M. B Studz. Gdy wrócili, chory poczuł się dobrze, a na dzień trzeci wstał. 

Tenże p. Sł. zeznał, że góra, na której teraz krzyż jest, z dawna była 

w poszanowaniu u ludzi, co na niej chowano ludzi zmarłych na kurcze, to jest 

chorobę taką, że chorzy do ust ręki podnieść nie mogli. Dworzanin p. Grotowskiego 

na tej górze Bożą Mękę postawił. Żona p. Sł. idąc do ogrodu, widziała około 

sadzawki, niedaleko tej góry niewiastę w bieli. Gdy zawołała do dziewek: Patrzcie 

co to za pani - te się obejrzały, a owa niewiasta znikła. 

18. Alexander Dunin Brzeziński, lat przeszło 40 mający, zeznał, że gdy 

w ciężkiej chorobie nóg ofiarował się do N. M. P. Studziańskiej, i obiecał pieszo 

do St. odbyć drogę wyzdrowiał, lecz zaniedbał odbyć podróż i znów wpadł w chorobę. 

Wtedy po raz drugi ofiarowawszy się N. M. P. wyzdrowiał i poszedł do Studź. 

W drodze poczęło mu łuszczką oko zachodzić i bardzo boleć. Ludzie radzili mu 

powrócić do domu, lecz ten z wielką wiarą i nadzieją prosił N. M. P. aby doszedł do 

St. z tymi ludźmi. Gdy go sen począł trapić, siadł na brykę i zasnął; gdy się 

ocknął, owa łuszczka spadła mu z oczów. W drodze zawiadomiła go żona, że córeczka 

Zofia umarła. Przyjechawszy, zastał dziecię bardzo chore. Rzekł wtedy do żony             

i matki: Nie martwcie się, trzeba dziecię ofiarować do Studziannego, a będzie 

zdrowe. Po ofiarowaniu, dziecię wkrótce wyzdrowiało. 

19. Kleryk Jakób Judzinski, lat około 30, w ciężkiej chorobie, jaką w Rawie 

przechodził, utracił wzrok i słuch. Za przyczyną tego św. Obrazu wyzdrowiał. 

20. Bogumiła Łochowska, lat około 50, zeznała, że syna swego Jerzego ciężko 

chorego na gorączkę, ofiarowała do St. i nazajutrz wstał zdrowy. 

21. Walenty Tarnogórski, mieszczanin i krawiec gielniowski, mający lat 35, 

zeznał, że gdy robił szaty u panny kasztelanki Inowłodzkiej, gdy nie mógł grymaśnej 

pannie dogodzić, ofiarował się do Studź, ale votum nie spełnił. Wkrótce obsypały go 
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na głowie, twarzy i rękach szpetne wyrzuty i ośm niedziel nie widział. Ofiarowawszy 

się powtórnie do N. M. P. pieszo, zaraz wyzdrowiał. 

22. Hieronim Głogowski, lat 56, zeznał, że za p. Starołęskiego, kasztelana 

żarnowskiego, był w St. na weselu przed 5 laty i tak się rozchorował, że zwątpił 

o życiu. Już wtedy słychać było o cudach tego obrazu i chory ofiarował się do 

niego. We śnie jakby mu co radziło, aby się udał do św. Obrazu. Nazajutrz kazał się 

do kaplicy prowadzić, bo sam nie mógł. Pomodliwszy się, o własnych siłach z kaplicy 

wyszedł.  

Drugi raz w domu zachorował i jeść nic nie mógł. Po odwiedzeniu tego św. Obrazu 

zdrowy do domu wrócił i jeść mógł.  

Trzeci raz pod Gidlami uczuł straszny ból w nodze. Ofiarowawszy się do Gidel, 

poczuł polepszenie. Przyjechawszy w te okolice, udał się do św. Obrazu i ból go 

zaraz opuścił. 

23. P. Krzysztof Odrzywolski, lat 33 mający, zeznał, że przed 3½ laty syn jego 

Szymon ciężko się rozchorował. Od służby dowiedziawszy się o cudownym Obrazie, 

kazał mamce chorę dziecię wziąśc i natychmiast zawiózł je do Studziannego. Gdy 

dziecię do Kaplicy wniesiono, zaraz wyzdrowiało.  Przed rokiem sam tak ciężko 

zaniemógł, że się dysponował na śmierć i Komunję św. w łóżku przyjął. Żona jego 

z wiarą klękła na ziemi i mówiąc Zdrowaś, ofiarowała męża do N. M. P.; słysząc to 

chory podobnie się ofiarował. Zasnął, a nazajutrz wstał i do Studz. pojechał, 

24. Tobjasz Mokrzecki, lat 26 mający, zeznał, że postrzelony w rękę w Warszawie 

6 niedziel się leczył, ale palcami nie władał i władzy w trzech palcach nie wróżyli 

mu lekarze. Parzył rękę, ale mu nie pomagało. Ks. Łoski, kanonik łucki, poradził mu 

aby się do St. ofiarował, co gdy uczynił, zdrowym został. 

25. P. Magdalena Kortynia, lat 50, zeznała, że w zeszłym roku jej wnuczka, 

ośmioletnia Marjanna, ciężko zachorowała. Pani dowiedziawszy się od służby 

o cudowności Studziańskiego obrazu pojechała na miejsce i N. M. P. poleciła chorą, 

która wkrótce potem wyzdrowiała. Także ofiarowała śmiertelnie chorą kucharkę. 

Wróciwszy, zastała ją uzdrowioną. 

Zeznania powyższe, przez ks. komisarzów spisane, przez zeznających  

zaprzysiężone,  odesłane  zostały księdzu prymasowi Prażmowskiemu który 28 marca 

tegoż roku 1671-go przybywszy do Studziannego, potwierdził obraz jako cudowny. 

Życzenie Najświętszej Panny, zeznano przez Wojciecha mularza, znalazło odgłos 

w sercach dzieci Starołęskich. 

Anna Zofia Starołęska wraz z bratem, później biskupem, Janem, zajęli się budową 

kościoła i klasztoru. Aby osadzić w St. zakonników X. Jan Zbąski udaje się do Rzymu 

i tam, przedstawiając Ojcu św. Klemensowi X sprawdzenie cudów przy obrazie 

Studziańskim mocą Bożą zdziałanych, radzi się jakich by ojców uczynić stróżami tak 

cudownego wizerunku. Wszedł wtedy spowiednik ojca św. ze zgromadzenia Filipinów. 

Namiestnik Chrystusa wskazał go Zbąskiemu i rzeki: Tych radził bym ci na to miejsce 

wprowadzić. 

Wróciwszy z Rzymu, ks. Jan Zbąski zajął się utworzeniem zgromadzenia księży 

Filipinów czyli Oratorjanów. Ks. Piotr Adam Smoszewski, był pierwszym przełożonym, 

kapłanem bardzo świętobliwym, o czem będzie niżej. 
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14 grudnia 1674 r. otrzymali filipini Studzianscy pergaminowy przywilej 

erekcyjny od papieża Klemensa X, w którym wymienione są udzielone im łaski od 

Stolicy Apostolskiej. Przytaczam przywilej ten w całości w monumentach. 

Pierwszy kościół i klasztor Studziański stanął w 1673 r. jak widać z zeznania 

uzdrowionego pod d. l listopada, na miejscu kaplicy na Dziewiczej górze, którą to 

kaplicę jak wiemy, wznieśli ekonom Krzeczkowski i Wojciech mularz. Że kościół 

stanął na Dziewiczej górze widać to z przywileju różańcowego wydanego w 1689 r. 

Budowle były drewniane; w początku XVIII w. omal nie uległy one pożarowi (patrz 

zeznanie z 1721 roku między cudami). Ukończono lub poświęcono tą budowę 8 maja 

1674 r. (książka cudów str. 26 X. Przybylski). 

Panieńska góra. 

O Panieńskiej górze w St. podanie, przekazane nam przez X. Kazim. Przybylskiego 

w Zbiorze dobroczynności i łask (1776 r.) i poetę Teofila Lenartowicza powiada, że 

trzy dziewczyny ze wsi Małoszyc podczas zapustów były na tańcach w Studziannej. Na-

gle do mieszkania wpadło żołnierstwo. Dziewczyny, uciekając przed napastnikami, 

podczas śnieżnej zawieruchy, schroniły się na wzgórze w zaspy śnieżne; bojąc się          

z tamtąd ruszyć, śmierć na mrozie znalazły. Znakomity nasz poeta Lenartowicz 

pięknie ten fakt opisuje: 

 

Był pagórek piaszczysty, na nim każdej wiosny  

Złociły się dziewanny i szumiały sosny.  

Na to wzgórze przed laty trzy dziewczątka młode,  

Co w dzień świąteczny poszły tańczyć na gospodę,  

Nagabane przez dzikie żołnierstwo pijane,  

Schroniły się pod sosny śnieżycą owiane; 

Spoczęły w śniegu, dłońmi wzajem się objęły,  

Płakały długo, ciężko, i wreszcie zasnęły; 

Zasnęły, lecz się więcej nie ockły na ziemi,  

Śnieg usypał wysoką mogiłę nad niemi,  

Miesiąc chłodny posrebrzył świecąc nad dąbrową,  

A sosna zaśpiewała głuchą pieśń grobową. 

Nie wiedziano gdzie znikły, szukali daremno; 

Od czasu, jak do karczmy pobiegły w noc ciemną,  

Nie powróciły więcej owe panny młode,  

Znikły, przepadły, jakby kamień rzucił w wodę.  

Aż dopiero gdy słońce w górę się wybiło,  

Ognistemi promieńmi mogiłę odkryło,  

Wtedy się pokazały, śród śnieżnej zamieci,  

Ciche, senne pod sosną, jakby śpiące dzieci; 

Śniegi, co je okryły, z chwilą poznikały,  

Tylko jeszcze łzy zmarzłe na rzęsach jaśniały.  

Na tem samotnem wzgórzu grób im wykopano,  

I na pamiątkę Górą Panienek nazwano. 

 

Czy na tej górze, czy w Brudzewicach były owe panny pochowane, różne są co do 

tego zdania. 
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A oto historia Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie 

według folderu księży Filipinów. 
 

Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie (diecezja radomska) istnieje 

od XVII wieku. Jego dzieje zapoczątkowane zostały w 1664 roku cudowną przygodą 

murarza Wojciecha. Przybył on do dworu Starołęskich w Studziannie, aby naprawić piec. 

Wkrótce jednak zachorował. Na łożu śmierci objawiła mu się Matka Boża na wiszącym          

w izbie dworskiej obrazie. Obiecuje zdrowie, ale jednocześnie żąda specjalnej czci dla 

swojego Wizerunku i wystawienia dla niego kaplicy we wskazanym miejscu. Murarz 

wyzdrowiał i stał się pierwszym propagatorem kultu Matki Bożej przedstawionej na 

studziańskim Wizerunku. 

Obraz (96x115) namalowany został farbami olejnym na płótnie, a następnie przyklejony 

na deskę. Nie znamy jednak autora, miejsca powstania ani kiedy to nastąpiło. Można 

jednak przypuszczać, iż namalowany został w pierwszej połowie XVII wieku, a jego 

prawzorem jest sztych lotaryńskiego grafika Jakuba Callota z Nancy. Obraz należał do 

rodziny Starołęskich, właścicieli Nieznamierowic i Studzianny. Najpierw znajdował się we 

dworze nieznamierowickim, a po „potopie szwedzkim"  w dworku studziańskim. 

Po uzdrowieniu zduna Wojciecha i wielu innych osób przed oblicze Matki Bożej zaczęły 

przybywać pielgrzymki z całej Polski. 

Ks. Jan Stanisław Zbąski, pasierb A. Starołęskiego umieścił Wizerunek w specjalnie 

przygotowanej dworskiej kaplicy. Rozszerzającym się kultem zainteresował się ówczesny 

prymas Mikołaj Prażmowski. Powołana przez niego komisja do zbadania cudownych 

wydarzeń w Studziannie wydała opinię pozytywną. W jej następstwie Prymas wydał 

(1671r.) „Dekret o cudowności",  w którym Wizerunek ogłosił cudownym i zalecał jego 

kult publiczny. Ruch pątniczy stale wzrastał. Przebywali tu dwaj nasi królowie: Michał 

Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski, wielcy dobrodzieje nowego sanktuarium 

Maryjnego. 

Staraniem ks. Jana St. Zbąskiego (późniejszego biskupa przemyskiego i warmińskiego) 

powstał pierwszy kościół sanktuaryjny na tzw. Dziewiczej Górze pod Studzianną. Nazwa 

wzniesienia wiąże się ze śmiercią dwóch panienek, które ukrywszy się tu przed 

napastliwością żołnierzy, zamarzły na śmierć pod śniegiem. W 1673 roku ks. Zbąski 

sprowadził do Studzianny członków Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri (Księży 

Filipinów) z Gostynia Wlkp. Oni też stali się stróżami sanktuarium. Pierwszym 

przełożonym był ks. Piotr Adam Smoszewski, wspaniały człowiek, były żołnierz. Jego 

konfratrem z Gostynia był zaś ks. Stanisław Sanner, któremu zawdzięczamy zapiski 

kronikarskie o początkach cudownego miejsca. Powstałe przy ich udziale Oratorium 

erygował w 1674 roku Prymas Florian Czartoryski. Król Michał Korybut Wiśniowiecki 

zapisał na rzecz sanktuarium wieś Małoszyce, a ks. Zbąski swój dwór. On też wybudował 

niewielki klasztor przy nowym kościele na Dziewiczej Górze, do którego w 1673 roku 

przeniesiono cudowny Obraz.  Tę pierwszą świątynię sanktuaryjną rozebrano pod koniec 

XVIII wieku. Na jej miejscu znajduje się obecnie kościółek pod wezwaniem św. Anny. 

Rozszerzający się kult sprawił, iż rosły potrzeby rozbudowy sanktuarium. Pod koniec 

XVII wieku wybudowano, istniejący do dziś, pomocniczy kościółek pod wezwaniem św. 

Józefa. Obok znajduje się studzienka, której wodę uznawano dawniej i dziś uważa się za 

cudowną. Na przełomie XVII i XVIII wieku kustosze sanktuarium podjęli budowę 

większego i bardziej okazałego domu Bożego. Nowa świątynia otrzymała od nieznanych 

dziś architektów kształt barokowy i obszerne wnętrze. Budowa, a zwłaszcza samo 

wykończenie kościoła przeciągało się w wyniku ważnych wydarzeń (walki o tron Polski, 

zarazy), jak i zubożenia społeczeństwa oraz Kongregacji. 
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Konsekracja nowego kościoła pod wezwaniem św. Filipa Neri i Jana Chrzciciela odbyła 

się w 1748 roku. Dopiero po kilku latach, po wykończeniu wystroju, przeniesiono 

(1776r.) cudowny Wizerunek do świątyni. W następnym okresie Księża Filipini 

wybudowali nowy, obszerny klasztor. Od 1820 roku Studzianna - Poświętne stanowiło 

centrum parafii brudzewickiej, przemienionej  z czasem na studziańską. Opiekę 

duszpasterską sprawowali tu Filipini. Niestety, ich Kongregacja uległa w 1865 roku 

carskiej kasacji za czynny udział w powstaniu styczniowym. Wówczas pieczę nad 

sanktuarium sprawowali księża diecezjalni. W 1928 roku Filipini powrócili do swej 

dawnej siedziby. Wielkim wydarzeniem w historii sanktuarium była koronacja 

cudownego Obrazu, której w 1968 roku dokonał Prymas Polski, Stefan kard. Wyszyński       

i metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła. 

W dowód uznania roli sanktuarium w życiu religijnym Kościoła papież Paweł VI          

w 1973 roku nadał studziańskiej świątyni tytuł bazyliki mniejszej. 

Sanktuarium studziańskie staje się z roku na rok coraz to piękniejsze. Mimo 

kilkuwiekowego istnienia zachowuje swą świeżość i nic nie traci z atrakcyjności. 

Rezydująca tu Matka Boża opiekuje się szczególnie rodzinami w ich szarym, codziennym 

życiu. 

Studzianna - Poświętne jest również atrakcyjnym terenem turystycznym. Można tu 

znaleźć charakterystyczny wiejski folklor, podziwiać piękne tereny (rzeka Pilica, bory), 

nawiedzić mogiły bohaterów (tu m.in. znajduje się szaniec mjr Hubala - Dobrzańskiego)            

i zachwycać się pięknem architektury. 
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