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Wstęp 
 
 Badaniem objęto wschodnie powiaty województwa mazowieckiego, tj.: po-
wiat łosicki, siedlecki, sokołowski i węgrowski, położone, według Oskara Kolber-
ga, na Mazowszu leśnym zwanym podlaskim1. Określenie „podlaskie” dotyczy 
raczej regionu historyczno-kulturowo-administracyjnego niż geograficznego i dla-
tego nie można znaleźć tego regionu na mapie, jednakże nazwa zwyczajowa funk-
cjonuje tak powszechnie, że nie sposób o tym regionie pisać inaczej. W niektórych 
opracowaniach można znaleźć informacje, że południowe Podlasie to tereny poło-
żone w dolinie rzeki Krzny, ograniczone dolnym biegiem Wieprza, a średnim Bugu 
i Wisły2. 
 W pierwszym wieku istnienia polskiej państwowości teren wschodniego Ma-
zowsza zapewne znajdował się w granicach Polski. Do Mazowsza należały ziemie 
położone na zachód od rzeki Liwiec. Na północny-wschód od tej rzeki rozciągało 
się Podlasie – kraina, która przez wieki podlegała różnym wpływom – polskim  
i ruskim, a w od XIV do XVI w. należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego.  
W roku 1520 ze wszystkich tych ziem utworzono województwo podlaskie z siedzi-
bą w Drohiczynie, które po unii polsko-litewskiej w 1569 roku włączono do Koro-

                                                 
1  Mazowsze. Region historyczno-kulturowy, red. J. Banaszek, Płock 1999, s. 20. 
2  B. Górny, Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała Podlaska 

1939 r., s. 8. 



Dorota Mączka 224 

ny. Na południe od granicznej rzeki Liwiec rozciągała się Małopolska z ziemią 
łukowską, w skład której wchodziły m.in. Siedlce3. 
  W dawnych czasach teren ten upodobała sobie drobna szlachta, która napły-
wała tu głównie z Mazowsza. Fakt ten spowodował, że wielka własność ziemska 
nie przybrała na terenie obecnych powiatów większych rozmiarów, jak to się działo 
w innych regionach Polski. Miało to też znaczenie dla intensywności późniejszych 
walk narodowo-wyzwoleńczych. Dynamiczny rozwój regionu nastąpił za czasów 
Radziwiłłów i Krasińskich w Węgrowie, Krasińskich i Ogińskich w Sokołowie 
Podlaskim i Czartoryskich – właścicieli Siedlec, a od roku 1776 Aleksandry z Czar-
toryskich Ogińskiej, która na stałe zamieszkała w mieście, tworząc z niego ważny 
ośrodek kulturalny i polityczny.  
 Omawiane miejscowości leżą na obszarze dawnej diecezji podlaskiej, a obec-
nie diecezji siedleckiej (Hołubla, Mokobody) i drohiczyńskiej (Loretto, Łazówek  
i Sterdyń). 
 
 
1. Kult Matki Bożej 
 
 Kult Matki Bożej szerzył się od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Odda-
wanie publicznej czci Matce Bożej zaczęło się rozwijać po III Soborze Powszech-
nym w Efezie w 431 roku, kiedy ostatecznie przyjęto, że Najświętsza Maryja Panna 
jest Rodzicielką Bożą. Od tego czasu datują się patronaty maryjne nadawane ko-
ściołom. Kult Matki Bożej wzmógł się szczególnie po Soborze Trydenckim w la-
tach 1545–1563. W Polsce przełomowym faktem w dziejach kultu Matki Bożej 
stało się podarowanie w 1382 roku przez księcia opolskiego Władysława obrazu 
Maryi ojcom paulinom na Jasnej Górze, która stała się miejscem pielgrzymek4.  
 W Polsce, podobnie jak w całej Europie, ośrodki kultu powstawały od wcze-
snego średniowiecza, a ich największy rozkwit przypada na okres od XVII do 
XVIII w. Kult maryjny zyskał wtedy szczególne znaczenie. Dużą rolę w jego sze-
rzeniu odegrały zakony na Podlasiu, np. bernardyni z Łukowa od 1628 roku oraz  
w Krześlinie od 1728 roku; karmelici w Woli Gułowskiej od 1633 roku; paulini  
w Leśnej Podlaskiej od roku 1727 i marianie w Skórcu od roku 1781. Kult maryjny 
rozwijał też się intensywnie wokół istniejących na wschodnim Mazowszu sanktu-
ariów maryjnych w: Hołubli od XV w., w Łazówku, w Miedznej od roku 1727,  
w Mokobodach i w Sterdyni5. 

                                                 
3  J. Mikulski, Powiat siedlecki. Ziemia, wody, człowiek, w: Powiat siedlecki, red. C. Gór-

ski, Siedlce 1935, s. 17. 
4  A. Spiss, Kult Matki Bożej w Polsce. Wprowadzenie, w: Orędowniczko nasza. Kult Matki 

Bożej w polskiej kulturze ludowej, red. A. Spiss, Kraków 1996, s. 9. 
5  F. Chwedoruk, Kult maryjny w diecezji siedleckiej, „Wiadomości Diecezjalne” 1966,  

nr 89, Siedlce 1966, s. 213. 
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 W XIX w. zauważalny jest znaczny rozwój kultu maryjnego. Rodzime sto-
sunki polityczne, utrata niepodległości i rozbiory Polski wytworzyły klimat, w któ-
rym ożywiły się pobożne praktyki maryjne. Rody magnackie i szlachta uznawały 
Maryję za swoją Królową, ale w historię rozwoju kultu maryjnego wszedł w tym 
okresie prosty lud wieśniaczy. Wśród tych warstw kult maryjny miał inną treść. 
Maryja była dla nich nie tyle Królową, ile raczej Matką i Opiekunką6. 
 O randze sanktuarium świadczy koronacja świętego wizerunku. Na rozpo-
wszechnienie zwyczaju koronacji maryjnych złożyło się wiele przyczyn. Z końcem 
XVI w. i początkiem wieku XVII praktyka koronacji wizerunków maryjnych przy-
jęła się na Zachodzie i szybko się rozpowszechniła. Papież Klemens VIII ozdobił 
czczony wizerunek maryjny w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie drogo-
cenną koroną z kamieni szlachetnych. Pierwszej koronacji maryjnej w Polsce, która 
zapoczątkowała inne, dokonano 8 września 1717 roku na Jasnej Górze7. Typowym 
elementem ściśle związanym z sanktuarium jest ruch pielgrzymkowy. To forma 
nabożeństwa zawierająca głębokie znaczenie religijne i psychologiczne. Angażuje 
ona całego człowieka: jego duchowość, emocje, uczucia, zwyczaje i umacnia więzi 
wspólnotowe.  
 
 
2. Sanktuaria na wschodnim Mazowszu 
  
 Sanktuarium to miejsce sakralne, które dzięki nadzwyczajnemu objawieniu się 
mocy wyższej, rozpoznanej i czczonej, posiada szczególne znaczenie kultowe. Ina-
czej mówiąc, jest to miejsce nadzwyczajnego kultu związanego z faktem nadprzy-
rodzonym, relikwiami lub cudownym obrazem. Na terenie wschodniego Mazowsza 
znajduje się kilka sanktuariów maryjnych i miejsc związanych z dawnym, minio-
nym kultem Matki Bożej8.  
 Między Siedlcami a Węgrowem położona jest wieś Budziszyn. Miejscowa 
tradycja kultu Matki Bożej Budziszyńskiej związana jest z XII-wieczną legendą  
– historią cudownego obudzenia rycerzy polskich. Z kronik i dokumentów znajdu-
jących się w archiwum parafii i siedleckiej kurii biskupiej wynika, że obraz pocho-
dzi z XII w. Według legendy, podczas jednej z wypraw grabieżczych Jadźwingowie 
wdarli się na Mazowsze, planując napaść na śpiących polskich rycerzy. W wymor-
dowaniu ich przeszkodził blask z obrazu, który oślepił zbliżających się Jadźwingów 
i zbudził polskich rycerzy9. W miejscu cudownego wydarzenia powstał ołtarz po-

                                                 
6  Ibidem, s. 214. 
7  S.M. Grażyna, s. M. Gazela, R. Szymczak, Z dawna Polski tyś królową. Przewodnik po 

sanktuariach maryjnych, Szymanów 1990, s. 14. 
8 Ibidem, s. 10. 
9  Ks. Jan Urban, Cudowny obraz Matki Bożej Budziszyńskiej w Mokobodach, s. 1, źródła 

niepublikowane w posiadaniu parafii w Mokobodach. 
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lowy, obok którego wytrysnęło źródełko. Woda z niego leczy różne choroby, 
szczególnie oczu. Druga legenda wiąże obraz Matki Bożej z czasami wojen 
szwedzkich, kiedy to znużony oddział wojska polskiego odpoczywał w lesie, co 
wyśledzili Szwedzi i w nocy przygotowali niespodziewany napad. Gdy w polskim 
oddziale wszyscy spali, znajdujący się w obozie obraz Matki Bożej nagle zajaśniał 
wielkim światłem, dzięki któremu rycerze polscy zostali zbudzeni w porę i odparli 
atak, zadawszy napastnikom wielkie straty. Na pamiątkę zbudzenia przez Maryję 
rycerzy, których ocaliła ona od niechybnej śmierci, na miejscu tym pobudowano 
kościół, umieszczono w nim cudowny obraz, miejscowość zaś nazwano Budziszy-
nem. Następna legenda mówi, że w czasie wojen ze Szwedami pewien ojciec  
z synem w poszukiwaniu zaginionych wołów zabłądzili w lesie, gdzie zastała ich 
noc. Świadomi istniejących niebezpieczeństw czas jakiś czuwali, aż bardziej znu-
żony ojciec zasnął. Niedługo potem stała się wielka jasność i syn usłyszał ryk wo-
łów, zbudził więc śpiącego ojca i poszli w stronę światła. Zobaczyli obraz otoczony 
jasnymi promieniami, a przy nim parę klęczących wołów. Dali znać mieszkańcom, 
którzy w uroczystej procesji przenieśli obraz do kościoła w Mokobodach. Czas 
jakiś potem obraz zniknął i pojawił się na starym miejscu. Powtarzało się to kilka 
razy, aż zrozumiano, że wolą Matki Bożej jest pozostać na starym miejscu, gdzie 
pobudowano kościółek, a miejscowość nazwano Budziszynem10.  
 Dokumenty parafialne mówią, że Michał Goliginowicz, właściciel dóbr Wy-
szkowo i Mokobody, w 1460 roku zbudował w Budziszynie kościół drewniany,  
a w roku 1458 erygował parafię pod wezwaniem NMP. Kult Matki Bożej był bar-
dzo żywy, na co dowodem jest dokument mówiący, że w 1515 roku Jan Chrepto-
wicz ustanowił przy kościele ośmiu mensjonariuszy duchownych, którzy mieli za 
zadanie codziennie odprawiać nabożeństwo do Matki Bożej, śpiewać godzinki  
i psalmy żałobne za zmarłych11. 
 Kościół wzniesiony przez M. Goliginowicza przetrwał w Budziszynie do 24 
października 1819 roku, kiedy to wydano dekret zezwalający na przeniesienie cu-
downego obrazu Matki Bożej Budziszyńskiej do nowego murowanego kościoła  
w Mokobodach. Mimo to w Budziszynie gromadzili się ludzie, czemu sprzeciwiały 
się władze carskie. Dopiero kiedy naczelnik powiatu siedleckiego J. Kaliński odzy-
skał wzrok, używając wody ze źródełka, pozwolił na zbudowanie w Budziszynie 
murowanej kaplicy12. 
 W roku 1818 bp Feliks Lewiński wydał dekret zezwalający na przeniesienie 
obrazu z Budziszyna do Mokobód13. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowa-

                                                 
10  P. Dragon, Ze wspomnień o Mokobodach i budziszyńskim cudownym obrazie, Siedlce 

1926, s. 7–9. 
11  J. W. Sienkiewicz, Ocena artystyczno-formalna, technologiczna oraz ideowa obrazu 

Matki Bożej z Dzieciątkiem kościele parafialnym w Mokobodach, Lublin 1988, s. 3. 
12  E. Gałaś, Mokobody, Mokobody 1996, s. 19–20. 
13  Akta parafii Mokobody, dok. nr. 33. 
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ny jest na desce modrzewiowej o wymiarach 55 na 90 cm. Maryja i Dzieciątko 
posiadają srebrną sukienkę wykonaną w roku 1787 z przetopionych na ten cel 
srebrnych wotów. O wotach tych, które pozostawiali liczni wierni jako formę po-
dzięki za uzyskane i wysłuchane prośby, mówią XVIII-wieczne protokoły wizyta-
cyjne, m.in. bpa Stefana Rupniewskiego (z 24 lipca 1723 roku) czy bpa Franciszka 
Kozielskiego (z 10 października 1737 roku)14. Wart uwagi jest sam kościół, obecne 
sanktuarium w Mokobodach, fundacji Ossolińskich. Jest to zmniejszona kopia 
świątyni Opatrzności Bożej, która miała stanąć w Warszawie jako wotum dzięk-
czynne za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 
 Następnym sanktuarium na wschodnim Mazowszu jest Hołubla. Najwcze-
śniejsze wzmianki o drewnianej cerkwi w Hołubli pochodzą z roku 1525. W roku 
1545 erygowano tu pierwszą parafię pod wezwaniem Narodzenia NMP. Już  
w XVI w. cerkiew została hojnie wyposażona przez Bogdanę z Sapiehów (słynny 
ród, w którego posiadaniu znajdował się m.in. Kodeń nad Bugiem). Wówczas też 
sprowadzono do świątyni ze wschodu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wizeru-
nek maryjny nieznanego twórcy zdradza cechy malarstwa bizantyjskiego, a także 
wysoki kunszt artystyczny. Obraz ten od niepamiętnych czasów otoczony był 
szczególnym kultem ze strony parafian i okolicznej ludności15. Po unii brzeskiej 
ludność prawosławna parafii hołublańskiej, podobnie jak większość ludzi z oko-
licznych parafii, stała się unitami, czyli katolikami obrządku wschodniego. Sytuacja 
taka trwała do 1872 roku, kiedy to car specjalnym ukazem włączył unitów, wbrew 
ich woli, do cerkwi prawosławnej. Unici hołublańscy, wierni Kościołowi katolic-
kiemu, dzielili los okolicznych współbraci. Matka Boża z Dzieciątkiem, zwana też 
Matką Bożą Hołublańską lub Matką Bożą Pocieszenia, pocieszała przez długie lata 
prześladowanych. Przychodziły tu liczne pielgrzymki z unickich parafii. Wyrazem 
otrzymanych łask były i są nadal liczne wota gromadzone wokół obrazu. Według 
opowiadań najstarszych parafian, na strychu starego kościoła przechowywano wiele 
kul inwalidzkich, które pozostawili uleczeni przed cudownym wizerunkiem.  
W roku 1927 nałożono na malowidło piękną sukienkę z pozłacanej blachy, z dwie-
ma koronami nad głową Matki Bożej i Dzieciątka. Od roku 1988 corocznie do Ho-
łubli przybywa piesza pielgrzymka z Paprotni, a od kilku lat z Przesmyk i z Sie-
dlec16. Hołublę odwiedzają także autokarowe pielgrzymki m.in. z Płocka, Lublina  
i Warszawy – rocznie ok. 500 osób. 
 Ośrodkiem religijnym związanym z unitami jest także sanktuarium w Łazów-
ku. Tradycja podaje, że w XVI w. dziedziczka Łazowa, spacerując po pobliskich 
łąkach, zobaczyła Piękną Panią na wielkim kamieniu w jasności i usłyszała głos 

                                                 
14  J. W. Sienkiewicz, op. cit, s. 1–4. 
15  M. Szuciak, J. Sobotka, S. Salach, Hołubla miejsce męczeństwa unitów i kultu Matki Bo-

żej Pocieszenia, Hołubla 2001, s. 3. 
16  Ibidem, s. 12. 
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wzywający ją do częstego przychodzenia w to miejsce na modlitwę. Drewniany 
kościółek zbudowany na tym kamieniu stał się celem licznych pielgrzymek.  
W kościółku umieszczono obraz Matki Bożej Pocieszenia, który zasłynął licznymi 
łaskami. W roku 1527 istniała tu parafia łazowsko-sterdyńska, a 27 stycznia 1773 
roku Antoni z Tęczyna hrabia Ossoliński, ówczesny dziedzic Łazowa i Sterdyni, 
potwierdził fundację dla parafii unickiej w Łazówku. 
 Cudowny obraz Matki Bożej przyciągał wielu ludzi. Liczni chorzy odzyski-
wali zdrowie, a znajdujący się w ciężkiej niedoli doznawali pomocy. W XIX w. 
unici zza Buga prześladowani za wiarę tłumnie przychodzili do Matki Bożej, by 
pokrzepić się na duchu i uprosić łaski. W roku 1868 władze carskie przejęły kościół 
na cerkiew, ale księża prawosławni zamieszkiwali w sąsiedniej wsi Seroczyn, gdyż 
według opisów mieszkający przy kościele w Łazówku wcześnie umierali. W sierp-
niu 1913 roku księża prawosławni wyjęli z ołtarza cudowny obraz i wywieźli do 
Wirowa, w kościele pozostawiając kopię. W 1915 roku zakonnice prawosławne 
zabrały obraz z Wirowa do Moskwy, umieszczając go w Aleksiejewskim Monasty-
rze. Z powodu nieudanych prób odnalezienia oryginalnego obrazu, w 1975 roku 
namalowano jego nową kopię (malował E. Jarmosiewicz z Bezwoli), którego po-
święcenia i intronizacji dokonał biskup siedlecki Jan Mazur w dniu 20 maja 1977 
roku. Wielki kamień, na którym ukazała się Piękna Pani, stał się fundamentem 
ołtarza17. 
 W powiecie węgrowskim na szczególną uwagę zasługuje jedyne na wschod-
nim Mazowszu sanktuarium z koronowanym obrazem Matki Bożej w Miedznej. 
Jest to niewielka miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1470 roku. Nale-
żała ona do rodów: Wołyńskich, Krzyskich, a na przełomie XVIII i XIX w. przeszła 
w ręce rodu Butlerów, Kuczyńskich, a następnie Ostrowskich. 
 Według legendy, pewnego wieczoru w 1727 roku mieszczanin z Miedznej 
Hiacynt Pazio, chcąc pożyczyć świder, odwiedził młynarza Macieja Zastrużnego, 
który mieszkał w lepiance w pobliżu grobli. Nie zastawszy gospodarza, wszedł do 
środka, gdzie zobaczył światło bijące znad belki stropowej. Zaciekawiony sięgnął  
w jego kierunku. Okazało się, że jest to zwinięty w rulon obraz Matki Bożej nama-
lowany na płótnie. Po powrocie młynarz umieścił znaleziony obraz na ścianie 
mieszkania18. 
 Inna legenda mówi, że w pierwszą sobotę po Nowym Roku 1727 cieśla Ga-
briel stawiający nowy młyn na grobli chciał odpocząć w lepiance młynarza. Gdy 
ułożył się na ławce nogami naprzeciw obrazu, nagle zobaczył bijącą od niego ja-
sność. Z blasku wyłonił się anioł, który powiedział: a godzien żeś leżeć tak do tegoż 
Obrazu, przekazuję ci, aby ten obraz wyniesiono do kościoła, żeby więcej w tym 

                                                 
17  Ks. J. Gierczyński, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Łazówku, [brw]. 
18  A. Bosiacka, Religijność na Podlasiu w świetle ksiąg cudów z XVI–XVIII w., Warszawa 

2007, s. 60. 
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kopciu i dymie nie zostawał. Zgodnie z przekazem anioła obraz przeniesiono do 
zakrystii i umieszczono w szafie, którą zapieczętowano. Biskup łucki Stefan Rup-
niewski nakazał proboszczowi zbierać relacje ludzi, którzy doznali łask oraz świad-
ków cudownych zdarzeń. Na podstawie powstałej w ten sposób księgi cudów  
w 1730 roku obraz Matki Bożej Miedzeńskiej uznano za cudowny i słynący łaska-
mi. Początkowo wizerunek umieszczono w bocznym ołtarzu kościoła, ale wobec 
zwiększającego się ruchu pielgrzymkowego w 1765 roku umieszczono go w ołtarzu 
głównym19. 
 W Miedzeńskiej księdze cudów wymieniono 151 osób, które doznały łaski. 
Mężczyźni stanowią 49% osób wymienionych w księdze, przy czym szlachta obej-
muje niemal połowę wszystkich mężczyzn i przedstawicieli swojego stanu. Liczba 
kobiet stanowi 26% wszystkich wymienionych osób. Według księgi, w Miedznej 
zostało uzdrowionych 37 dzieci. Wśród uzdrowionych dominują dorośli (tabela 1). 
 

Tabela 1 
Struktura społeczna osób doznających cudów w Miedznej 

 

Grupa społeczna 
Liczba osób Ogółem (%) 

mężczyźni kobiety dzieci  
duchowieństwo 10   7 
szlachta 36 22 23 54 
mieszczanie 15 7 7 19 
chłopi 7 8 4 13 
Brak danych 6 3 3 8 
ogółem 74 (49%) 40 (26%) 37 (25%) 151 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Bosiacka, op.cit., s. 126. 
 
 W Miedzeńskiej księdze cudów zapisano 146 łask, wśród których można wy-
mienić: 

 uzdrowienia: chorych nóg (14), rąk (2), chorych rąk i nóg (5), oczu (13), 
uszu (2), gardła (3), z owrzodzeń (7), z opuchlizny (2), z kołtuna (2),  
z ospy (1), z niepłodności (1), chorób głowy (2), z trądu (1), ludzi konają-
cych (30), ciężko chorujących (15), sparaliżowanych (5), pokaleczonych 
(1); 

 wskrzeszenia (4); 
 uwolnienia opętanych (2); 
 pomoc w ciężkich porodach (1); 

                                                 
19  Ibidem, s. 61. 
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 pomoc w trudnych sytuacjach życiowych: odnalezienie zguby (3), rzeczy 
skradzionych (1), uratowanie kobiety i dzieci, które wpadły do studni (2), 
uwolnienie z niewoli moskiewskiej (1) uzdrowienie konia (2)20. 

 Starania o koronację papieskimi diademami cudownego wizerunku Matki 
Bożej podjął ks. Antoni Dydycz – biskup drohiczyński. Papież Jan Paweł II w dniu 
5 września 1996 roku zezwolił na koronację obrazu Matki Bożej, której w dniu 22 
czerwca 1997 roku dokonał prymas Józef Glemp przy udziale ks. arcybiskupa Sta-
nisława Szymeckiego (metropolity białostockiego), licznie przybyłych biskupów, 
kapłanów i wiernych21.  
 Interesujące sanktuarium, założone przez w 1928 roku przez błogosławionego 
ks. Ignacego Kłopotowskiego, znajduje się w okolicy Łochowa. Ośrodek sióstr 
loretanek przyciąga indywidualnych pielgrzymów, szczególnie latem. Zachwyca 
ich piękno figury Matki Bożej Loretańskiej przywiezionej z Mediolanu, a poświę-
conej we włoskim Loretto. Intronizacja wizerunku Matki Bożej miała miejsce  
w nocy z 11 na 12 grudnia 1981 roku. Obiekt kilkakrotnie odwiedzał ks. Jerzy Po-
piełuszko22. 
 Na terenie wschodniego Mazowsza spotkać można także świątynie z cennymi 
obrazami, których historia nawiązuje do dawnego kultu maryjnego, dziś może za-
pomnianego. Cenny obraz Matki Bożej Pocieszenia w Łosicach pochodzi ze starej 
cerkwi unickiej z 1428 roku pw. Matki Bożej Przeczystej. Legenda opisuje, że pro-
wadzonemu przez carskich żandarmów na syberyjską zsyłkę skazańcowi po modli-
twie przy cerkwi opadły kajdany, umieszczone później na pamiątkę przy obrazie23. 
Obraz namalowany został według schematu hodegetrii. Pierwowzorem dla tego 
obrazu była hodegetria z klasztoru Aviron na górze Athos. Wyobrażenie to rozpo-
wszechniło się w sztuce cerkiewnej jako Bogurodzica Iwierska (wizerunek w Ko-
lembrodach)24. W kościele w Sarnakach w 1657 roku rozpowszechnił się w kult 
Matki Bożej Miłosierdzia, czczony prawdopodobnie w parafii od roku 1450. Dnia 
22 lipca 1698 roku Aleksander Butler, starosta preński, dał kościołowi ampułki,  
z których w 1699 roku została zrobiona srebrna sukienka w złote kwiaty na obraz 
Matki Bożej25. W powiecie sokołowskim natomiast leży miejscowość Sterdyń, 
która w XVII w. należała do rodu Ossolińskich. Znajdujący się tam obdarzony kul-
tem obraz Matki Bożej Szkaplerznej pochodzi z XVIII w. Został on prawdopodob-
nie namalowany przez Franciszka Smuglewicza. W księdze łask spisanej w 1768 
roku odnotowano sześć cudów, które wydarzyły się w XVIII w.26 
                                                 

20  Ibidem, s. 155. 
21  http://www.drohiczyn.opoka.org.pl/?action=parafia&id=46, (01.12.2010). 
22  J. Miszczuk, Matka i królowa nasza, Warszawa 2010, s. 251–251. 
23  Ks. J. Gierczyński, „Nowe Echo Katolickie” nr 3 z 12.02.1995, s. 8. 
24 W. Kurpik, Z konserwatorskiej pracowni, op.cit. 
25  Z. Borkowski, Z dziejów parafii i duszpasterstwa w Sarnakach, Sarnaki 2006, s. 33–34. 
26  A. Bosiacka, op.cit., s. 64. 
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Podsumowanie  
 
 Teren wschodniego Mazowsza dysponuje warunkami dostatecznymi do upra-
wiania turystyki kulturowej z uwzględnieniem walorów religijno-pielgrzymko-
wych. Przedstawione w pracy sanktuaria maryjne oraz lokalne miejsca kultu Matki 
Bożej mają jednak charakter regionalny. Widoczny jest brak większych opracowań 
naukowych dotyczących tematu, jak też promocji niektórych z tych świątyń w in-
formatorach turystycznych. Obiekty kultu maryjnego poza Hołublą i Mokobodami 
nie leżą przy znanych szlakach komunikacyjnych, mimo to przy okazji odpustów  
i większych świąt maryjnych pielgrzymują do nich pątnicy z regionu, a także  
z odległych miejscowości. Zauważalny jest brak odpowiedniej bazy noclegowej  
i gastronomicznej. Dodatkowym utrudnieniem dla zwiedzających i pielgrzymów 
jest brak dostępności do omawianych sanktuariów poza godzinami mszy św. bez 
wcześniejszego umówienia się z księdzem. 
 
  

CULTURE TOURISM FOLLOWING THE TRAIL OF SHRINES  
TO THE VIRGIN MARY IN THE EASTERN MAZOVIA 

 
 

Summary 
 
 The lands of Eastern Mazovia cater for various forms of tourism. Owing to their 
specific location, at the verge of old historic and ethnic cultures, many places of histori-
cal interest have survived there. Amongst them we will find temples, which are the most 
numerous across the said region. Only few buildings have retained their true renaissance 
or baroque origin; there are many newer ones with characteristics of the later periods. 
Some of the sacral buildings of historical interest are of particular importance for the 
region - they are places of the Virgin May cult, Marian shrines. Images of the Mother of 
God in the Eastern Mazovia come from the old ages and as such they were worshipped 
by the locals and the settlers. Local shrines are of great magnitude for religious, or faith, 
tourism and at the same time they attract tourists thanks to their historic and artistic 
value. 
 

Translated by Dorota Mączka 
 
 


