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REZYDENCJA ZWIASTOWANIA: NMP' 
WPIOTRKOWICACH 

W lutym 1970 r., na prośbę ks. bpa Jana Jaroszewicza, ordynariusza 
diecezji kieleckiej, za,rząd prowincji Ducha Świętego objął administra
cję parafii i opiekę nad sanktuarium Matki Bożej w Piotrkowicach. Na 
mocy umowy zawartej w dniu 10 sierpnia 1971 r., kielecka Kuria Bisku
pia przekazała pobernardyński kościół z klasztorem i jego majątkiem 
Zakonowi 00. Karmelitów Bosych na własność - pod warunkiem, że 
karmelici pozostaną w Piotrkowicach. Dnia 16 sierpnia 1971 r., w imie
niu Stolicy Apostolskiej,.P.rymas . .Ji>olski.lcard. Stefan Wyszyński udzielił 
zezwolenia na zało'żenie·nowegd·do.npFżakonn~gp~~ Definitorium Gene...: 
ralne aktem z 9 listopada' 1971r:; priyjęło.i z~twjerdziło fundację z pa
rafią. Pierwszym prz.ełO:żon,ym iadmihistra.torem piotrkowickiej placów
ki został o. Konstantyn Pah:icki.. 

1. ZARYS HISTORII BUDOWY KLASZTORU 

Wieś Piotrkowice - dawniej miasteczko - leży nad rzeką Moraw
ką, k. Buska Zdroju, przy drodze z Kielc do Chmielnika. Długosz podaje, 
że pierwotnie (ok. 1470 r.) był tu drewniany kościpł parafialny pod 
wezw. Św. Krzyża. W połowie XVI w. wzniesiono murowaną świątynię 
pod wezw. Św. Stanisława Szczepanowskiego, z fundacji Pawła Ossow
ski ego i jego żony Zofii z Łuczyckich. Późnogotycki kościół, obecnie 
częściowo w ruinie (prezbiterium odnowione), otoczony jest cmenta
rzem grzebalnym i starym murem. 

Według relacji kroniki parafialnej i Hyacynta Pruszcza, ok. 1627 r. 
na gruncie plebańskim, gdzie stała Boża Męka, miało miejsce objawie
nie się Matki Bożej, związane z licznymi łaskami. Miejscowa dziedzicz
ka Zofia Rokszycka, kasztelanowa połaniecka, w dowód wdzięczności 
za cudowne uleczenie postawiła na tym miejscu drewnianą kapliczkę, 
do której w 1628 r. przeniesiono z kościoła parafialnego gotycką statuę 
Matki Bożej (z XV w.J. Statua zasłynęła tutaj łaskami. Obok kaplicy 
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kasztelan Owa wybudowała drewniany klasztor dla bernardynów. 
8 czerwca 1630r.objęli oni dom t opiekę nad 'Sanktuaiium'MarYjnym. 

Cuda i łaski, uzyskane ,za pośrednictwem Matki Bożej Piotrkowi c
kiej, zwróciły uwagę władz kościelnych; Dla zbadania ichautentycz
nościprzybyłaria miejsce komisja zamianowana priez biskupa krakow
skiego. 

W 1652 r. Marcin i Zofia Rokszyccy (Roxiccy), kasztelanowie poła
nieccy, wybudowali bernardynom nowy murowany kościół i klasztor 
pod wezw. Zwiastowania NMP oraz SS. Franciszka I Marcina. Przy 
kościele od strony zachodniej w 1776 r. bernard)rni postawili na miejs~u 
drewniarlej kaplicy murowaną loretańską; z fundacji Stanisława Krasiń
skiego, starosty nowomiejskiego, przasnyskiego i ujskiego, przywspół-
udziale JoachimaTarnbwskiego. " . 

Po ustąpieniu bernardynów w 1824 r., 'ówczesny kolator kościoła 
Stanisław Tarhowskipostarał się 'o' oddanie parafii i klasztoru 00. re
derriptorystom(benonitom): Prowadzili oni ttitaJpracę' duszpasterską 
i pedagogiczno-dydaktyczną wiatach 182+-:-1834. Ich działalność nie po': 
dobała się zaborcom. Redemptorystów usmiiętb', a parafię oddano w ad
ministrację duchowienstwudiecezjalnetnu. Obecnie od "1910 r. parafię 
i sanktuarh.1mmarYjne (któte śCiąga na ur6czystośeiodpustowe tłumy 
pą;tników z całej okolicy) objęli karmelici. 

2. OPIS KOSCIOŁAt KLASZTORU 

Kościół mUTowany z kamienia,orientowaily, jednonawowy, na rzu
cie prostokąta, w stylU: późnorenesansowym (ryc. 123), Prezbiterium 
węższe' od JJ.awy,zamknięte ścianą prostą. Przy nawie od strony połud
nioweJ prostokątna kaplica Pana Jezusa, wysunięta ryzalitowbnieconci. 
zewnątrz. Pod kościołem i kaplicą krypty grobowe?z trmnnami. Od za
-chodu, kruchta przejściowa ona ,krużganek klasztorny ~po stronie pół
nocnej. Ponad, kruchtą' wieżaczworbboczna; ,górąbśinioboczna. Zakry-' 
sHaod strony północnej pTE:lzbiter'ium, a nad nią obszerny chórzakohny', 
z trzema 'okna'midokośdóła. Nawa kościoła rozczłonkowana filarami 
przyściennYmi. Sklepienia kolebkowo~krzyżpwe';z dekoracją' stiukową' 
o motywachgeometrycznychj figuralnych (główki aniółów).W prezbi': 
terium na sklepieniu wśród ornamentów herby Bogoria i Pobóg. Chór 
muzyczhywsparly Iiaarkad:iiei miuowahym parapetem; Zewn'ątrzkbś
dół oszkarpowany.' Zwieńczenie nawy' kbścioła,prezbiterium, kapUc: 
P. Jezusa i przedsionka szczytami schodkowymi renesa:risowo-baroko~" 
wymLDachy' dwuspadowe. Nad nawą wiezyczka 'na sygnaturkę. Od~ 
połudhiciportal wejściowy z kainienia,barokówy, z herbem Pobóg imar:~cc 
murową tablicą następującej treści: .' ,". , 
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"D.O.M. In laudem B M Vet sanctor. Martini et Francisco 
Patronis. Inhonot~m, in G~a[ti]am Actionem pro benefi
ciis, nec non in remissioneIil peccatorum, in augmentum Di
vinae Gratiae in praesenti et .gloriae in futuro. 
Martinus de Koniecpole . Roxicki Castelaneus Połanecen(sis], . 
Ecclesiam hanc cum suo monasterio ex fundamentis erexit 
AD 1652". 

Ołtarz główny (z połowy XVII w.) drewniany, pozłacany, z czterema 
kolumnami i rzeźbami śś. Wojciecha, Stanisława bpa, Franciszka, Anto
niego, Archaniołów Michała i Gabriela. W retabulum obraz Zwiastowa
nia NMP z l poło XVII W. Nad belkowaniem nasadnik z obrazem Dobre
go.Pasterza, zwieńczony rzeźbą Arch. Michała w przerwanym przyczół
ku. Antepedium, tabernakulum i tron w stylu rokokowym z pot XVIII 
wieku. Dwa boczne ołtarze (z ok. 1660 r.) związane z bogatą dekoracją 
tęczy. Na tęczy krucyfiks z pelikanem/pisklętami i herbem Gryf u stóp 
krżyża, oraz po bokach rzeźby barokowe z XVII w.: Matki Bożej, 

śś. Jana' Ew., Antoniego Padewskiego i Bonawentury. W ołtarzach przy
tęczowych obrazy: Matki Boż.ej Częstochowskiej, śś. Fr~nciszka, Anto
niego i Anny Samotrzeć w sukniach i srebrnych koronach. Prawy ołtarz 
w nawie z herbami Bogoria i c;ozdawa z barokowym krucyfiksem oraz 
rzeźbami Matki Bożej i św. Jana Ew. na tle płaskorzeźby Jerozolimy. 
Ołtarz lewy w nawie - śś. Stanisława Kostki i Izydora, patrona rolni
ków, a w zwieńczeniu obraz św. Germany z XVIII W. W kaplicy Pana 
Jezusa ołtarz z czterema rzeźbami świętych,' herbami Pobóg i Ostoja 
i obrazem Matki Bożej w zwieńczeniu (z XVII w.). W tejże kaplicy ka
mienny piętrowy nagrobek Pawła Ossowskiego . (zm. 1582), sędziego 

ziemi sandomierskiej i jego ~ony Zofii (zm. 1580) '----: leżącymi postacia
mizmarłych oraz herbami Gryf i Lubicz ---,.- wzniesiony prz~z' ich syna 
Jana, podstarościego nowokorczyńskiego. Nagrobek przeniesiony tutaj 
z kościoła Św. Stanisława bpa. Na południowej ścianie kaplicy ~ epita
fium barokowe Z marmuru: Marcina z Koniecpola Rokszyckiego (zm. 
1657) - fundatora, jego żony Zofii z Podłęża, syna Władysława (zm. 
1651), synowej Katarzyny z Szydłowskich(zm. 1651) oraz syna Wojcie-' 
cha (zm. 1651) L synowej Franciszki z Bamffich (zm. 1652), z alabastro-' 
wymi popiersiami .Marcina JZofii Rokszyckich. Na śCianach prezbite-' 
dum i nawy obrazy z XVII w.: Chrystusa Salvatora, Matki Bożej i Apo-
stołów. . 

Na osi nawy kościoła przejście do kaplicy loretańskiej;usytuowa
ueJ po stronie: zachodniej. Kaplica na rzucieośmiobokuwpisaneg(} 
w owal, murowana z cegły, tynkowana i podpiwnicz-ona,nakrytako,:,,' 
pułą eliptyczną zlatarńiami. Wewnątrz domek loretański, murowany; 
narzucie prostokąta. W' ścianie zachodniej wnęka ołtarzowa. Oddziel-' 
nie stoi mensa ołtarzowa z drewnianą' kratą, osłaniającą:wn'ękę; w któ- . 



XXX. REZYDENCJA ZWIASTOWANIA W PIOTRKOWICACH 609 ---------- -----

rej umieszczono gotycką rzeźbę Matki Bożej słynącej łaskami (ryc. 122). 
Bp Czesław Kaczmarek w dniu 7 września 1958 r. koronował tę rzeźbę 
papieskimi koronami. Po bokach statuy postacie dwóch aniołów. Druga 
figurka Matki Bożej - Niepokalanie Poczętej (według tradycji znale
ziona w XVII w.) - w oprawie relikwiarzowej z aniołkami. Małe orga
ny w emporze nad przejściem do kaplicy. W posadzce płyta kamienna, 
z herbem Ślepowron w kartuszu, kryje pod sobą grób fundatora "kaplicy 
Stanisława Krasińskiego (zm. 1762). 

Od strony północnej kościoła, wokół prostokątnego wirydarza usy
tuowany był dawniej klasztor. bernardynów. Został on rozebrany 
w 1850 r. Z dawnego gmachu zachowała się część skrzydła wschodnie
go i dwukondygnacyjnekru:ż:ganki przyległe do kościoła. Od strony 
wschodn'iej wejście do klasztoru z portalem kamiennym. W sklepionej 
zakrystii przechowuje się portret fundatora Marcina Rokszyckiego oraz 
zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne. 

Cały kompleks zabudowań sakralnych wraz z obszernym ogrodem 
opasuje kamienny mur z przesklepionymi bramami wjazdowymi. 

Od 1973 r. rozpoczęto rozbudowę klasztoru~ przystosowując go do 
potrzeb życia zakonnego i parafialnego duszpasterstwa. 
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