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W KR GU WI TYCH PATRONÓW NOWOTARSKICH  
W DOBIE REDNIOWIECZA 

 
 

 Rys historyczny dekanatu nowotarskiego  
 w wiekach rednich  
 
 Obecny rok 2016 opiewa w kilka wa nych uroczysto ci w dziejach 
pa stwa polskiego, poczynaj c od 1050 rocznicy Chrztu Polski a ko -
cz c na ró norakich wydarzeniach regionalnych. Przyk adem wartym 
przywo ania jest 670 rocznica lokacji miasta Nowego Targu na Podha-
lu1. Miasto to sta o si  równie  wa nym o rodkiem ycia religijnego 
regionu, st d te  narodzi  si  koncept, aby przybli y  potencjalnym 
Czytelnikom zarys rozwijania si  kultu wi tych na ziemiach wchodz -
cych w granice redniowiecznego dekanatu nowotarskiego. W XV stu-
leciu wyodr bni  si  on w strukturze organizacyjnej archidiakonatu 
s deckiego, który powsta  w 1448 r. wraz z erekcj  kolegiaty nowos -
deckiej p. w. w. Ma gorzaty P. M.2. Istniej  równie  wzmianki o star-
szej metryce tego dekanatu, który mia  funkcjonowa  jako dekanat d u-
gopolski. Pierwsze zapisy odnosz ce si  do tego stwierdzenia pojawiaj  
si  pod r. 13503. Nast pnie w I po . XIV w. siedziba dekanatu mia a 
 

———— 
1 W 1346 r. król Kazimierz Wielki wyda  powtórny akt lokacyjny na prawie magde-
burskim dla Nowego Targu. Por. S. K u r a , W epoce piastowskiej i jagielo skiej, 
[w:] Dzieje miasta Nowego Targu, red. M. A d a m c z y k , Nowy Targ 1991, s. 45  
2 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. II: 1416-1450, wyd. S. Kura , 
Lublin 1973, nr 526.  
3 Jak podaje Boles aw Kumor pó niejszy dekanat nowotarski mia  zosta  utworzony 
z kilku parafii s deckich. Erygowa  go biskup krakowski Bodzanta, por. MPV II, s. 375. 
Sama nazwa „Longus Campus” czy w pó niejszych ród ach „Dlugye Pole” pierowtnie 
odnosi a si  do ca ego obszaru Podhala, por. B. F u r t a k , Osadnictwo Nowota czyzny (do 
ko ca XVII wieku), [w:] Dzieje miasta Nowego Targu, dz. cyt., s. 35 
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zosta  przeniesiona z D ugopola do Nowego Targu. Co wyja nia oby 
nam zmian  nazwy dekanatu. Ponadto w tym czasie archidiakon kra-
kowski, niejaki Deres aw z Bo ynowa wyrazi  zgod  na uwolnienie 
spod swej jurysdykcji ko cielnej wspomnianego dekanatu, o co zabiega  
ówczesny biskup krakowski Zbigniew Ole nicki. 
 Niniejszy artyku  skupia si  przede wszystkim na ukazaniu rozwoju 
kultu wi tych w obr bie ziemi nowotarskiej, których otaczano szcze-
góln  czci , o czym po wiadczaj  przede wszystkim konkretne patroci-
nia. Mowa tutaj o 22 parafiach4, których przynale no  do dekanatu 
nowotarskiego do pocz tków XVI w. jest po wiadczona nieliczne za-
chowanymi ród ami oraz kilkoma opracowaniami wybitnych badaczy 
dziejów regionalnych Podhala5. Nie mo na na tym polu dzia a  pomi-
n  twórczo ci naukowej Kazimierza Dobrowolskiego, Józefa Rafacza, 
Feliksa Kiryka. Ponadto strikte zagadnieniem parafii nowotarskich 
w interesuj cym nas okresie zajmowa  si  przede wszystkim ks. prof. 
Boles aw Kumor, który skupi  si  na usystematyzowaniu wiedzy doty-
cz cej datacji fundacji nowotarskich parafii. Z czego 15 uzna  za parafie 
powsta e do r. 13586.  
 
 W kr gu wi tych patronów nowotarskich 
 
 Oddawanie czci wi tym i ich relikwiom w dobie redniowiecza sta-
nowi o jeden z filarów wyra ania w asnej pobo no ci przez lokalnych 
mieszka ców swych parafii. wi ci stawali si  no nikami ludzkich trosk 
i pró b skierowanych do Boga. Wiara w ich or downictwo oraz wyjed-

———— 
4 Parafie: Czarny Dunajec, D bno, D ugopole, Grywa d, Harklowa, Klikuszowa, Klusz-
kowce, Krauszów, Kro cienko, Lud mierz, townia, opuszna, Maniowy, Nowy Targ, 
Ostrowsko, Sromowce Ni ne, Sromowce Wy ne, Stare C o, Szaflary, Szczawnica, 
Tylmanowa, Waksmund.  
5 Przede wszystkim najwa niejszych informacji dostarczaj  nam: 1) Liber beneficio-
rum dioecesis Cracoviensis Jana D ugosza (DLb, t. I-III), przek . A. P r z e -
d z i e c k i, Kraków 1883-1884; 2) Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej 
w. Wac awa, wyd. F. Piekosi ski, cz. 1 i 2, Kraków 1882 (KDKK); 3) czterotomowy 

Kodeks dyplomatyczny Ma opolski (KDMP), wyd. F. Piekosi ski, Kraków 1876-1905. 
6 15 parafii mia o powsta  jeszcze za dekanatu d ugopolskiego, które nast pnie we-
sz y w obr b dekanatu nowotarskiego. Wed ug B. Kumora przewa a y wówczas 
fundacje królewskie (8 parafii). Kolejne po trzy powsta y dzi ki dzia alno ci cyster-
sów ze Szczyrzyca oraz lokalnego rycerstwa. Jedn  parafi  ufundowa y klaryski ze 
Starego S cza. Zob. B. K u m o r , Parafie podhala skie do 1550 roku, [w:] Dzieje 
miasta Nowego Targu, dz. cyt., s. 59-61.  
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nywanie u Boga ask powodowa a, e lokalne spo eczno ci zacz y po-
szukiwa  patrona b d  patronów, którzy by opiekowali si  nimi a zara-
zem stali si  gwarantami czno ci mi dzy sfer  sacrum a ziemskim, 
doczesnym yciem. Ów obecno  wi tych w po rednictwie z Bogiem 
równie  po wiadcza  mia y liczne cuda7. Wznoszono zatem ko cio y 
dedykowane odpowiednim wi tym. Sprowadzano ich relikwie, je li 
istnia a taka mo liwo 8. Za patronów obierano z regu y wi tych 
m czenników i wyznawców. Aczkolwiek warto podkre li , e równole-
gle rozwija y si  inne kulty, tj. maryjny, kult bezpo rednio odnosz cy si  
do Boga, jak i nawi zuj cy do M ki Pa skiej9.  G ówn  zas ug  w  ich  
szerzeniu mia y powstaj ce wówczas wspólnoty zakonne. Szerzeniem 
czci Naj wi tszej Marii Panny zajmowali si  przede wszystkim benedyk-
tyni obecni na ziemiach polskich od XI stulecia. Sprowadzi  ich ksi  
Kazimierz Odnowiciel. Z kolei za o ony w XII w. we francuskiej miej-
scowo ci Premontré (Francja) klasztor norbertanów szerzy  kult Boga 
oraz M ki Pa skiej w ca ej Europie, tak e docieraj c na ziemie polskie10.  
 W dekanacie nowotarskim przez pryzmat wezwa  poszczególnych 
ko cio ów mo emy wysun  wniosek, e w ród przyzywanych przez 
wiernych patronów, szczególne miejsce zajmowali: w. Katarzyna P. M., 
w. Marcin bp. i w., w. Miko aj bp. i w. Ka de z tych patrocinium 

wyst puj  wi cej ni  raz po ród wi ty  nowotarskich. Jak wspomnia-
am na pocz tku g ównym o rodkiem ycia religijnego na Podhalu by  

w wiekach rednich Nowy Targ. Jednak e od wcze niejszych lat 
funkcjonowa y starsze parafie, chocia by w Lud mierzu, która posia-
da a najstarsz  metryk , si gaj c  pocz tkom XIII stulecia. Wykaz  
parafii redniowiecznego dekanatu nowotarskiego przedstawia poni sza 

———— 
7 A. V u c h e z, Duchowo  redniowiecza, przek . H. Zaremska, Gda sk 1996, s. 137.  
8 Pocz tkowo od IV stulecia budowano sanktuaria nad grobami pierwszych m czen-
ników. Z czasem w kolejnych stuleciach dokonywano przenoszenia oraz rozdzielania 
cia a wi tego. W redniowieczu relikwie danego wi tego mo na by o pozyska  
w trojaki sposób: jako dar, poprzez handel oraz kradzie . Szcz tki wi tych opra-
wiano w relikwiarze, które wykonywane by y z najszlachetniejszych kruszców 
(srebro, z oto). Posiadanie relikwii stanowi o dla lokalnej w adzy i spo eczno ci pe-
wien presti , a tak e stawa o si  fundamentem utrzymywania adu we wspólnocie. 
Zob. M. S t a r n a w s k a, wi tych ycie po yciu. Relikwie w kulturze religijnej na 
ziemiach polskich w redniowieczu, Warszawa 2008, s. 140-173, 516-527.  
9 Tam e, s. 105-116.  
10 J. R a j m a n, Przyczynki do zagadnienia duchowo ci zakonu w. Norberta w Pol-
sce, „Nasza Przesz o ”, t. 97, 2002, s. 5-23. 
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tabela. Zawiera ona przy ka dej z omawianych parafii: patrocinium 
(wezwanie g ówne ko cio a parafialnego), datacj  powstania parafii 
oraz informacj  dotycz c  prawa patronatu.  
 
Tab.1  Parafie dekanatu nowotarskiego 
 

Lp. Parafia Patrocinium Datacja Patronat 
1. Czarny Dunajec Trójcy Przenaj wi tszej po . XIV w. królewski 

2. D bno w. Micha  Archanio  schy ek  
XIII w. 

klasztorny 
królewski 
(od XIV w.) 

3. D ugopole nieznane I po . XIV w. 
klasztorny 
królewski 
(od XIV w.) 

4. Grywa d w. Marcina bp. i w. I po . XIV w. królewski 

5. Harklowa Narodzenia Naj wi tszej 
Marii Panny I po . XIV w. rycerski 

6. Klikuszowa w. Marcin bp. i w. I po . XIV w. królewski 
7. Kluszkowce w. Jana Chrzciciela pocz. XVI w. królewski 
8. Krauszów nieznane II po . XIV w. klasztorny 
9. Kro cienko Wszystkich wi tych I po . XIV w. królewski 

10. Lud mierz Naj wi tszej  
Marii Panny I po . XIII w. 

rycerski 
klasztorny 
(od 1234 r.) 

11. townia w. Szymona  
i Judy Tadeusza XV w. szlachecki 

12. opuszna Trójcy Przenaj wi tszej  
i Antoniego opata II po . XIV w. szlachecki 

13. Maniowy w. Miko aja bp. i w. I po . XIV w. królewski 

14. Nowy Targ w. Katarzyny P. M. 
w. Anny (filialny) I po . XIV w. królewski 

15. Ostrowsko w. Ma gorzata P. M. II po . XIV w. szlachecki 

16. Sromowce Ni ne w. Katarzyna P. M. schy ek  
XIII w. królewski 

17. Sromowce Wy ne w. Stanis aw bp. i m. I po . XIV w. królewski 
18. Stare C o w. Leonarda opata II po . XIII w. klasztorny 

19. Szaflary w. Andrzej Aposto  I po . XIV w. 
klasztorny 
królewski 
(po 1380 r.) 
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20. Szczawnica w. Wojciecha bp. i m. I po . XIV w. królewski 
21. Tylmanowa w. Miko aja bp. i m. I po . XIV w. klasztorny 

22. Waksmund Wniebowzi cia 
Naj wi tszej Marii Panny I po . XIV w. królewski 

 
ród o: J. D ugosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, przek . A. Prze dziec-

ki, t. I-III, Kraków 1863/64; Kodeks Dyplomatyczny Ma opolski, t. I-IV, wyd. 
F. Piekosi ski, Kraków 1876-1905. 
 
 Parafia Czarny Dunajec 
 
 Parafia Czarny Dunajec po wiadczona zosta a w po . XIV stulecia11. 
Niektórzy chcieliby przypisa  jej powstanie na I po . XIII w., gdy  
z 1234 r. pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu wsi Czarny Duna-
jec12. Jednak e nie ma innych zachowanych róde , które mog yby 
potwierdzi  t  hipotez . Ponadto wie  Czarny Dunajec otrzyma o 
prawa niemieckiego dopiero w 1552 r.13. Dodatkowo Boles aw Kumor 
podaje informacj , i  w XV stuleciu zanika udokumentowanie oraz 
wszelkie wzmianki o parafii, a  nast pnie w 1596 r. niejako na nowo 
zostaje wydzielona z cz ci nale cej wcze niej do parafii lud mier-
skiej14. W Czarnym Dunajcu ko ció  parafialny po wi cono Trójcy 
Przenaj wi tszej, a patronat obj  król. Patrocinium to odnosi si  bez-
po rednio do czci Boga i po wiadcza dogmat o Bogu Trójjedynym. 
Kult Trójcy wi tej w sposób szczególny szerzy  zakon trynitarzy, 
a tak e premonstratensi, co równie  uwidacznia si  w wezwaniach 
wi ty  pod ich opiek . Wi cej informacji z okresu pocz tkowego do 

prze omu XV/XVI w. brak.  
 
 Parafia D bno (Spiskie, dzi  Podhala skie) 
 
 Znan  parafi , której relikty redniowieczne zachowa y si  cz ciowo 
do dzi  jest parafia D bno (Spiskie). Sama wie  „Dambno” wzmianko-

———— 
11 MPV II, s. 375, 433. 
12 Wie  wymieniona w przywileju Henryka Brodatego wydanego dla wojewody kra-
kowskiego Teodora Gryfity z 1234 r. pod nazw  „Dunaiecz niger” Zob. KDMP I, nr 15. 
13 Por. B. K u m o r, Archidiakonat s decki. Opracowanie materia ów ród owych do 
Atlasu Historycznego Ko cio a w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne 
w Polsce”, t. IX, 1964, s. 164 [106]. 
14 Tam e, s. 165 [107]. 
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wana po raz pierwszy jest w r. 125415. Jej w a cicielem pocz tkowo by  
ród Gryfitów, który nast pnie przekaza  j  wraz z innymi osadami cyster-
som szczyrzyckim w ramach darowizny. Cystersi ufundowali wówczas 
parafi  datowan  na koniec XIII stulecia. Pierwsza wzmianka o parafii 
pochodzi z 1335 r. W tym roku D bno zosta o lokowane na prawie nie-
mieckim16. A zarazem po wiadczono, e istnia  drewniany ko ció  para-
fialny pod wezwaniem w. Micha a Archanio a17. Pierwotnie patronat 
nad parafi  obj li wspominani cystersi. Ów patronat klasztorny jednak od 
po . XIV w. przeszed  w r ce króla na skutek przeprowadzenia rewindy-
kacji ziem. Z patronem wi tyni wi za a si  pewna lokalna legenda, 
wedle której rzekomo ko ció  wznios a grupa zbójników, którym mia  
objawi  si  Archanio  Micha 18. Oczywi cie nale y do tego typu przeka-
zów podej  sceptycznie. Kult tego  wi tego rozwin  si  pocz tkowo 
w Bizancjum. Sk d przedosta  si  nast pnie do krajów europejskich. 
Najpierw czczono go w Europie Zachodniej w dobie dynastii karoli -
skiej. Pó niej odnotowany zosta  na terenie Czech, W gier oraz Rusi. 
By  mo e na ziemie polskie oddawanie czci w. Micha owi zaadaptowa-
o si  wraz z przybyciem eremitów. Wedle bada  niektórych historyków 

kult anio ów mia  odgrywa  bardzo wa n  rol  w ród wspólnot mona-
stycznych19. We wczesnym redniowieczu odnotujemy poka n  liczb  
wezwa  do w. Micha a Archanio a. G ównie obierano go na patrona ze 
wzgl du na moce uzdrawiaj ce, st d powszechnie nazywa si  go „nie-
bia skim lekarzem”. wi tego Micha a Archanio a równie  przyzywano, 
aby wyjedna  sobie opiek  oraz zwyci stwo w czasie bitew20. Ponadto 
patronowa  kaplicom cmentarnym, poniewa  wierzono, e jedn  z jego 
zada  jest towarzyszenie zmar ym, którzy po mierci trafia  mieli do 
nieba21. Wiemy, e Podhale w redniowieczu nale a o do diecezji kra-
kowskiej, wi c mo emy doszukiwa  si  wp ywu g ównego o rodka ja-
kim by  Kraków na rozprzestrzenianie si  kultu w. Micha a Archanio-

———— 
15 KDMP I, nr 40. 
16 KDMP I, nr 198.  
17 Tam e.  
18 Por. M. K o r n e c k i, Gotyckie ko cio y drewniane na Podhalu, Kraków 1987, s. 32. 
19 Zob. J. R a j m a n, redniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002, s. 116.  
20 w. Micha  Archanio  przyzywany by  w modlitwie przed i podczas toczonych 
bitew. Wedle przekazu mia  pokona  Lucyfera stoj c na czele hufców anielskich. Por. 
J. M a r e c k i , L. R o t t e r , Jak czyta  wizerunki wi tych. Leksykon atrybutów 
i symboli hagiograficznych, Kraków 2013, s. 608-609. 
21 H. F r o s, Twoje imi : przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1976, s. 352.  
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a. Wizytacje z pocz tku XVI stulecia (1607-1608 r.) dostarczaj  nam 
kilka informacji dotycz cych ko cio a w D bnie. Warto zaznaczy , 
e zachowany do dzi  niewielki ko ció ek pochodzi z XV w. Zatem mo-

wa tutaj o wi tyni powsta ej w miejscu pierwotnej22. Wedle zapisów 
wizytatora ko ció ek wówczas by : konsekrowany, drewniany, z trzema 
o tarzami, cianami zdobionymi polichromi . Oprócz oddawania czci 
w. Micha owi Archanio owi dzi ki zachowanym najstarszym zabytkom 

uwidacznia nam si  równie  szerzenie kultu wi tych znanych na obsza-
rze ówczesnej Ma opolski: w. Miko aj bp. i w.23 (rze ba, malowid a 
bocznego tryptyku), w. Katarzyna i w. Agnieszka (malowid a datowane 
na XIII stulecie)24, w. Cecylia wraz z w. Barbar  (rze by datowane na 
pocz tek XV w.)25. Kult maryjny równie  by  zaakcentowany i wyra a  
si  poprzez przedstawienie motywu tzw. wi tej Rodziny, w której 
w centralnej cz ci o tarzu g ównego umieszczono wizerunek Matki 
Bo ej z Dzieci tkiem w towarzystwie patrona wi tyni – Micha a Archa-
nio a oraz w. Katarzyny, którzy s  przedstawieni z charakterystycznymi 
dla nich atrybutami zgodnie z ikonografi  chrze cija sk 26.  

———— 
22 M. K o r n e c k i, Dzieje sztuki i kultury materialnej, [w:] U podnó a Gorców: 
wczoraj i dzisiaj wsi podhala skich Gminy Nowy Targ, red. B. G ó r z a, F. K i r y k, 
Nowy Targ 1999, s. 225 n.  
23 Wedle wizytacji z l. 1607-1608 zachowa y si  redniowieczne rze by w o tarzach, 
z których jeden zachowa  si  „cum sculptura simplici S. Nicolai”. Ostateczne badania 
dowiod y, e rze ba ta powsta a mi dzy 1420-1430 r. Wnikliwej analizy dokona  
historyk Józef Dutkiewicz. Zob. M. K o r n e c k i, Gotyckie ko cio y..., s. 60-62. 
24 Kult w. Katarzyny Aleksandryjskiej by  silnie zakorzeniony w dekanacie nowotarskim. 
Po wiadcza to chocia by fakt, e to w a nie tej wi tej dedykowano far  parafialn  w 
Nowym Targu i widnieje jej wizerunek do dzi  na herbie miasta. W przypadku 
w. Agnieszki P. M. (zm. ok. 305 r.) w hagiografii przedstawiana jest jako patronka dzie-

wic, m odych par, jak i tak e swoj  opiek  otacza ludzi trudni cych si  prac  w ogrodach. 
Kult tej m czennicy rozpowszechni  si  tu  po jej mierci i na przestrzeni kolejnych stuleci 
sta a si  ona jedn  z najpopularniejszych wi tych. Por. H. F r o s, Twoje imi ..., s. 38. 
25 Obie wymienione wi te nale  do grupy tzw. wi tych dziewic. w. Cecylia rzym-
ska ponios a mier  m cze sk  w III w. Ko ció  oddaje jej cze , jako patronce mu-
zyki i piewu ko cielnego. Za  w. Barbara m czennica (zm. ok. 305 r.) patronuje 
dobrej mierci. Wierzy si  przyzywaj c jej imienia, e ochrania ona ludzi od nag ej 
i niespodziewanej mierci. Zob. tam e s. 81. 
26 Atrybutem w. Micha a Archanio a by  miecz i waga, w. Katarzyny Aleksandryjskiej 
miecz oraz ko o, na którym j  um czono. Zob. M. K o r n e c k i , Gotyckie ko cio y..., 
s. 58; J. M a r e c k i , L. R o t t e r , Jak czyta  wizerunki wi tych..., s. 469-470, 608 n.  
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Fot 1. Rze ba w. Miko aja bp. i w.  
( ród o: Ko ció  w. Micha a Archanio a w D bnie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot 2. Ko ció  w. Micha a Archanio a w D bnie  
( ród o: wiara.pl) 
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 Parafia D ugopole   
 Pierwsz  zachowan  udokumentowan  ród ow  wzmiank  o osadzie 
D ugopole odnajdujemy pod r. 125427. Wspomniane „Dlugepole” wraz 
z kilkoma innymi s siaduj cymi wsiami zostaje jeszcze raz potwierdzona 
jako darowizna dla cystersów szczyrzyckich przez synów zmar ego pala-
tyna krakowskiego Marka28. Jak wiemy pierwotnie z tytu u darowizny 
nada  te ziemi  ich wuj, wojewoda krakowski Teodoer Gryfita. Jak poda-
je historyk Zdzis aw Noga D ugopole otrzyma o prawo niemieckie po 
1353 r.29. Uwa a on, e Boles aw Kumor i Józef Rafacz b dnie przypisa-
li lokacj  na prawie niemieckim wsi pod 1327 r. Na ten czas wymienili 
te  powstanie parafii30. Jednak e najprawdopodobniej parafia powsta a 
wiek pó niej, a nazwa „D ugopole” odnosi a si  w XIV w. do ca ego 
dekanatu nowotarskiego31. Wiemy, e fundacji dokona o rycerstwo, jed-
nak e nie zachowa y si  adne akta ko cielne w parafii, które mog yby 
wskaza  jakie ko ció  parafialny nosi  wezwanie. Patronat nad parafi  
pocz tkowo piastowa  klasztor cysterski, a nast pnie przeszed  pod pa-
tronat monarszy. O samodzielnej parafii d ugopolskiej mo emy doszuki-
wa  si  dalszych wzmianek ród owe do chwili kiedy zosta a przekazana 
pod piecze parafii nowotarskiej, mianowicie do 1519 r.32.  
 
 Parafia Grywa d  
 wi tynia parafialna w Grywa dzie33 za patrona obra a jednego 
z powszechnie znanych wi tych redniowiecznych – w. Marcina, o -
nierza rzymskiego, który nawróci  si  na wiar  chrze cija sk , zosta  
biskupem Tours, zmar  w 397 r.34. Francja franko ska sta a si  g ównym 
———— 
27 KDMP I, nr 40. 
28 Dokument zosta  wystawiony 10 V 1254 r., „Clemens et Marcus filii condam Marci 
palatini Cracoviensis, omnes donationes a patruo suo comite Theodoro coenobio 
Cisterciensium Ciriciensi factas, assentiente Boleslao duce Cracovias et Sandomiriae, 
renovant”, por. tam e.  
29 Z.  N o g a,  W epoce staropolskiej, [w:] U podnó a Gorców: wczoraj i dzisiaj wsi 
podhala skich Gminy Nowy Targ, red. B. G ó r z a, F. K i r y k, Nowy Targ 1999, s. 48. 
30 Por. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 168 [110]. 
31 Zob. F. S i k o r a, D ugopole. [w:] S ownik historyczno-geograficzny ziem polskich 
w redniowieczu,  cz.  I,  z.  3,  opr.  J.  L a b e r s c h e k ,  Z.  L e s z c z y s k a -S k r -  
t o w a , F. S i k o r a , Wroc aw 1985, s. 555-557. 
32 MPV II, s. 375.  
33 Wie  otrzyma a prawo niemieckie ok. 1335 r., KDMP I, nr 198. 
34 Relikwie. Leksykon. Historia, cuda, kult,  red.  J.  M a r e c k i,  L.  R o t t e r,  Kraków 
2012, s. 140.  
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o rodkiem szerzenia jego kultu, co po wiadcza fakt posiadania relikwii. 
W tym relikwii drugiego stopnia, mianowicie p aszcza w. Marcina. 
Pierwsz  wzmiank  o parafii w Grywa dzie odnotowujemy w 1330 r. 
Podczas lokacji Kamienicy w dokumencie, jako wiadek wymieniony 
zosta  proboszcz Filip z „Grunewald”, co uto samiane jest z plebanem 
Grywa du. Zatem parafia istnia a jeszcze przed tym rokiem35. Fundato-
rem ko cio a by  król W adys aw okietek, który zachowa  dla siebie 
prawo patronatu. Z wizytacji z l. 1607-1608 dowiadujemy si  o tym, e 
wi tynia by a drewniana i posiada a charakterystyczny zespó  cech ar-

chitektonicznych, jak chocia by w przypadku ko cio a w D bnie. By a to 
w ten czas druga wi tynia, wzniesiona ok. 1500 r.  
 W ko ciele znajdowa y si  trzy o tarze. G ówny po wi cono patro-
nowi, w. Marcinowi, który siedz c na bia ym koniu rozdziera kawa ek 
swego p aszcza, by nast pnie przekaza  ów cz  ebrakowi. To wyda-
rzenie z ywota w. Marcina przyczyni o si  do tego, e czczono go po  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 3. O tarz g ówny ko cio a w. Marcina bp. i w. w Grywa dzie 
(autor: Jadwiga Jurkowska – www.przewodnikbeskidzki.pl) 

———— 
35 Por. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 169 [111]. 
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mierci jako patrona ludzi ebrz cych, bezdomnych. Dodatkowo wi ty 
ten roztacza swoj  opiek  nad: o nierzami, podró nikami, m ynarzami, 
tkaczami. Kolejny z o tarzy dedykowano Naj wi tszej Marii Pannie36. 
Z okresu redniowiecza zachowa a si  ponadto rze ba gotycka tronu-
j cej Matki Bo ej z ma ym Jezusem, której powstanie wydatowano na 
ok. 1400 r. Od 4 w. XVI w. zacz y pojawia  si  w przekazach infor-
macje, e parafia w Grywa dzie by a opuszczona.  
 
 Parafia Harklowa 
 
 Wie  Harklowa swoj  nazw  zawdzi cza zasad cy Hartlemowi, który 
wspominany zosta  w dokumencie lokacyjnym przed 1335 r.37. By a to 
jedna z najstarszych na Podhalu osad, która otrzyma a prawa niemiec-
kie. Prawdopodobnie wspomniana lokacja odby a si  na surowym ko-
rzeniu38. Parafia po raz pierwszy wzmiankowana jest w 1350 r.39. Przy-
puszczalnie powsta a nied ugo po lokacji wsi jako fundacja rycerska. 
Pierwotnie Harklowa nale a a do parafii w D bnie Spiskim. Kiedy 
usamodzielni a si  na pó nocno-zachodnim kra cu wsi wybudowano 
wi tyni , któr  dedykowano wezwaniu Narodzenia Naj wi tszej Marii 

Panny. Uroczysto  ta obchodzona jest w pa stwach zachodnioeuro-
pejskich od prze omu VI/VII stulecia. Jak podaje Boles aw Kumor 
w XIV w. oko o 66% wi ty  polskich nosi o to wezwanie40. W wiekach 
rednich niestety trudno doszukiwa  si  relikwii zwi zanych z Naj wi t-

sz  Mari  Pann  w Polsce. By y one mniej rozpowszechnione od reli-
kwii chrystologicznych. Tylko kilka ko cio ów dost pi o tego zaszczytu 
posiadania g ównie przedmiotów zwi zanych z Matk  Bo  (fragmenty 
szat NMP w Strzelnie, pocz. XIII w.; welon – widnica, XV w.)41. 
Marian Kornecki opisuje w ko ciele zachowany obraz z gotyckiego 
tryptyku (w ca o ci si  nie zachowa ), dzi  znajduj cy si  w g ównym 
o tarzu. Gdzie w centrum uwagi umieszczono, tak jak to w przypadku 
wielu podhala skich ko cio ów, wizerunek wi tej Rodziny. Niemniej 

———— 
36 M. K o r n e c k i, Gotyckie ko cio y..., s. 97. 
37 KDMP I, nr 198. 
38 Z. N o g a, W epoce staropolskiej …, s. 48.  
39 Zob. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 170 [112]; MPV II, s. 197, 357.  
40 B. K u m o r, Naj wi tsza Maryja Panna jako patronka ko cio ów parafialnych 
w archidiakonacie s deckim, wojnickim i prepozyturze tarnowskiej (do ko ca XVI wieku), 
„Nasza Przesz o ”, t. 9, 1959, s. 357-367.  
41 M. S t a r n a w s k a, wi tych ycie po yciu..., s. 118-119. 
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jednak kult maryjny mia  w istocie du y wp yw na pobo no  parafian. 
Przeto celebrowanie wi ta Narodzin NMP stawa o si  chwil  rado ci, 
ale przede wszystkim zadumy i nadziei na wyczekiwanie zbawienia, 
które ostatecznie mia o dokona  si  wedle zapowiedzi na kartach Pisma 

wi tego w osobie Jezusa, syna Maryi.  
 
 Parafia Klikuszowa 
 
 Parafia Klikuszowa42 si ga swych pocz tków I po . XIV w. Najpraw-
dopodobniej powsta a przed 1343 r.43 jako fundacja królewska, pozo-
stawa a pod królewskim patronatem. G ównym patronem parafialnego 
ko cio a by  w. Marcin bp. i w., który równie  pojawi  si  nam jako 
patron parafii w Grywa dzie. Niestety innych informacji dot. samej 
parafii w Klikuszowej brak. Wiemy dodatkowo, e funkcjonowa a 
samodzielnie do mniej wi cej do II po . XVI w. Nast pnie wcielono j  
do parafii nowotarskiej.  
 
 Parafia Kluszkowce 
 
 Krótki ywot powy szej parafii nie zezwala nam na dog bn  anali-
z  jej dziejów. Parafia powsta a najprawdopodobniej przed 1513 r44. 
Ju  w II po . XVI w. podawano, i  by a opuszczona. Ko ció  parafial-
ny dedykowano w. Janowi Chrzcicielowi, synowi Zachariasza i El -
biety. Rodzinie kap a skiej zamieszkuj cej Ain-Karim na zachód od 
Jerozolimy. Wedle przekazów w. Jan Chrzciciel mia  pocz  si  
w cudowny sposób, bowiem jego matce ukaza a si  Naj wi tsza Panna 
Maria. Wtedy sta a si  brzemienna mimo swego podesz ego wieku45. 
Kiedy dorós , g osi  s owo Bo e i chrzci  ludzi w rzece Jordanu. 
Z jego r k chrzest wi ty przyj  Jezus. Pod koniec swego ziemskiego 
ywota, w. Jan by  wi ziony w twierdzy Macherontu. Nie ba  si  

publicznie g osi  swych pogl dów chrze cija skich, ponadto oficjalnie 
krytykowa  Heroda Antypasa za ycie grzeszne w kazirodztwie46. 
Ostatecznie wi ty poniós  mier  m cze sk  poprzez ci cie. Oddawa-

———— 
42 Lokowana na prawie niemieckim w 1389 r. KDMP IV, nr 999. 
43 Zob. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 172 [114]. 
44 Tam e, s. 173 [115]. 
45 H. F r o s, Twoje imi ..., s. 243. 
46 M. D a y , Wszyscy wi ci. Ich ycie i czasy, t um. K. Go biowski, Warszawa 2002, 
s. 108. 
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nie czci zmar emu nabra o od pocz tku wymiaru, jak podaje Henryk 
Fros, ponadlokalnego, a tak e ponadnarodowego. Na przestrzeni stuleci 
w. Jan Chrzciciel sta  si  patronem: zakonników, krawców, kowali.  

 
 Parafia Krauszów 
 
 Zachowane materia y ród owe nie wymieniaj  patrona ko cio a 
parafialnego wsi Krauszów. Jedyne, co mo emy potwierdzi  to fakt, 
e po raz pierwszy wie  „Crausow” wspomniana zosta a w przywileju 

wystawionym dla cystersów szczyrzyckich przez ksi cia krakowsko-
sandomierskiego Boles awa V Wstydliwego w 1255 r.47. Jak podaje 
Józef Rafacz lokacja na prawie niemieckim dokona a si  prawdopo-
dobnie przed 1327 r.48. Z kolei parafi  ufundowali cystersi z konwentu 
szczyrzyckiego w 1353 r.49. Zatem prawo patronatu nale a o do klasz-
toru. Jak stwierdza Boles aw Kumor parafia funkcjonowa a do 1382 r. 
Obejmowa  mia a swym zasi giem równie  Lud mierz. Pod koniec 
XIV stulecia zanika, brak kolejnych wzmianek.  
 
 Parafia Kro cienko 
 
 Parafia powsta a w I po . XIV w. z fundacji królewskiej50. Pierwsza 
wzmianka o ko ciele parafialnym pojawia si  pod r. 1350. Zatem 
mo na domniema , e parafia ukszta towa a si  tu  po lokacji miasta 
na prawie niemieckim w 1348 r. Kazimierz Dobrowolski uwa a, e 
samo powstanie Kro cienka nale y datowa  na XIII stulecie51. Prawo 
patronatu nad parafi  przypad o królowi, co po wiadczaj  wizytacje 
ko cielne z pó niejszych lat. Ko ció  parafialny, który prawdopodob-
nie przed 1446 r. uleg  zniszczeniu, nosi  tytu  Wszystkich wi tych. 
Ju  u schy ku staro ytno ci Ko ció  rozpocz  odnotowywa  spisy 
wi tych z ró nych regionów, którzy dotychczas byli czczeni po ród 

lokalnej spo eczno ci. W I po . V stulecia powsta o pierwsze ogólno-

———— 
47 KDMP I, nr 42. 
48 J.  R a f a c z,  Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Warszawa 1935, s. 26 
49 Opat konwentu cystersów w Szczyrzycu, Dionizy „de fundanda in villa Krauszów 
ecclesia parrochiali”; KDKK I, nr 196.  
50 Por. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 174 [116]. 
51 Por. K. D o b r o w o l s k i, Najstarsze osadnictwo Podhala, Lwów 1935, s. 14. 
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powszechne martyrologium, tzw. Martyrologium Hieronymianum52. 
Kolejni papie e w nast pnych wiekach utrwalali w liturgii i praktyce 
ko cielnej oddawanie chwa y wszystkim wi tym. Grzegorz IV pp. 
ustanowi  dzie  1 listopada w liturgii Ko cio a powszechnego, dniem 
Wszystkich wi tych53. Wierni czasów redniowiecznych chcieli 
w ten sposób z jeszcze wi ksza gorliwo ci  odda  cze  Bogu, Maryi 
oraz wi tym m czennikom, wyznawcom, ascetom, wi tym dziewic . 
Dzi ki czemu rodzi o si  w ród ludzi poczucie wspólnoty i jedno ci 
z tymi, którym dane by o dzi ki swej wi tej postawie, narodzi  si  
do ycia wiecznego.  
 
 Parafia Lud mierz  
 
 Osada Lud mierz jest zaliczana do jednej z najstarszych na ziemi 
podhala skiej. Pierwotnie w 1234 r. ksi  Henryk Brodaty (1201-
1238 r.) wyda  przywilej dla wojewody krakowskiego Teodora z rodu 
Gryfitów, na mocy którego wojewoda móg  przeprowadzi  akcj  
osadnicz  na terenie Podhala54. Kolejn  cenn  informacj  dla nas jest 
wzmianka o tym, e ten e Teodor Gryfita postanowi  nada  jako da-
rowizn  wspomniany przywilej cystersom z konwentu j drzejow-
skiego, którzy za o yli swoj  fili  w Lud mierzu55. W tym samym roku 
w dokumencie biskupa krakowskiego Wis awa mo emy doczyta , e 
wojewoda krakowski otrzyma  od dostojnika ko cielnego diecezji 
krakowskiej pozwolenie na wybudowanie drewnianego ko cio a pod 
wezwaniem Naj wi tszej Marii Panny w miejscu „Ludemer”56. Pocz t-
kowo zatem by a to wi tynia klasztorna57. Patronat nad parafia obj li 
cystersi a wcze niej nale a  on do lokalnego rycerstwa58. Okr g para-
fialny mia  równie  obejmowa  wie  Szaflary. Z kolei mediewista, 
prof. Zdzis aw Noga stwierdza, e parafia swoim zasi giem obejmo-
wa a w XIII stuleciu ca e Podhale. Kolejn  wa nym faktem dla nas  
———— 
52 J.  S z c z y c h,  wi ci nas oczekuj . Historia i teologiczna tre  uroczysto ci 
Wszystkich wi tych, Kraków 2009, s. 16-17.  
53 Tam e, s. 39-42.  
54 Z. N o g a, W epoce staropolskiej…, s. 47-48. 
55 DLb III, s. 436-437. 
56 KDMP I, nr 16.  
57 Charakter taki mia a do 1243 r., kiedy to lud mierskich cystersów przeniesiono do 
klasztoru w Szczyrzycu.  
58 Tam e, KDMP I, nr 194.  
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Fot. 4. Figura Matki Bo ej  
z Dzieci tkiem Jezus 

( ród o: Sanktuarium Maryjne  
w Lud mierzu) 

jest to, i  wi tynia parafialna otrzy-
muje nowe uposa enie w 1333 r., co 
by o efektem nadania niemieckiego 
prawa miejskiego przez Lud mierz  
w  tym  samym  roku59. Co ciekawe 
parafia ta nie zosta a wymieniona ani 
raz w Monumenta Poloniae Vaticana. 
Aczkolwiek odnajdujemy o niej 
wzmianki w Kodeksie Dyplomatycz-
nym Katedry Krakowskiej w. Wa-
c awa60. Od 1353 r. wie  zosta a afi-
liowana do parafii Nowy Targ, na-
st pnie do parafii Krauszów. Jan D u-
gosz wspomina, e za jego czasów 
parafia posiada a na nowo samodziel-
ne oraz pe ne prawa parafialne. 
Lud mierz w XIII w. sta  si  lokal-
nym miejscem na mapie Ma opolski, 
gdzie szczególnie rozwin  si  kult 
Matki Bo ej. Wzmacnia t  tez  rów-
nie  samo wezwanie ko cio a do Naj-
wi tszej Marii Panny. Ponadto do 

dzi  zachowa a si  figura askami 
s yn ca Matki Bo ej z Dzieci tkiem 
Jezus, do której mieszka cy ca ego 
Podhala sk adali swe modlitwy oraz 
pro by w ró norakich intencjach. 
Ko ció  w  Lud mierzu  sta  si  w  ko-
lejnych latach jednym z wa niejszych 
punktów religijnych na mapach piel-
grzymkowych. Uwa a si , e przez 
stulecia sanktuarium to by o i jest 
jednym z najcz ciej nawiedzanych 
wi tych miejsc, tu  po Kalwarii Ze-

brzydowskiej.  

———— 
59 KDMP I, nr 175 
60 KDKK I, nr 196.  
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 Parafia townia 
 
 Parafia ta powsta a u schy ku wieków rednich. Mianowicie ufun-
dowana zosta a przez szlachcica Spytka Jordana Melszy skiego61. 
Jej wydzieleniu z parafii pcimskiej sprzeciwia  si  tamtejszy pro-
boszcz. Drewniany ko ció  pod wezwaniem w. Szymona i Judy Ta-
deusza zosta  erygowany przez biskupa krakowskiego kard. Fryderyka 
Jagiello czyka 10 listopada 1482 r. Za patronów mieszka cy towni 
obrali sobie w. Szymona Aposto a wraz ze w. Jud  Tadeuszem. 
Wspominany w. Szymon jest nam najmniej znanym spo ród dwunastu 
aposto ów62. Na kartach Nowego Testamentu pojawia si  czterokrotnie. 
Pó niejsze legendy powsta e wokó  osoby tego wi tego wymieniaj , 
e mia  on szerzy  S owo Pa skie na rozleg ych obszarach Babilonii 

oraz Persji63. Relikwie wi tego znajduj  si  w watyka skiej Bazylice 
w. Piotra. W hagiografii wi ty ten uznawany jest za patrona grabarzy 
b d  garncarzy. Niew tpliwe z nie do ko ca wyja nionych przyczyn 
w martyrologium rzymskim wspominany jest wraz ze w. Jud  Tadeu-
szem ka dego roku w dniu 28 pa dziernika. Prawdopodobnie zawa y  
tu fakt, i  zgin  mierci  m cze sk  towarzysz c w. Szymonowi 
w Persji. w. Juda Tadeusz, zwany równie  Jud  Jakubowym, równie  
jest nam s abo znany. w. Jan Ewangelista w swej Ewangelii wspomina 
o nim jako tym, który zada  Jezusowi Chrystusowi podczas Ostatniej 
Wieczerzy pytanie dotycz ce zapowiedzi objawienia si  Pana po mierci 
aposto om, a nie ca emu wiatu (J 14, 22)64. Wi cej informacji brak.  
 
 Parafia opuszna  
 
 Niepotwierdzone przes anki, które by y przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, chcia y usytuowa  powstanie ko cio a parafialnego w o-
pusznej na r. 1240. Jednak e nie ma na to adnego ród owego dowodu. 
Sama osada w XIII stuleciu mog a istnie , aczkolwiek fundacj  parafii 
wi e si  raczej z nadaniem praw niemieckich osadzie w 1346 r.65. 
———— 
61 Por. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 177 [119]. 
62 H. F r o s, Twoje imi ...,  s.  422; J.  M a r e c k i , L. R o t t e r ,  Jak czyta  wizerunki 
wi tych..., s. 763 n.  

63 H. F r o s , dz. cyt. 
64 Tam e, s. 266. 
65 Powstanie opusznej na II po . XIII stulecia datuje Kazimierz Dobrowolski. 
Por. K. D o b r o w o l s k i, Najstarsze osadnictwo..., s. 7; B. K u m o r, Archidiakonat 
s decki..., s. 178 [120].  
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Parafia stanowi a fundacj  rycersk , prawo patronatu do 1608 r., wedle 
zapisów wizytacji, nale a o do stanu szlacheckiego. By a to wi tynia 
drewniana, która sta a na zachodnim kra cu wsi. Istnia a w 1400 r., 
gdy  wówczas po wiadczony jest niejaki Jakub, jako „rector ecclesiae 
in Lopuszno”66. Do czasów wspó czesnych nie zachowa  si  pierwotny 
ko ció . Obecny zosta  wybudowany prawdopodobnie pomi dzy XV 
a XVI stuleciem. Po wiadcza  ten fakt ma wzmianka z 1504 r. kiedy 
to biskup sufragan Jan z diecezji krakowskiej konsekrowa  wspomi-
nan  wi tyni , nadaj c jej jednocze nie wezwanie: Trójcy Przenaj-
wi tszej, w. Antoniego opata, Narodzenia Naj wi tszej Marii Panny 

oraz w. Stanis awa bp. i m (Wiz. 1608, s. 36). Zatem patronat nad 
wi tyni  parafialn  rozszerzono o wezwanie do NMP i w. Stanis awa. 

Pierwotnie szczególn  cze  sk adano Trójcy wi tej oraz w. Anto-
niemu opatowi. Do XVII stulecia znajdowa o si  w ko cielnym o tarzu 
g ównym retabulum w stylu gotyckim, w którym umieszczona by a 
rze ba w. Antoniego opata67. Niestety nie zachowa o si  w kolejnych 
stuleciach. w. Antoni Pustelnik y  w III i IV stuleciu. Napotka  w swym 
yciu Jezusa, który poucza , jak nale y d y  do doskona o ci. Wówczas 
m ody Antoni postanowi  odrzuci  wszelkie bogactwo tego wiata 
i uda  si  do groty na pustyni libijskiej, aby walczy  z pokusami oraz 
egzystowa  w ascezie68. Tradycja podaje, e zmar  w  356 r. i mia  
swoim uczniom przepowiedzie  wcze niej swoj  mier . W tajemnicy 
przed wiatem go pochowano, by nast pnie za panowania cesarza 
Justyniana Wielkiego odnaleziono jego szcz tki, które przeniesiono 
do Aleksandrii, dalej do Konstantynopola. Od IX w. relikwie w. An-
toniego pojawi y si  tak e na terenie po udniowej Francji. Bardzo 
du y wk ad w rozwój kultu tego wi tego mia  w. Atanazy, który 
napisa  pierwszy utwór o nim, Vita Antonii. Wywar o to wp yw 
w my leniu wielu chrze cijan na ca ym wiecie. Zacz li oni na ladowa  
w. Antoniego w jego ascezie, której celem by o zachowanie czysto ci 

serca i ducha, prowadz cego ostatecznie do zjednoczenia ze Stwórc . 
Jako wi ty patronowa  w redniowieczu przede wszystkim ludziom 
chorym. Wierni przyzywali jego imienia, aby uchroni  ich przed ró -
nymi schorzeniami. Ponadto patronowa  osobom chorym psychicznie. 

———— 
66 M. K o r n e c k i, Gotyckie ko cio y..., s. 67.  
67 Tam e, s. 75.  
68 Por. H. F r o s, Twoje imi ..., s. 63; M. D a y , Wszyscy wi ci..., s. 31 
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Wspominano go równie  w modlitwach, które zawiera y pro by 
o wystrzeganie od ywio u ognia. W przypadku Trójcy Przenaj wi t-
szej – wezwanie to tyczy si  bezpo redniego oddawania czci Bogu 
w trzech osobach. Wezwania skierowane b d  odnosz ce si  do Boga 
by y szerzone zw aszcza w ród wspólnot zakonnych. Warto równie  
doda , e w ko ciele parafialnym w opusznej zachowa  si  pó no re-
dniowieczny tryptyk przedstawiaj cy scen  Koronacji NMP przez Trójc  
Przenaj wi tsz . Po bokach tryptyku o tarza g ównego autor dzie a nie 
omieszka  namalowa  w. Antoniego opata. Ponadto w bocznych kwa-
terach znajduj  si  wizerunki: Franciszka z Asy u, . Leonarda i Ber-
nardyna ze Sienny. Na zwie czeniach z kolei usytuowano popiersia 
wi tych dziewic: w. Katarzyny, w. Ma gorzaty, w. Agnieszki oraz 
w. Barbary. Poni ej tryptyku na tzw. predelli (podstawa nastawy 
o tarzowej) znajduj  si  popiersia . Andrzeja Aposto a, Piotra i Paw a, 
Jana Ewangelisty, a po rodku Oblicze Chrystusa. Samo przedstawie-
nie w. Bernardyna ze Sienny, który zosta  kanonizowany w 1450 r., 
wskazuje nam na mniej wi cej czas wykonania tryptyku na po . XV 
stulecia. Ponadto nale y doda , e kult wymienionych wi tych by  
w sposób intensywny szerzony przez kaznodziej  Jana Kapistrana, 
który przebywa  w krajach Europy rodkowej w II po . XV w., g o-
sz c swoje pogl dy religijne69.  
 
 Parafia Maniowy  
 
 Wedle bada  ks. Boles awa Kumora parafia powsta a w XIV w. 
jako fundacja królewska. Sama wie  mia a powsta  jeszcze w XIII w. 
Pierwsza  wzmianka  o  parafii  pojawia  si  w  1354  r.70. Niewiele wia-
domo o pierwotnym ko ciele parafialnym. By a to wi tynia drewnia-
na, która musia a ulec zniszczeniu, poniewa  w pó niejszym czasie za 
panowania Zygmunta I Starego wzniesiono now  wi tyni . Za patro-
na parafia obra a sobie w. Miko aja, biskupa Miry, który y  w IV w. 
Pomimo braku udokumentowanych róde  o dzia alno ci biskupa, jego 
kult rozwin  si  na ca y wiat chrze cija ski. O rodkami wyj ciowymi 
by y: Mira i Konstantynopol. W IX w. mo emy odnotowa  kilka ko-
cio ów rzymskich z tym wezwaniem. Wiek pó niej, kult w. Miko aja 

———— 
69 M. K o r n e c k i, Gotyckie ko cio y..., s. 78.  
70 Por. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 179 [121]. 
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znany staje si  na terytorium Niemiec71. W 1087 r. wykradziono jego 
zw oki z Miry i przewieziono do w oskiej miejscowo ci Bari72. Kradzie  
relikwii wi tego by a podyktowana niemo no ci  nawiedzania groby 
zmar ego, gdy  tereny te zaj te by y przez Saracenów. Podczas trans-
lacji cia a wydobywa a si  z niego dziwna ciecz, któr  nazwano 
„mann  w. Miko aja” i wydziela si  ona tak e z cia a wi tego 
w czasach obecnych. To niezwyk e zjawisko nasili o pielgrzymki 
wiernych do miejsca spoczynku wi tego. Ponadto po spo yciu wspo-
mnianej manny, dokonywa y si  liczne cuda. W przypadku ziem pol-
skich warto zaobserwowa , e wiele wi ty  otrzymywa o wezwanie 
do w. Miko aja po ród osad b d  miast le cych na traktach handlo-
wych i komunikacyjnych.  
 
 Parafia Nowy Targ  
 
 Miasto Nowy Targ lokowano najprawdopdobniej przed 1327 r73. Jest 
to jedna z tez badaczy dziejów tego  miasta74. Przez lata trwa y dysputy 
czy miastu od pocz tku nadano prawo magdeburskie. Wydaje si , e 
pierwotnie lokowane by o na prawie redzkim75. Dopiero w chwili od-
nowienia aktu lokacyjnego w 1336 r. król Kazimierz Wielki nada  mu 
prawo magdeburskie76. W dokumencie lokacyjnym podano, e Nowy 
Targ lokowano mi dzy Bia ym i Czarnym Dunajcem na obszarze przy-
———— 
71 H. F r o s, Twoje imi ..., s. 353. 
72 Zob. Relikwie. Leksykon..., s. 147.  
73 O  tym,  e  miasto  istnia o  na  pewno  w  1327  r.  wiadczy  akt  lokacji  Krauszowa  
z tego  roku, gdzie jako wiadek wyst pi  „Andrzej wójt Nowego Targu”, a tak e 
wraz z nim dwaj mieszczanie nowotarscy, tj. Curtmanus, Teodoryk, por. J. R a j -
m a n , Wokó  najdawniejszych dziejów Nowego Targu, „Rocznik S decki”, T. XXI, 
Nowy  S cz  1993,  s.  29;  F.  K i r y k ,  Rozwój urbanizacji Ma opolski XIII-XVI w. 
Województwo krakowskie (powiaty po udniowe), Kraków 1985, s. 158.  
74 Istniej  przes anki, e Nowy Targ powsta  za czasów panowania Boles awa Wsty-
dliwego. Przes ank  t  mo na czy  z dokumentem rozgraniczaj cym miasto od 
s siaduj cych wsi z roku 1681. Wzmiankuje on, e przez ostatnie 403 lata Nowy Targ 
od chwili pierwszej lokacji na prawie niemieckim nie mia  sporów granicznych. Por. 
J. Rajman, Wokó  najdawniejszych dziejów Nowego Targu..., s. 29-30.  
75 Cz  badaczy pocz tków Nowego Targu uwa a, e miasto pierwotnie lokowano 
na prawie niemieckim a dokumenty z 1238 r. i 1252 r. dotycz ce lokacji na prawie 
redzkim z inspiracji cystersów ze Szczyrzyca s  falsyfikatami, gdy  nie zachowa y 

si  one w kopiariuszu klasztornym ani nigdzie indziej. Por. K. i T. B a r a n o w i e , 
L. W y r o s t e k , Z przesz o ci Nowego Targu, Nowy Targ 1948, s. 26 
76 Zob. KDMP I, nr 221 
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nale nym do D ugopola i Starego C a. Na zasad c  obrano niejakiego 
Dytryka, który piastowa  dotychczas urz d so tysa Starego C a i jedno-
cze nie pe ni  ju  funkcj  wójta nowotarskiego77. W tym czasie mia a 
tak e powsta  parafia nowotarska pod patronatem królewskim. Po raz 
pierwszy jednak parafia wzmiankowana by a pod 1327 r. jako „Novifo-
ri”78. Warto doda , e na akcie lokacyjnym Krauszowa z tego samego 
roku na li cie wiadków figuruje oprócz wójta i mieszczan nowotar-
skich równie  pleban o imieniu Gerard. W tym samym roku pojawia si  
kolejna adnotacja o parafii nowotarskiej w dokumencie Dionizego, 
opata cysterskiego. Dodatkowo wyjawia nam si  imi  ówczesnego pro-
boszcza, Ryszarda. By  mo e by  on nast pc  Gerarda. Na pewno 
w 1336 r. wi tynia ko cielna by a murowana. Pocz tkowo zasi g para-
fii ogranicza  si  wy cznie do miasta, dopiero pocz tkiem XVI w. nasi-
li  si  proces afiliacji s siaduj cych parafii do parafii nowotarskiej. Pa-
tronk  ko cio a parafialnego zosta a w. Katarzyna P. M79. wi ta po-
chodzi a z królewskiej rodziny, w adaj cej na Cyprze. W dzieci -
stwie otrzyma a gruntowne wykszta cenie. By a gorliw  wyznawczy-
ni  Chrystusa, z którym wzi a symboliczne za lubiny. Wiod a pocz t-
kowo swój spokojny ywot w Aleksandrii. Jednak e cesarz Maksen-
cjusz przybywszy do miasta nakaza  wszystkim jego mieszka com 
odda  ho d rzymskim bogom. w. Katarzyna sprzeciwi a si , nie po-
mog y pro by i gro by cesarza. Na skutek czego ponios a m cze sk  
mier . Pierwotnie jej kult rozwin  si  na Wschodzie. Za  od VIII stu-

lecia kult tej wi tej dotar  na Zachód. Relikwie m czennicy sprowa-
dzono do Francji80. W Polsce kult tej wi tej mo emy zarejestrowa  po 
raz pierwszy w XIII w. Wtedy to pojawiaj  si  pierwsze wezwania 
ko cio ów odnosz ce si  do tej wi tej81. Najwi cej odnotowano ich 
w dzielnicy l skiej, chocia  kult mia  zasi g ogólnopolski. wi ta ta 
zaliczana jest do grona tzw. czternastu wi tych wspomo ycieli82. 

———— 
77F. K i r y k , Rozwój urbanizacji Ma opolski XIII-XVI w., s. 159.  
78 KDMP I, nr 175 
79 Por. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 181 [123].  
80 P.  P i e k o w s k a - W i e d e r k e h r,  Kult w. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Polsce do ko ca redniowiecza w wietle wezwa  ko cio ów i kaplic publicznych, 
[w:] Kult wi tych i idea  wi to ci w redniowieczu, red. R. M i c h a o w s k i, 
Warszawa 2011, s. 163. 
81 Tam e, s. 164. 
82 H. F r o s, Twoje imi ..., s. 280. 
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St d w trudnych chwilach w szczególno ci zwracano si  do tej wi -
tej. Na Podhalu jej kult w wiekach rednich zakorzeni  si  w sposób 
szczególny. Po pierwsze w. Katarzyna P.M. sta a si  patronk  fary 
parafialnej w Nowym Targu, jak i oficjaln  patronk  miasta. Po wiad-
cza ten fakt umieszczenie wi tej w herbie miasta oraz ustanowienie 
odpustu i dorocznego jarmarku na dzie  wspomnienia liturgicznego 
wi tej, czyli 25 listopada83. Jej wizerunki zachowa y si  tak e na 

starych, gotyckich o tarzach parafialnych dekanatu nowotarskiego, co 
wiadczy o popularno ci wi tej w ród mieszka ców. W tradycji Ko-
cio a powszechnego, wi ta Katarzyna Aleksandryjska jest uto sa-

miana z patronk  ludzi uczonych (filozofów, nauczycieli, biblioteka-
rzy), jak i ludzi zwi zanych z zawodami: piekarzy, garncarzy, m yna-
rzy, szwaczek. Warto napomnie , e w 1487 r. król Kazimierz Jagiel-
lo czyk nada  miastu cotygodniowe targi, a tak e zwi kszy  liczb  
odbywaj cych si  jarmarków do dwóch na dzie  w. Katarzyny Alek-
sandryjskiej oraz na dzie  w. Jakuba Aposto a84.  Zapewne wynika o 
to z faktu, i  Nowy Targ odgrywa  wa n  rol  w redniowieczu 
w handlu i dobrze rozwija  si  gospodarczo.   
 Ko ció  w. Katarzyny P. M. w Nowym Targu po wiadczaj  rów-
nie  pó niejsze ród a z XVI stulecia, g ównie wizytacje. Co ciekawe 
wizytacja z 1596 r. wymienia funkcjonowanie trzech wi ty  o nast -
puj cych patrociniach: w. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. Jerzego 
oraz w. Leonarda85.  
 Kolejnym nowotarskim ko cio em wartym odnotowania jest ko ció  
w. Anny, który w dobie redniowiecza mia  znajdowa  si  „extra 

muros” miasta. By  to ko ció  filialny, którego powstanie ci ko jest 
okre li  do dzi . Jedna z ludowych legend próbuje da  zacz tek wi ty-
ni ju  w XIII w., co jest raczej ma o prawdopodobne. Owszem zacho-
wa a si  inskrypcja z r. 1219, jednak e jest to napis pó niejszy. Wedle 
wspominanej legendy ko ció  mieli ufundowa  zbójcy, którzy w o tarzu 
nowo powsta ej wi tyni mieli umie ci  skradziony na W grzech obraz 
w. Anny86. S  to tylko opowie ci, których potwierdzenia trudno szuka  

———— 
83 Jarmark ustanowi  król Kazimierz Wielki w 1336 r.  
84 F. K i r y k , Rozwój urbanizacji Ma opolski XIII-XVI w., s. 161 
85 Ko ció  w. Jerzego najprawdopodobniej mo emy uto samia  z kaplic  pod we-
zwaniem  tego  wi tego,  która  istnia a  w  polu  za  miastem  w  s siedztwie  ról  ziemi  
przynale nych do plebana parafii w. Katarzyny P. M.  
86 Zob. M. K o r n e c k i, Gotyckie ko cio y..., s. 113. 
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w ród ach. Badacze dziejów organizacji parafialnej na ziemiach pol-
skich bardziej sk onni s  datowa  powstanie parafii na XV stulecie. 
Pierwsza wzmianki pochodz  z XVII w. Ko ció  parafialny by  drew-
niany a w jego o tarzu mia  znajdowa  si  obraz rodziny NMP. W górnej 
cz ci o tarza znajduje si  do dzi  gotycki obraz Matki Bo ej z Dzie-
ci tkiem Jezus, datowanym na II po . XV w. W wiekach rednich ko-
ció  poza miastem obs ugiwali ksi a z ko cio a w. Katarzyny. Wi cej 

wzmianek tycz cych si  interesuj cego nas okresu brak.  
 
 Parafia Ostrowsko  
 
 Wie  Ostrowsko po raz pierwszy wspominana jest w 1254 r. w jed-
nym z dokumentów odnawiaj cych darowizn  dla cystersów szczy-
rzyckich87. Wiek pó niej wie  zosta a lokowana na prawie niemiec-
kim. Przypuszczalnie na II po . XIV w. nale y tak e datowa  powsta-
nie parafii jako fundacji rycerskiej88. Ko ció  parafialny dedykowano 
wówczas w. Ma gorzacie P. M., m czennicy antioche skiej. wi ta 
przyj a wiar  chrze cija sk  dzi ki swej opiekunce, gdy  ojciec by  
poga skim kap anem. M oda Ma gorzata ze wzgl du na sw  wiar , 
nie chcia a wyj  za m  za poga skiego namiestnika rzymskiego. 
Zosta a wtr cona do wi zienia, tam w postaci smoka nawiedzi  j  
diabe , którego pokona a. Niestety cena wierno ci nauce Chrystusa 
kosztowa a j  ycie. Kult jej rozpowszechni  si  stosunkowo szybko. 
Na ziemi ma opolskiej apogeum oddawania czci w. Ma gorzacie 
przypada na XV w. Jednak e kult tej wi tej znany by  w tym regionie 
wcze niej, bo przed 1292 r., co uwidacznia nam si  dzi ki zachowa-
nym piecz ciom wsi Kamienicy, na której lokowano nast pnie Nowy 
S cz. To w a nie na piecz ciach widnieje wi ta, która siedzi na smoku. 
Zatem kult wi tej móg  „promieniowa ” na Podhale z siedziby archi-
diakonatu s deckiego – Nowego S cza, gdzie od 1448 r. istnia a kole-
giata pod wezwaniem w. Ma gorzaty.  
 
 Parafia Sromowce Ni ne i Sromowce Wy ne  
 
 Sromowce Ni ne jako osada funkcjonowa y by  mo e ju  u progu 
XIII stulecia. Pierwotnie osada nosi a nazw  „Przekop”. W okolicach 

———— 
87 KDMP I, nr 40.  
88 B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 184 [126]. 
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1323 r. wie  otrzyma a jako nadanie prawa niemieckie89. So tysem wów-
czas zosta  niejaki Sram, od którego pochodzi dzisiejsza nazwa wsi90. 
Parafia powsta a pod koniec XIII stulecia z fundacji ksi nej Kingi 
a zarazem kseni klarysek staros deckich91. Pierwsz  wzmiank  o para-
fii posiadamy pod rokiem, w którym wie  lokowano na prawie nie-
mieckim. Ko ció  parafialny wybudowany zosta  z drewna, nadano 
mu wezwanie do wspomnianej ju  w niniejszym artykule, w. Kata-
rzyny P. M. W II po . XVI w. parafia zosta a wcielona do Sromowców 
Wy nych. Z kolei w tej wsi funkcjonowa a dzi ki fundacji królew-
skiej parafia od I po . XIV w., w której wierni za opiekuna obrali 
w. Stanis awa bp. i m., jednego z czterech patronów pa stwa polskiego, 

którego kult szerzy  si  intensywnie pocz wszy od m cze skiej mierci 
w 1079 r. w. Stanis aw w dobie rozbicia dzielnicowego sta  si  sym-
bolem jedno ci Polaków. Zosta  kanonizowany w 1253 r. Po raz pierw-
szy parafia odnotowana zosta a w 1350 r. Ko ció  drewniany mia  
zosta  w XVI stuleciu porwany przez wezbrane wody Dunajca.  
 
 Parafia Stare C o  
 
 Osada Stare C o istnia a przed 1234 r.92. Znajdowa a si  w niej ko-
mora celna, w której pobierano op aty od kupców w druj cych przez 
tzw. trakt orawski. Lokacja na prawie niemieckim nast pi a w 1328 r. 
na gruntach na prawym brzegu Bia ego Dunajca93.  Zasad cami Stare-
———— 
89 KDMP II, nr 584. 
90 K.  D o b r o w o l s k i,  Najstarsze osadnictwo..., s. 13. 
91 Zob. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 189 [131]. 
92 Jak podaje dokument przywileju Henryka Brodatego wydanego dla wojewody 
krakowskiego Teodora z rodu Gryfitów w 1234 r. uzyska  on prawo do przeprowa-
dzenia akcji osadniczej na terenie Podhala, móg  sprowadzi  osadników niemieckich 
i zwolni  ich z ci arów z ziem le cych: nad Bia ym i Czarnym Dunajcem, Ostrow-
skiem, Rogo nic  oraz Lepetnic . Skoro te nazwy wówczas znano, mo na mniema , 
e istnia y w tym regionie jakie  starsze elementy osadnictwa, prawdopodobnie ro-

dzimego, co zauwa y  historyk Kazimierz Baran. Jedn  z takich rodzimych osad na 
prawie polskim najprawdopodobniej jest wspomniane Stare C o. Wi cej na ten temat 
wspomina w swym artykule sympatyk i badacz historii lokalnej nowotarszczyzny, 
Robert Kowalski, por. http://www.podhaleregion.pl/spoleczenstwo/historia/4971-
stare-c%C5%82o-i-%C5%9Bwi%C4%99ty-leonard-tajemnicze-pocz%C4%85tki-
nowego-targu [stan na 13.04.2016]. 
93 KDMP III, nr 655; Stare C o by o star  osad  targow  na szlaku prowadz cym 
z Krakowa do W gier. Por. F. K i r y k , Rozwój urbanizacji Ma opolski XIII-XVI w.…, 
s. 157 n.  
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go C a by  mo e byli osadnicy niemieccy. W ród ach XIV wiecz-
nych pojawia si  w roli so tysa niejaki Gunter. Z t  hipotez  wp ywów 
niemieckich mo na równie  wi za  patrocinium ko cio a parafialnego 
– w. Leonarda opata94. wi ty ten by  czczony przez spo eczno ci 
krajów zachodnioeuropejskich, w szczególno ci w Niemczech. Nie 
mo na wykluczy , i  to w a nie z tych regionów zaadaptowa  si  kult 
tego wi tego na ziemi podhala skiej. Z drugiej strony trudno pomi-
n  fakt, e w „sercu” diecezji krakowskiej, Krakowie, kult w. Leo-
narda znany by  ju  w XII stuleciu, co po wiadcza zachowana krypta 
roma ska b d ca pozosta o ciami po pierwotnej katedrze wawelskiej 
p.w. w. Wac awa, wzniesionej za czasów W adys awa Hermana95. 
Hipotetycznie centralny o rodek diecezji krakowskiej musia  oddzia-
ywa  tak e na rozwój kult wi tych w swych granicach administra-

cyjnych. Nasuwa si  jeszcze jedna hipoteza. Mianowicie kult w. Le-
onarda na ziemiach polskich mieli szerzy  cystersi. Niew tpliwie tak 
równie  by o w innych krajach na co wskazuje ikonografia, która 
przedstawia nie raz wspominanego wi tego w habicie cysterskim. 
Wiemy, e cystersi prowadzili w XIII stuleciu akcj  osadnicz  na 
Podhalu. I to w a nie oni ufundowali parafi  Stare C o w II po . XIII 
w96. Co jeszcze bardziej przemawia za argumentem, i  kult w. Leo-
narda nap yn  za ich przyczynkiem na ziemi  nowotarsk . Pierwsza 
wzmianka o ko ciele parafialnym pojawia si  stosunkowo pó no, mia-
nowicie pod 1327 r.97. W prezbiterium wi tyni o tarz g ówny dedyko-
wany by  czterem wi tym: w. Leonardowi, w. Walentemu, w. Sta-
nis awowi oraz w. Barbarze. Prof. Jerzy Rajman wysuwa przypusz-
czenie, i  w wiekach rednich ko ció  móg  posiada  innego patrona98. 

———— 
94 w. Leonard wedle XI wiecznych legend mia  wywodzi  si  z dynastii franko skiej 
i zarazem wychowywa  si  pod okiem w. Remigiusza z Reims. Nast pnie postanowi  
wie  ycie w osamotnieniu jako pustelnik. U kresu ycia by  mo e za o y  klasztor 
w Nobiliacum we Francji. Pod koniec XI w. szerzy  si  jego kult po ca ej Europie za spra-
w  cudów, które dokonywa  po mierci. Szybko wówczas sta  si  patronem wi niów. 
Por. H. F r o s, Twoje imi ..., s. 304. 
95 J. W y r o z u m s k i, Wielka Historia Polski. Dzieje Polski Piastowskiej (VIII – 1370), 
t. 2, Kraków 1999, s. 124. 
96 Por. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 190 [132]. 
97 W dokumencie opata cysterskiego Dionizego z 1327 r. po wiadczony zostaje pro-
boszcz Starego C a, który odgrywa  wówczas rol  wiadka potwierdzaj cego nadanie 
praw lokacyjnych wsi D ugopole; KDMP I, nr 221. 
98 J. R a j m a n , Wokó  najdawniejszych dziejów Nowego Targu..., s. 32 
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Kolejna wzmianka z 1346 r. informuje nas, e Stare C o wraz z parafi  
zostaj  inkorporowane w granice nowo powsta ego miasta Nowego 
Targu oraz nowej parafii.  
 
 Parafia Szaflary 
 
 Wedle bada  Józefa Rafacza wie  Szaflary by a najprawdopodob-
niej grodem warownym na Podhalu, który posiada  stra nic . Jedno-
cze nie Szaflary mia y by  najstarszym o rodkiem administracyj-
nym99. Istnienie stra nicy potwierdza dokument wydany przez ksi cia 
Boles awa Wstydliwego z 1252 r. Pisz c o parafii nie ma w tpliwo ci, 
e powsta a ona jako fundacja cystersów konwentu szczyrzyckiego 

w I po . XIV w.100. Pierwsza wzmianka o niej pojawia si  pod 1350 r. 
Szaflary otrzyma y prawo niemieckie przed 1336 r., co jednoznacznie 
zwi zane by o przedsi wzi ciem budowy ko cio a parafialnego w nie-
d ugim odst pie od nadania praw. Patronat sprawowali pocz tkowo 
zakonnicy cysterscy, a od 1380 r. na skutek rewindykacji ziem prawo 
patronatu przesz o na króla. Drewnian  wi tyni  parafialn  po wi -
cono w. Andrzejowi Aposto owi, uczniowi chrystusowemu i zarazem 
m czennikowi. Opiekunowi rybaków, rycerzy oraz podró ników. 
Jego kult na ziemiach polskich znany by  ju  w XI stuleciu, kiedy to 
pojawi  si  pierwszy ko ció  dedykowany mu, mianowicie roma ska 
wi tynia w Krakowie, fundacji komesa Sieciecha.  

 
 Parafia Szczawnica  
 
 Parafia szczawnicka to kolejna z grupy parafii, które pierwotnie 
w ród ach pojawiaj  si  pod 1350 r. Zatem najprawdopodobniej po-
wsta a w I po . XIV w. ywot ko cio a parafialnego, którego utytu o-
wano patronatem w. Wojciecha bp i m., nie by  zbyt d ugi. Bowiem 
ju  w 1577 r. pojawi a si  wzmianka o tym, e wi tynia by a opusz-
czona. A zaledwie po kilku latach drewniana wi tynia rozpad a si  
z zaniedbania oraz staro ci101. Pierwotnie prawo patronatu nale a o do 
króla, który ufundowa  ko ció . Przez krótki okres parafi  przy czono 

———— 
99 J. R a f a c z, Dzieje i ustrój Podhala..., s. 6. 
100 DLb III, s. 437-438. 
101 B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 192 [134]. 
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do Kro cienka102. Jak wcze niej zosta o wspominane opiekunem para-
fian szczawnickich zosta  w. Wojciech, biskup praski, którego cia o 
po m cze skiej mierci do gnie nie skiej katedry sprowadzi  ksi  
Boles aw Chrobry. Kult biskupa rozwin  si  bardzo szybko. W re-
dniowieczu w. Wojciech czczony by  jako jeden z najpopularniej-
szych wi tych, wkrótce uzyskuj c rang  patrona pa stwa polskiego.  
 
 Parafia Tylmanowa  
 
 Tylmanowa nale y do osad, które zosta y lokowane na tzw. surowym 
korzeniu. Dokument lokacyjny wyda a w 1336 r. opatka klarysek 
staros deckich, Salomea103. Akcj  osadnicz  przekaza a na r ce nieja-
kiego zasad cy Piotra i jego syna Tylmana104. Klaryski ze Starego 
S cza jednocze nie ufundowa y i uposa y y parafi , któr  po raz 
pierwszy materia y ród owe wymieniaj  w 1350 r. Musia a powsta  
prawdopodobnie mi dzy 1336-1350 r. Jak podaje Jan D ugosz, pi tna-
stowieczny kronikarz, za jego czasów parafia obejmowa a tak e wie  
Ochotnic . D ugosz wspomina, e ko ció  parafialny by  drewniany 
oraz konsekrowany przez duchowie stwo. Wezwanie g ówne wi tyni 
dedykowano biskupowi Myry, w. Miko ajowi, o którym ju  wspomi-
nali my (patrz parafia Maniowy, s. 16).  
 
 Parafia Waksmund  
 
 Wie  o niemiecko brzmi cej nazwie istnia a przed 1338 r., poniewa  
w dokumentach ród owych z tego okresu zachowa a si  wzmianka 
o so tysie Miko aju z „Wachsmundu”. Interesuj c  hipotez  wysuwa 
jeden z wybitniejszych znawców historii regionalnej S decczyzny 
oraz Podhala, prof. Feliks Kiryk, który uwa a, i  wie  Waksmund 
mia a swój pocz tek w istniej cej przed 1254 r. osadzie Wilczepole. 
Owa hipoteza wydaje si  by  przekonywuj ca. Jak podaje Jan D ugosz 
wie  do po . XIV stulecia nale a a do konwentu cystersów ze Strzy-
rzyca105. W owym czasie otrzyma a ona równie  prawo niemieckie106. 
———— 
102 Decyzj  t  podj  biskup krakowski Piotr Tomicki w 1529 r., gdy  parafia 
w Szczawnicy posiada a zbyt ma e uposa enie, aby si  utrzyma  samodzielnie.  
103 KDMP III, nr 648.  
104 Tam e.  
105 DLb III, s. 444. 
106 KDMP III, nr 655. 
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Wówczas tak e musia  zosta  wzniesiony ko ció  parafialny, najpó -
niej przed 1350 r., gdy  z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka107. 
Boles aw Kumor dodaje, e fundacji wi tyni parafialnej dokona  król 
i jednocze nie zachowa  on dla siebie prawo patronatu. W parafii waks-
mundzkiej z o ono szczególny ho d Maryi, pragn  rozwija  jej kult 
w ród mieszka ców. Ko cio owi nadano tytu  Wniebowzi cia Naj wi t-
szej Marii Panny108. wi to to w tradycji Ko cio a obchodzone jest co-
rocznie 15 sierpnia, chocia  pocz tki jego celebrowania trudno ustali . 
W V w. znane by o na terenie Jerozolimy. Na przestrzeni stuleci sta o si  
ono jednym z najwa niejszych wi t maryjnych. Dzie  ten od rednio-
wiecza wi towano jako dies natales Maryi, gdy  zosta a ona wzi ta do 
nieba. W Europie wi to Wniebowzi cia NMP odnotowano po raz 
pierwszy w VII w. w Rzymie. Nast pnie cesarz Karol Wielki ustanowi  
je najwa niejszym wi tem maryjnym109. Na ziemiach polskich wi to to 
zakorzeni o si  szczególnie w zwyczajach ludowych. Obchodzono je jako 

wi to Matki Bo ej Zielnej i stanowi o wyraz wdzi czno ci dla Matki 
Bo ej za udane plony rolnicze. Patrocinium to po ród wezwa  polskich 
ko cio ów upowszechni o si  mi dzy XIV a XV stuleciem.  
 
 Podsumowanie  
 
 Ten krótki wywód o kulcie wi tych na ziemi nowotarskiej w wie-
kach rednich pokazuje nam nie tylko zasi g oddzia ywania kultów 
poszczególnych wi tych, do których w szczególno ci mo emy zali-
czy  w. Katarzyny P. M., w. Miko aja bp. i w., w. Marcina bp i w., 
ale równie  zarysowuje nam pewne ramy czasowe organizacji sieci 
parafialnej na Podhalu, przejawy pobo no ci ludowej, wyra aj ce si  
poprzez: celebrowanie wi t maryjnych, fundacj  ko cio ów oraz 
altarii, ruch pielgrzymkowy. Zebrane wiadomo ci nie wyczerpuj  
oczywi cie w sposób ca kowity tematu, chocia by ze wzgl du na ma y 
zasób zachowanych róde . Jednak e posiadane informacje pozwalaj  
nam przybli y  w zarysie dzieje parafii oraz kult wi tych najbardziej 
czczonych w nowotarskiej wspólnocie wiernych.  
 

_________ 
———— 
107 MPV II, s. 175.  
108 Zob. B. K u m o r, Archidiakonat s decki..., s. 194 [136]. 
109 H. F r o s, Twoje imi ..., s. 339. 
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IN THE SPHERE OF SAINT PATRONS OF NOWY TARG  
IN MIDDLE AGES 

 
Abstract 

 
 The development of a network of parishes in the region of Nowy Targ, as well as 
the dissemination of the cult of saints bloomed in the 14th century. However, on the 
basis of the remaining sources, we can observe the first foundations of both settlement 
and first parishes already in the 13th century. This was connected with the activity 
of the Cistercian Friars, who in 1234 received a privilege of administering the region 
from the voivode of Cracow Teodor Gryfita. Some of the parish foundations were 
created at the initiative of Polish kings, who supported the development of church 
organisations in the Podhale region. When writing about saint worship one cannot 
ignore the important role of the intercession of Catherine of Alexandria, until these 
days the saint patron of Nowy Targ and its parish church. The inhabitants of the Po-
dhale region entrusted their everyday concerns and pleas also to saint Adalbert and 
saint Stanislaus, the patrons of Poland, bishop martyrs and other saints who died for 
their faith in Jesus Christ. An important element of people’s faith was the worship 
of the Virgin Mary. Marian festivities rooted in local tradition were celebrated in 
churches. Marian sanctuary in Lud mierz was visited by numerous pilgrims both from 
surrounding villages and farther regions.  
 

Translated by Hanna Rybkowska 
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