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Eugeniusz Pryczkowski 

Początki sanktuarium 

Królowej Kaszub w Sianowie 
 

Sanktuarium maryjne w Sianowie, kryjące łaskami słynącą figurę Królowej Kaszub 

zwanej też Patronką Pięknej Miłości, jest obecnie najbardziej znane na Pomorzu. Na lipcowe 

odpusty Matki Boskiej Szkaplerznej co roku przybywa około 20 tysięcy wiernych, z tego 

około 5 tysięcy przychodzi pieszo w kilkunastu kompaniach pielgrzymkowych. Najdłuższą 

trasę – około 120 km – pokonują pątnicy z Miastka. Jest to najdłuższa pielgrzymka na 

Kaszubach. Również wrześniowe odpusty Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 

zwyczajowo zwane Matki Boskiej Siewnej, gromadzą do 10 tysięcy wiernych.  

Mimo rosnącej sławy kaszubskiego sanktuarium wciąż mało znana jest jego historia. 

Dotychczasowe publikacje zwarte mają raczej charakter popularyzatorski.1 Nie rozwiewają 

odpowiedzi na wiele pytań, w tym najważniejsze dotyczące początków parafii i sanktuarium. 

Niniejszy artykuł porusza właśnie te najtrudniejsze kwestie, począwszy od założenia kaplicy, 

a nieco później także parafii, a skończywszy na upadku pierwszej parafii w Sianowie. 

 

Norbertanki u początków parafii w Sianowie 

Parafią macierzystą dla Sianowa i okolic było Chmielno z kościołem założonym za 

czasów książąt kaszubsko – pomorskich przez księżniczkę Damrokę około 1260 roku.2 Od tej 

chwili osada Sianowo, jako część chmieleńskiej parafii, podlegało wpływom żukowskich 

norbertanek. Parafia chmieleńska – po Oliwie i Żukowie – należy do najstarszych na 

Kaszubach. W 1348 roku jej granice określa dokument biskupa włocławskiego Macieja, który 

podaje, że należą do niej: Brodnica, Grzebieniec, Ręboszewo, Zawory, Łączyno, Borzestowo, 

Bącz, Miechucino, Cieszenie, Głusino, Staniszewo, Sianowo, Kożyczkowo, Garcz, Prokowo, 

Łapalice, Mirachowo, Dargolewo, Reskowo i Sierakowice.3 W tym dokumencie po raz 

                                                           
1 E. Pryczkowski, Królowa Kaszub, Sianowo-Banino 2002; J. Belgrau, Wśród dolin i wzgórz, Sianowo-Kraków 
2003. 
2 Patrz np.: G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, Gdańsk 2006; B. Śliwiński, Dzieje kasztelanii 
chmieleńskiej, Chmielno 2000. 
3 A. Czacharowski, Kopiariusz klasztoru norbertanek w Żukowie [w:] Zapiski historyczne, Tom XXIII, Toruń 1958, 
s.72-73; patrz także: M. Dzięcielski, Dzieje Ziemi Mirachowskiej od XII do XVIII wieku, Gdańsk 2000, s. 60. 
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pierwszy spotykamy zapis o Sianowie. Źródłem tej niezwykle cennej informacji jest 

kopiariusz sióstr norbertanek z Żukowa.4 Tekst jest w języku łacińskim. Pojawia się w nim 

forma „Swianow”. W tym właśnie okresie zrodziły się niezwykle znane i popularne do dziś 

legendy. Są w nich pewne szczególne motywy, które powtarzają się niemal w każdym 

przekazie, a które pozornie wydają się mało ważne. Jednym z nich jest kwiat paproci oraz 

sobótki, które pierwotnie obchodzone były na część Swantowida, największego boga 

Słowian, czczonego na całym Pomorzu, a zwłaszcza w świątyni Arkona5 na wyspie Rugii6. 

Ten ślad jest niezwykle istotny w badaniach początków Sianowa.7 W czasach pogańskich całe 

Pomorze, włącznie z Rugią, mówiło w języku kaszubskim.8 Był to zwarty obszar językowy i 

kulturowy, o którym już pod koniec XIX wieku pisano: Gdyby starzy Pomorzanie i Rujanie 

nie ulegli germanizacyi, tworzyliby dzisiaj ścisłą całość z żyjącym obecnie szczepem 

kaszubskim, mówiliby jedną i tą samą mową, a czy mowa ta byłaby samodzielnym językiem 

czy narzeczem polskiego, to też zależałoby od politycznych, literackich i w ogóle kulturalno – 

historycznych czynników.9 Ścisły związek całego obszaru dotyczył także wierzeń, zwłaszcza 

boga Swantowida. Ogniska sobótkowe palono zazwyczaj na wzniesieniach, zwanych 

najczęściej Łysymi Górami, lub w ich pobliżu.10 Otóż koło Sianowa, po drugiej stronie 

jeziora Sianowskiego, w miejscowości Cieszonko, jest wzniesienie o nazwie Łysa Góra. Była 

ona wraz z jej najbliższym otoczeniem, czyli terenem Sianowa, miejscem kultu pogańskiego. 

Miejsce to musiało być blisko wody i lasu.11 Sianowo, położone nad jeziorem, przez które 

przepływa rzeka Łeba, niemal otoczone lasem i licznymi wzgórzami w tym Łysą Górą, 

idealnie spełniało wszystkie te warunki.  

                                                           
4 A. Czacharowski, Kopiariusz…, s.72-73. 
5 R. Frydrychowicz, O sobótce czyli tak zwanych ogniach świętojańskich, Poznań 1877, s. 26. 
6 Tu podajemy nazwę współczesną, gdyż właściwszą nazwą – uzasadniona historycznie - jest Ruja; patrz: A. 
Parczewski, Swanty Wid. Żywa nazwa w mowie ludu kaszubskiego [w:] Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
T.27, Zeszyt 1/2, Poznań 1900. 
7 Tę kwestię związaną z kwiatem paproci, sobótkami i bogiem Swiãtowitem wyjaśniam w szerokim wywodzie 
ujętym w przygotowywanej pracy doktorskiej na temat Sianowa. 
8 Patrz: Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. Jerzy Treder, Gdańsk 2002; J. Borzyszkowski, J. 
Mordawski, J. Treder, Historia, geografia język i piśmiennictwo Kaszubów, Gdańsk 1999. 
9 A. Parczewski, Swanty Wid…, s. 246. 
10 J.Gąssowski, Ziemia mówi o Piastach, Warszawa 1960, s. 195. Także: Z. Joskowski OFMConv, Gród Gowida. 
Historia wsi i parafii Gowidlino, Banino 2006, s. 140, gdzie podano: Ludzie dawniej wierzyli w istnienie diabła nie 
w rozumieniu chrześcijańskim, ale an sposób pogański. Diabeł zamieszkiwał lub działał na wyznaczonych w tym 
celu wzniesieniach. Ludzie sądzili, że na tzw. „Łysych górach” odbywały się wiece i zloty diabłów oraz czarownic. 
11 R. Frydrychowicz, O sobótce czyli tak zwanych ogniach świętojańskich, Poznań 1877, s. 40. 
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W okresie chrystianizacji Pomorza w wielu miejscach kultu pogańskiego, zwłaszcza w 

miejscu dawnych kontyn12, wznoszono świątynie katolickie chcąc przemienić miejsca 

dawnych obrządków na kult chrześcijański. Nic więc dziwnego, że norbertanki żukowskie 

dążyły do wybudowania kaplicy w Sianowie.13 

 

Powstanie kaplicy i parafii w Sianowie (1373-1393) 

Rodzi się zasadnicze pytanie, kiedy powstała kaplica w Sianowie? Norbertanki 

pojawiły się w Chmielnie po 1280 roku. Przez wiele kolejnych lat wprowadzały one 

chrześcijaństwo zmagając się z praktykami pogańskimi. Szybko uznały, że konieczne jest 

roztoczenie szczególnej opieki duszpasterskiej nad Sianowem i okolicą, miejscem obrzędów 

pogańskich. Wówczas zaczęły przygotowania, by rozpocząć budowę kaplicy w Sianowie. 

Wymagało to zapewne uzgodnień z administratorami terenu, czyli Krzyżakami, którzy – w 

odróżnieniu od zakonnic – rozporządzali majątkiem, gdyż do nich należały okoliczne wsie. 

Te przygotowania trwały co najmniej do roku 1372, kiedy komturem gdańskim został 

Zygfryd Walport.14  

W bardzo ważnym dokumencie z 1388 roku, który również zawdzięczamy żukowskim 

norbertankom, znajdujemy pierwszą pewną wzmiankę o istnieniu kaplicy w Sianowie.15 Była 

wtedy dopiero co założona.16 Dokument rozwiewa mnóstwo wątpliwości związanych z 

powstaniem kaplicy. Jest w nim wyraźnie mowa o przekazaniu do „użytkowania” 

wymienionych tam miejscowości na łono kościoła w Chmielnie dla wzniesienia pewnej 

kaplicy w Sianowie. Komtur gdański Zygfryd Walport von Bassenheim, który urzędował w 

latach 1372-138417, musiał być – jako rycerz Zakonu Maryi Panny - zainteresowany 

rugowaniem pogańskich zwyczajów w Sianowie i okolicy.18 Stolica okręgu krzyżackiego była 

od 1373 roku w Miechucinie położonym blisko Chmielna, a więc nie było kolizji z 

ewentualną przynależnością parafialną. Ten rok można właśnie przyjąć za początek budowy 

                                                           
12 J. Gąssowski, Ziemia mówi o Piastach, Warszawa 1960, s. 194. 
13 Warto zauważyć, że na Świętej Górze Chełmskiej kaplicę chrześcijańską budowali właśnie norbertanie po 
1214 roku, kiedy książę szczeciński Bogusław II przekazał norbertanom tę górę. Mieli oni żywy kontakt z 
norbertankami żukowskimi, choćby przez koligacje książęce. Żoną księcia Bogusława II była Mirosława, córka 
księcia gdańskiego Mściwoja I, fundatora klasztoru norbertanek w Żukowie. 
14 Patrz: A. Czacharowski, Kopiariusz…, s.82. 
15 Tamże, s.72-73. 
16 M. Dzięcielski, Dzieje…, s. 108-109. 
17 A. Czacharowski, Kopiariusz… 
18 Niektórzy badacze przypisują Zygfrydowi Walportowi budowę kaplicy opierając się na fakcie, że w czasie 
kiedy była ona budowana rządził on w Gdańsku. Walport sprzyjał tej budowie, sama budowa jednak była raczej 
prowadzona przez żukowskie norbertanki.  
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kaplicy sianowskiej. Komtur przydzielił do niej „w użytkowanie i z profitami” pięć wsi 

oficjalnie przynależnych do kościoła parafialnego w Chmielnie: Sianowo, Staniszewo, 

Głusino, Mirachowo i Bącz wyznaczając tym samym uposażenie dla przyszłego kapelana.19 

Kapelanem w Sianowie biskup Stefan, zastępujący na Pomorzu bpa włocławskiego Jana 

Kropidłę, ustanowił Chilmana, brata zakonu norbertanów, zastrzegając przy tym, że kaplica 

sianowska należeć ma do kościoła parafialnego w Chmielnie.20 Dokument z 1388 roku 

sankcjonuje więc pewien kompromis zawarty między Krzyżakami, biskupstwem 

włocławskim, a klasztorem żukowskim, do którego należała opieka duszpasterska i dochody 

parafii w Chmielnie. Ustanowienie nowej placówki kościelnej w Sianowie z przynależnymi 

do niej wsiami należącymi wcześniej do Chmielna było głównie efektem działania klasztoru 

żukowskiego, dlatego też wielki mistrz i komtur gdański, mający prawo patronatu nad tymi 

wsiami, zgodzili się, aby kapelanem sianowskim został norbertanin żukowski. Takie 

rozwiązanie satysfakcjonowało klasztor żukowski, czyli właścicieli kościoła parafialnego w 

Chmielnie. Jednocześnie ustanawiało nową placówkę, w której prężne już Mirachowo miało 

swój kościół, zwany w dokumencie jeszcze kaplicą. Wreszcie, Sianowo położone było na 

terytorium podlegającym jurysdykcji biskupa włocławskiego, który w porozumieniu z 

żukowskim konwentem, zdecydował o obsadzie kapelana.  

Podsumowując, rok 1388 stanowi początek parafii sianowskiej, mimo że dokument z 

tego roku podkreśla jeszcze zależność od Chmielna. Była to jednak zależność wyłącznie 

formalna związana z obsadą plebana - norbertanina Chilmana. W tym czasie Chmielno 

przynosiło niskie dochody klasztorowi. Było ubogą wsią nękaną różnymi klęskami21, z 

trudem podnoszącą się z gruzów po brandenburskim najeździe dokonanym w 1308 roku. 

Sprawujący duszpasterską opiekę nad kościołem w Chmielnie klasztor żukowski dotknął 

również poważny kryzys ekonomiczny.22 W istocie Sianowo od początku spełniało niemal 

wszystkie kryteria samodzielnej parafii. W chwili nadania ziemi przez komtura gdańskiego 

                                                           
19 List K. Bruskiego do E. Pryczkowskiego z 25 marca 2009 roku, w zbiorach autora. 
20 Tamże. 
21 B. Grzędzicki, Chmielno, Gdańsk 1980, s. 39 pisze: Klęski elementarne i zarazy spowodowały pod władzą 
krzyżacką poważne zahamowanie, a nawet zastój gospodarczy. Nastąpiło wyludnienie i brakowało sił 
roboczych. Około 1349 r. dotarła w okolice Chmielna „czarna śmierć” – ospa, wyrządzając wśród ludności 
wielkie spustoszenie. Po 1360 r. nastąpiły dwa lata nieurodzaju powodując klęskę głodu. Źródła donoszą też o 
dalszych zarazach, które miały miejsce w państwie krzyżackim w latach 1383, 1394 i 1398.  
22 W 1384 r. klasztor nie posiadał nawet 45 grzywien gotówki potrzebnej do wykupienia wsi Zawory. Dla 
zdobycia tej sumy musiał konwent sprzedać wieczystą rentę, ufundowaną na światło i inne potrzeby klasztoru 
zapewne. W 1394 r. wizytator polecił ponowne wstrzymanie naboru nowych członków konwentu aż do 
następnej wizytacji. Patrz: A. Czacharowski, Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie od XIII 
do połowy XV wieku, Toruń 1963, s. 109. 
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Jana Rumpheima na utrzymanie kościoła i uposażenie plebana w 1393 roku, zależność od 

Chmielna praktycznie zanikła.  

 

Początki sanktuarium maryjnego  

Decyzji o powstaniu parafii nie zaakceptowali mieszkańcy Mirachowa i okolic, którzy 

budowali kościół w Mirachowie.23 Przygotowanie budowy, jej rozpoczęcie, później jej 

zahamowanie i ostateczny upadek kościoła były procesem, który trwał na pewno nie mniej 

niż 25 lat, a z pewnością znacznie dłużej. Potwierdza to fakt, że założono tam cmentarz, na 

którym musiało być co najmniej kilkadziesiąt grobów, skoro jeszcze w XIX wieku znaleziono 

w tym miejscu mnóstwo kości zarówno dorosłych jak i dzieci. Praktyki kościelne, zwłaszcza 

pogrzeby, mogły być prowadzone w Mirachowie nawet do 50-70 lat, począwszy od 

ustanowienia okręgu administracyjnego w Mirachowie, czyli od 1381-1390 roku do połowy 

XV wieku. Trwała więc swoista rywalizacja pomiędzy środowiskami zainteresowanymi 

powołaniem parafii dla całego tego obszaru w Sianowie, a Mirachowie. Kwestii tej nie 

uregulowało zatem powołanie kapelanii – parafii w Sianowie w 1388 roku, w której obrębie 

znalazło się przecież formalnie także Mirachowo. Oznacza to, że mimo zgody komtura i 

nadaniu ziemi kapelanii w Sianowie, Krzyżacy nadal sądzili, że uda się ostatecznie powołać 

parafię (być może drugą, niezależną od Sianowa) w Mirachowie. Echa tych tarć znajdujemy 

w legendach o pojawieniu się cudownej figury. Istnieje kilka ich wersji. Wszystkie jednak 

swą fabułę osadzają na obszarze pomiędzy Mirachowem a Sianowem. Wszystkie podają też 

ostateczne rozstrzygnięcie, że parafia powstała w Sianowie, i że taka była wola Matki Boskiej 

wyrażona w pojawieniu się cudownej figury, która swe miejsce tam obrała. Im starsze są 

zapisy legend, tym ciekawsze podają nam informacje. Krzew paproci nieprzypadkowo 

pojawia się w sianowskich legendach. W czasach przedchrześcijańskich roślina ta była 

darzona szczególnym szacunkiem. Wierzono, że zakwita tylko raz na rok w dzień św. Jana i 

to na jedną krótką chwilkę. Człowiek, który znalazłby go, posiadłby ogromny skarb. Ta 

sztuka niestety nikomu się nie udawała.24 Dlatego znalezienie madonny w krzaku paproci 

nadawało temu zdarzeniu i samej figurze znamiona nadzwyczajności i wielkiego szczęścia.  

                                                           
23 Na szczególną uwagę zasługuje ciekawa adnotacja: W 1399 r. zobowiązuje się Paweł Schroeter proboszczowi 
żukowskiemu nie wyrządzić żadnej krzywdy. Szroeter był mieszkańcem Mirachowa. Wydaje się, że zapis ten ma 
związek z powstaniem sianowskiej parafii, w której imieniu występował proboszcz żukowski, jako prepozyt 
klasztoru norbertanek; patrz: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 
1880, s. 489. 
24 L. Siemieński, Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Warszawa 1975, s. 217.  
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Fakt pojawienia się figury musiał być od początku nadzwyczajny, żeby przyniósł 

odpowiedni efekt. Prawdopodobnie w sianowskim kościółku były już wcześniej inne figury, 

zapewne także Matki Boskiej. Sprowadzenie kolejnej nie byłoby niczym nadzwyczajnym. 

Jednak szczególny sposób Jej „przybycia”, zwłaszcza znalezienie przez dzieci lub w innej 

wersji przez narzeczonych, wywarło odpowiedni wpływ na lokalną społeczność. Figura 

zyskała zatem od samego początku status cudownej. Czy – zgodnie z legendarnymi 

przekazami – „wędrowała” ona do Mirachowa? Jest to całkiem możliwe. Rozgłos, jaki 

towarzyszył znalezieniu figury, nie mógł być obojętny dla urzędników mirachowskich. Mogli 

zatem podjąć działania, by sprowadzić ją do Mirachowa. O ile w ogóle tam trafiła, to jej 

powrót - względnie powroty - do Sianowa musiały się odbić szerokim echem w okolicy. 

Ostatecznie utarło się przekonanie, że to właśnie Sianowo wybrała Matka Boska za swą 

siedzibę, co definitywnie przypieczętowało upadek mirachowskiego kościoła.  

 

Madonna z początku XV wieku 

Motyw „wędrówki” figury z Mirachowa do Sianowa zasługuje na szczególną uwagę. 

Taki przekaz mógłby być dla nauki zupełnie obojętny, gdyby nie fakt, że źródła przekazują 

nam ewidentne informacje o kwestii spornej dotyczącej lokalizacji kościoła parafialnego. 

Można wnioskować, że po kilku dziesiątkach trudnych lat naznaczonych sporem, właśnie 

pojawienie się przepięknej madonny definitywnie mogło rozstrzygnąć ten problem. 

Przedwojenny uczony Alfred Brosig podkreśla, że figura pochodzi z pierwszej połowy XV 

wieku. Ten pewnik podpiera faktem, że posiada ona znamiona dojrzałego gotyku.25 Oznacza 

to, że została wykonana właśnie w czasie sianowsko - mirachowskiej kwestii. To potwierdza 

przypuszczenie, że pojawienie się figury miało rozwiązać problem lokalizacji parafii, co też 

się ostatecznie stało. Założenie to wyklucza także ewentualność pojawienia się figury wraz z 

pierwszym duszpasterzem, norbertaninem Chilmanem w 1388 roku. Figura powstała zatem w 

czasie wielkiej konfrontacji pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim, co musiało odbić się 

echem również w Mirachowie i Sianowie rządzonym przez Krzyżaków. Na Bitwę pod 

Grunwaldem w 1410 roku zaciągnięto także rycerstwo z Mirachowa, które służyło pod wodzą 

komtura Jana von Schonfelda.26 Po zwycięstwie Polski zachwiała się potęga Zakonu. Polska 

zyskała mocarstwowe znaczenie w Europie. Na krótko Mirachowo poddało się księciu 

słupskiemu Bogusławowi VIII, sojusznikowi Polaków, którzy jednak nie byli jeszcze w stanie 

                                                           
25 A. Brosig, Plastyka gotycka na Pomorzu, Toruń 1930, s. 24. 
26 J. Belgrau, Wśród dolin i wzgórz, Sianowo – Kraków 2003, s. 35. 
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wejść na te ziemie. Ostatecznie Pomorze Gdańskie, w tym okręg mirachowski, nadal 

pozostało w rękach Krzyżaków. Jest jednak oczywiste, że ich znaczenie wyraźnie zmalało na 

tym obszarze. Biskup włocławski zainteresowany dziesięcinami z bogatego Mirachowa27 

mógł wówczas śmielej domagać się parafialnej jego podległości wobec Sianowa, również 

norbertanki żukowskie, które od ponad dwudziestu lat miały w Sianowie swego kapłana, 

mogły podjąć podobne kroki. Wiemy również, że przychylność wobec norbertanek okazywał 

sam król Polski Władysław Jagiełło. Właśnie w obozie pod Malborkiem wystawił on 4 

sierpnia 1410 roku przywilej, w którym nadał im Przyjaźń i Smołdzino.28 Tak potężne 

poparcie znacznie wzmocniło pozycję klasztoru względem Krzyżaków. Był to zatem 

najlepszy czas, żeby podporządkować Mirachowo parafii sianowskiej. Za prawdziwe należy 

więc uznać stwierdzenie, że figura powstała na początku XV wieku, a w Sianowie pojawiła 

się w 1410 roku lub niewiele później.  

Działalność norbertanek jednoznacznie wskazuje, że figurę sprowadziły siostry, 

najpewniej za pośrednictwem księdza, którego osadziły w Sianowie. Prawdopodobnie był to 

już następca Chilmana. Norbertanki szczególnie dbały o rozwój kultu Matki Boskiej. 

Zakładały nowe parafie. Były to kościoły, które powstawały w ich dobrach, jak w Żukowie – 

kościół poklasztorny i kościół parafialny św. Jana Chrzciciela oraz w Oksywiu, Luzinie, 

Cecenowie, Wadzinie29 i Chmielnie. Obsługiwały również kościoły znajdujące się w pobliżu 

ich stacji duszpasterskich, m.in. w Przyjaźni, Przodkowie, Bukowinie, Goręczynie, 

Sianowie.30 Klasztor posiadał sporo zakładów rzemieślniczych. Prowadził szkołę 

klasztornego rzemiosła artystycznego.31 Najprawdopodobniej więc w żukowskiej pracowni 

powstała również figura sianowska. Norbertanki nie miały żadnego powodu, by sięgać po 

rzeźby z innych źródeł, skoro miały szeroki wyrób własnych i pięknych rzeźb, z których 

jedną – o wybitnych walorach artystycznych - przeznaczyły dla Sianowa, do którego należało 

przecież Mirachowo – ówczesny bastion władzy krzyżackiej. Powstanie rzeźby w Żukowie 

potwierdza też pośrednio ocena historyków sztuki Betlejewskiej i Clasena, którzy wiążą ją z 

kręgiem gdańskim.32  

                                                           
27 Patrz np.: P. Czaplewski, Ostatnie walki o dziesięciny biskupie na Pomorzu, Zapiski TNT, Toruń 1917, t.4. 
28 A.Czacharowski, Uposażenie…, s. 113. 
29 Ta miejscowość zaginęła. Dziś w tym miejscu są domy Mezowa, częściowo także Dzierżążna. Do dziś 
zachowały się ślady wsi. Przede wszystkim uszanowane jest miejsce po dawnym kościele. Na początku tego 
placu stoi krzyż.  
30 F. Okroy, Dzieje klasztorów norbertańskich w Żukowie, Żukowo 2010. 
31 Tamże. 
32 W. Szulist, Matka Boska Sianowska – Królowa Środkowych Kaszub [w:] „Studia Pelplińskie”, Tom XI, 1980, s. 
347. 
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Można przyjąć, że niemal od początków obecności cudownej Figury w Sianowie 

kościół otrzymał wezwanie Narodzenia Najświętszej Marii Panny, co po raz pierwszy podaje 

wizytacja z 1583 roku.33 To dokumentuje fakt powstania miejsca kultu maryjnego.  

 

Schyłek pierwszej parafii (1445) 

W 1433 przez Pomorze Nadwiślańskie przeszedł najazd husytów skierowanych przez 

Polskę przeciw Krzyżakom, wskutek czego bardzo ucierpiał konwent żukowski.34 To 

wydarzenie i wewnętrzne problemy konwentu skrupulatnie wykorzystał zakon krzyżacki.  

Wskutek tego w 1445 roku doszło do formalnego aktu podporządkowania klasztoru 

żukowskiego władzy krzyżackiej.35 Sprawa oparła się aż w Watykanie. Krzyżacy również 

wysłali swoje poselstwo, które okazało się bardziej skuteczne. W rezultacie akcja krzyżacka 

zakończyła się pełnym sukcesem.36 Na szczęście dla żukowskiego konwentu już w 1454 roku 

król Kazimierz Jagiellończyk podpisał akt inkorporacyjny Pomorza Wschodniego, na mocy 

którego formalnie wróciło ono do Polski. Krzyżacy odrzucili te decyzje, wskutek czego 

rozpoczęła się wojna trzynastoletnia zakończona pokojem toruńskim, który ostatecznie 

przywrócił Polsce władzę nad Pomorzem Gdańskim.37 

Wydarzenia żukowskie lat 40-tych XV wieku miały swój niewątpliwy oddźwięk w 

Sianowie. Zubożałemu konwentowi żukowskiemu na pewno zależało na utrzymaniu plebana 

przy cudownym wizerunku, do którego przybywali pielgrzymi. Nie były to zbyt duże 

dochody, ale w latach kryzysu miały znaczenie. Zdawali sobie z tego również sprawę 

Krzyżacy mający, dzięki karczmie, dobrą orientację w Sianowie. Dlatego należy sądzić, że w 

chwili przejęcia zwierzchnictwa nad klasztorem żukowskim przejęli oni kontrolę także nad 

kościołem sianowskim, co oznaczało wycofanie stamtąd plebana z zakonu premonstratensów 

i podporządkowanie sianowskiego kościoła proboszczowi ze Strzepcza, który podlegał 

wpływom krzyżackim. Potwierdzają to zapisy z wizytacji Rozrażewskiego z roku 1588, w 

których podano, że najstarsi mieszkańcy okolicy sianowskiej nie mogli sobie przypomnieć, by 

przy kościele stacjonował kiedyś kapłan.38 Oznacza to, że za życia dziadków najstarszych 

mieszkańców stałego plebana już nie było, czyli nie było go już na pewno w 1450 roku. 

                                                           
33 S. Librowski, Wizytacje diecezji włocławskiej, Tom 10 [w:] „Archiwa Biblioteki i Muzea”, Lublin 1965, s. 127. 
34 A. Czacharowski, Uposażenie…, s. 114. 
35 A. Czacharowski, Próba inkorporacji klasztoru żukowskiego przez Zakon Krzyżacki w połowie XV wieku [w:] 
„Zapiski historyczne”, Tom XXVI, Toruń 1961, s. 109. 
36 Tamże, s. 113. 
37 G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, Gdańsk 2006, s.366. 
38 J. Belgrau, Wśród dolin i wzgórz, Sianowo – Kraków 2003, s. 41. 
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zatem rok za czas upadku pierwszej parafii w Sianowie należy uważać rok inkorporacji 

klasztoru, czyli 1445.  

 

Zakończenie 

Przez kolejne ponad cztery wieki kościół sianowski był filialny wobec Strzepcza. 

Liczne wojny, które dotykały ten teren, nie pozwalały na rychłą reaktywację parafii. Dopiero 

udało się to w połowie XIX wieku. Od tego czasu nastąpił stały wzrost kultu maryjnego w 

Sianowie, którego szczytowym momentem była koronacja sianowskiej madonny w 1966 roku 

na Królową Kaszub. W ostatnich trzydziestu latach kult rozszedł się na całe Kaszuby, także 

na Pomorze Środkowe. Od dziesięciu lat sława Królowej Kaszub rośnie wśród Kaszubów w 

Kanadzie, u których jest coraz więcej jej wizerunków. Patronuje też chórowi „Ludowa nuta” z 

Hamilton, który wizerunek madonny zamieścił na swoim nowym sztandarze poświęconym na 

sianowskim odpuście w 2014 roku.39 

 

 

Słowa kluczowe: 

Sianowo, kult boga Swiantowida, kontyna, początki sanktuarium, Królowa Kaszub, 

Chilman, norbertanki, cudowna figura. 

 

                                                           
39 Pełna historia sanktuarium Królowej Kaszub ma ukazać się w publikacji książkowej, która będzie owocem 
przygotowywanej pracy doktorskiej.  
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Resumé 

Artykuł przybliża nam początki przyszłego sanktuarium Królowej Kaszub w 

Sianowie. W czasach przedchrześcijańskich było to miejsce kultu pogańskiego boga 

Świętowida (Swiantowida), który dał nazwę miejscowości. W miejscu dawnej kontyny 

pogańskiej, żukowskie siostry norbertanki postanowiły pod koniec XIV wieku wznieść 

kaplicę, a później kościół. W 1388 roku osadzono, a w 1393 roku uposażono, pierwszego 

proboszcza o imieniu Chilman, co dało początek parafialnym dziejom Sianowa. Po wiktorii 

grunwaldzkiej sprowadzono do Sianowa figurę Matki Boskiej, którą w szybkim czasie 

uznano, jako cudowną. Niestety, już w 1445 roku parafia upadła. Mimo to kult maryjny trwał, 

a w późniejszych latach coraz bardziej się rozwijał. Największym wydarzeniem w dziejach 

sanktuarium była koronacja cudownej figury w 1966 roku na Królową Kaszub. Obecnie, jest 

to najbardziej znane sanktuarium na Kaszubach. 

 


