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Wstęp

Radecznica to wieś gminna powiatu zamojskiego, 
położona na pograniczu Roztocza, na terenie Szcze-
brzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. W pradaw-
nych czasach okolice Radecznicy zamieszkiwali 
prawdopodobnie Lędzianie1. Następnie znajdowała 
się ona na obszarze wielkiego szlaku handlowego 
wiodącego od Morza Czarnego i Kijowa. Pierwsze 
historyczne wzmianki o Radecznicy jako miejsco-
wości sięgają XIV wieku2. Po rozbiorze w roku 1772 
wieś znalazła się w zaborze austriackim, w latach 
1809–1815 należała do Księstwa Warszawskiego, 
a następnie znalazła się w granicach Królestwa Pol-
skiego3. Obecnie jest to wieś z przewagą pól upraw-
nych oraz spokojem i zielenią charakterystycznymi 
dla Roztocza. Od ponad 300 lat w radecznickim zie-
lonym krajobrazie dominuje zespół kościelno-klasz-
torny, usytuowany na wzgórzu zwanym Łysą Górą, 
na wysokości 323 m n.p.m.

Dyspozycja topograficzna i architektoniczna rozbu-
dowanego kompleksu radecznickiej bazyliki mniejszej 
pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy wiąże się z hi-
storią objawień tego świętego w roku 1664. Budowla 
stanowi przykład sakralnego założenia późnobaro-
kowego, które wyrosło z idei kontrreformacyjnych 
zaszczepionych na grunt sarmackiego społeczeństwa 

Introduction

Radecznica is a municipal village in Zamość county, 
located on the border of Roztocze, within the ter-
ritory of Szczebrzeszyn Landscape Park. In ancient 
times, the area around Radecznica was probably in-
habited by the Lendians.1 Afterwards, it found itself 
in the area of a great trade route leading from the 
Black Sea and Kyiv. The first historical mention of 
Radecznica as a village dates back to the fourteenth 
century.2 After the partition in 1772, the village was 
located in the Austrian partition, in the years 1809–
1815 it belonged to the Duchy of Warsaw, and then 
found itself within the borders of the Kingdom of 
Poland.3 Today, it is a village with a predominance 
of farmland and the tranquility and greenery char-
acteristic of Roztocze. For more than 300 years, the 
green landscape of Radecznica has been dominated 
by a church and monastery complex, located on a hill 
called Łysa Góra, at an altitude of 323 meters above 
sea level.

The topographic and architectural disposition 
of the expanded complex of the Radecznica’s mi-
nor basilica dedicated to St. Anthony of Padua is as-
sociated with the history of the apparitions of this 
saint in 1664. The building is an example of late Ba-
roque religious buildings, which grew out of counter- 
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Ryc. 1. Bazylika w Radecznicy, widok od strony południowo-zachodniej, arch. J.M. Link, 2019; fot. A. Mazurek.
Fig. 1. Basilica in Radecznica, view from the south-west, arch. J.M. Link, 2019; photo by A. Mazurek.

Ryc. 2. Bazylika w Radecznicy, fasada, arch. J.M. Link, rok 2020; 
fot. A. Mazurek.
Fig. 2. Basilica in Radecznica, facade, arch. J.M. Link, 2020; photo 
by A. Mazurek.

reformation ideas like Sarmatian caste-based society.4 
The church erected on the hill perfectly fits into the 
natural beauty of Roztocze’s wildlife and harmoni-
ously combines the values of the landscape with the 
artistic craftsmanship of the architect.

The aim of the study is to analyze the problem of 
the conservation of Radecznica’s church against the 
background of historical events. Due to the turbu-
lent history of this place, it is necessary to chrono-
logically discuss the changes made both to the archi-
tecture of the building and its interior. The history 
of Radecznica’s church is very closely related to the 
history of Poland—all events in the country have 
made a mark on the appearance of the church, caus-
ing it to either flourish or deteriorate. Due to the 
extensive thematic scope, the work will only outline 
the more important aspects related to the architec-
ture and design of this sanctuary.

It should be noted that the church is just one of 
the elements of Radecznica’s complex of religious ob-
jects entered in the register of monuments. A separate 
note is worth the convent, the wooden chapel of the 
apparitions of St. Anthony “On the Water,” brick chap-
els built along the path in the convent’s “little forest” 
leading from the shrine to the chapel “On the Water,” 
as well as movable monuments located in the interior 
of the church.
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stanowego4. Wzniesiony na wzgórzu kościół doskona-
le wpisuje się w naturalne piękno przyrody Roztocza 
i harmonijnie łączy walory krajobrazu z kunsztem ar-
tystycznym architekta. 

Celem opracowania jest próba analizy problema-
tyki konserwatorskiej radecznickiej świątyni na tle 
wydarzeń historycznych na przestrzeni wieków. Ze 
względu na burzliwe dzieje tego miejsca konieczne 
jest chronologiczne omówienie zmian dokonywanych 
zarówno w architekturze budowli, jak i jej wnętrzu. 
Historia radecznickiego kościoła bardzo ściśle związa-
na jest z historią Polski – wszelkie wydarzenia w kraju 
odciskały piętno na wyglądzie świątyni, powodowały 
jej rozkwit i niszczenie. Z uwagi na obszerny zakres 
tematyczny, w pracy zostaną nakreślone jedynie waż-
niejsze aspekty związane z architekturą i wystrojem 
tego sanktuarium.

Zaznaczyć należy, że świątynia to tylko jeden z ele-
mentów radecznickiego kompleksu obiektów sakral-
nych wpisanych do rejestru zabytków. Osobnej uwagi 
wart jest klasztor zakonny, drewniana kaplica obja-
wień św. Antoniego „Na Wodzie”, murowane kaplice 
wybudowane wzdłuż ścieżki w „lasku” klasztornym 
wiodącej od sanktuarium do kaplicy „Na Wodzie”, 
a także zabytki ruchome znajdujące się we wnętrzu 
świątyni.

Ryc. 3. Bazylika w Radecznicy, rzut poziomy i rzut pionowy kościoła, arch. J.M. Link; źródło: „Radecznica 1978. Fonogramy zabytków”, 
rkps, Gminna Biblioteka Publiczna w Radecznicy.
Fig. 3. Basilica in Radecznica, horizontal and vertical plan of the church, arch. J.M. Link; source: „Radecznica 1978. Fonogramy zabyt-
ków,” ms, Radecznica Municipal Public Library.

Description of the church

When designing the church, the architect masterful-
ly utilized the small hill by surrounding the facade 
with massive escarpments. Located on a mountain 
surrounded by a forest, the church—with a full base-
ment—has the features of Baroque architecture. It was 
built using fired brick on lime mortar and was plas-
tered. It consists of a rectangular three-span nave and 
a narrower, two-span presbytery, closed by a semicir-
cular apse. A small sacristy abuts the chancel from the 
south. The facades are encircled by a richly decorated 
plinth, which bends over the crypt windows. The walls 
are fragmented with double Tuscan pilasters carrying 
a wide, richly profiled entablature. Arched windows 
have rectangular frames with parapets. The gable roof 
of the nave is framed by decorative, volute gables with 
pilasters and rich entablature, topped with triangular 
abutments. Above the last span of the nave there is a 
turret topped with an angular polygonal dome with a 
high spire and a cross. The richly fragmented, five- 
axis three-story front, with two towers on a square 
base, crowned with a triangular gable framed by vo-
lutes with a restless outline, is preceded by three lev-
els of stairs and a wide arcaded gallery, supported on 
a high foundation. The front axis is dominated by an 
impressive dome with a lantern, stealthily protruding 
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Opis kościoła 

Projektując świątynię, architekt po mistrzowsku po-
radził sobie z niewielkim pagórkiem przez opasanie 
elewacji masywnymi skarpami. Zlokalizowany na 
górze otoczonej lasem, w całości podpiwniczony ko-
ściół prezentuje cechy architektury baroku. Został 
wybudowany z palonej cegły na zaprawie wapiennej 
i otynkowany. Składa się z prostokątnej trójprzęsło-
wej nawy i węższego, dwuprzęsłowego prezbiterium, 
zamkniętego półkolistą absydą. Do prezbiterium od 
południa przylega niewielka zakrystia. Elewacje obiega 
bogato profilowany cokół, wyłamujący się nad okien-
kami krypt. Ściany rozczłonkowane są podwojonymi 
toskańskimi pilastrami dźwigającymi szerokie, bogato 
profilowane belkowanie. Zamknięte półkoliście okna 
mają prostokątne obramienia z gzymsami. Dwuspado-
wy dach nawy ujęty jest w ozdobne, wolutowe szczyty 
z pilastrami i bogatym belkowaniem, zwieńczone trój-
kątnymi przyczółkami. Nad ostatnim przęsłem nawy 
występuje wieżyczka sygnaturki zwieńczona grania-
stym wielobocznym hełmem z wysoką iglicą i krzyżem. 
Bogato rozczłonkowany, pięcioosiowy trójkondygna-
cyjny fronton z dwiema wieżami na rzucie kwadratu, 
zwieńczony trójkątnym szczytem ujętym w spływy 
wolutowe o niespokojnym konturze, poprzedzają trzy 
kondygnacje schodów oraz szeroka galeria arkadowa, 
oparta na wysokiej podbudowie. Na osi frontonu do-
minuje okazała kopuła z latarnią, wysunięta ryzalitowo 
na czterech masywnych filarach. Horyzontalizm galerii 
podtrzymują rytmiczne układy bogato zdobionych bel-
kowań, odcinki gzymsów i fryzu. Podziały wertykalne 
wprowadzono za pomocą wydatnych zdwojonych pi-
lastrów oraz osiowego układu półokrągłych okien uję-
tych w prostokątne obramienia, aedicul i obramionych 
nisz. Występujące na narożach wież zdwojone pilastry 
dodają im smukłości. Hełmy wież wyrastające na spa-
dzistych daszkach zaopatrzono w ośmioboczne latarnie 
z przeźroczami i zakończono kopułkami z iglicą, kulą 
i krzyżem5.

Budowla posiada jedną nawę główną oraz prezbite-
rium, które zostały przykryte sklepieniem beczkowym 
z lunetami. Lunety od wewnątrz dodatkowo wzmoc-
niono dwoma ściągami stalowymi, a południowa ściana 
ochraniana jest przez zewnętrzne przypory wykonane 
z cegły i kamienia ciosanego. Wymiary wewnętrzne 
prezbiterium tej masywnej barokowej świątyni to 7,83 
x 13,60 m, a nawy głównej 12,53 x 18,15 m. Od strony 
wschodniej świątynię poprzedza przedsionek wsparty 
na kolumnach, do którego prowadzi 137 stopni, czę-
ściowo drewnianych obudowanych (104 stopnie)6, czę-
ściowo kamiennych – otwartych (33 stopnie)7.

Wnętrze świątyni zostało utrzymane w typie ko-
ściołów ścienno-filarowych z niewielkim prezbiterium 
zakończonym półkoliście, wyodrębnionym za pomocą 
wąskiego i wysmukłego łuku tęczy. Monotonię ścian 
rozbija mocno zaakcentowany rytm wydatnych pila-
strów z odcinkami szerokiego belkowania. Całą prze-
strzeń nakrywa sklepienie kolebkowo-krzyżowe. Arka-

Ryc. 4. Bazylika w Radecznicy, historyczny krzyż z 1664 znajdu-
jący się obecnie pod chórem w kościele, 2019; fot. A. Mazurek.
Fig. 4. Basilica in Radecznica, historical cross from 1664, cur-
rently located underneath the choir in the church, 2019; photo by  
A. Mazurek.

on four massive pillars. The gallery’s horizontalism is 
supported by rhythmic arrangements of richly deco-
rated beams, fragments of cornices and friezes. Verti-
cal divisions were introduced by means of prominent 
double pilasters and the axial arrangement of arched 
windows framed with rectangular frames, aedicul and 
framed niches. Double pilasters at the corners of the 
towers make them appear slender. The domes of the 
towers rising on sloping roof were equipped with oc-
tagonal lanterns with slides and ended with a dome 
with a spire, a sphere and a cross.5

The building has one nave and a presbytery covered 
with a barrel vault with lunettes. The lunettes from the 
inside are additionally reinforced with two steel ties, 
and the southern wall is protected by external buttress-
es made of brick and hewn stone. The internal dimen-
sions of this massive Baroque church are 7.83 x 13.60 
m, and the main nave is 12.53 x 18.15 m. On the east 
side, the church is preceded by a vestibule supported by 
columns, which can be accessed after scaling 137 steps, 
partially wooden and enclosed (104 steps),6 partially 
stone and open (33 steps) .7

The interior of the church was maintained in the 
type of wall-and-pillar churches with a small presby-
tery ending with a semicircle, separated by a narrow 
and slim chancel arch. The monotony of the walls is 
disrupted by the heavily accentuated rhythm of the 
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dowy chór muzyczny z murowaną balustradą wsparty 
jest na trzech masywnych filarach. Wnętrze kościoła 
dobrze doświetlają wysokie półokrągłe okna w połu-
dniowej ścianie nawy i prezbiterium oraz dwa prosto-
kątne okna w przyziemiu fasady. Trzy wejścia od strony 
galerii zaznaczono kamiennymi portalami. Boczne zre-
dukowano jedynie do prostokątnych, skromnie profi-
lowanych obramień, a portal główny ujmuje wejściową 
arkadę w wiązki doryckiej kolumny i pilastra, na któ-
rych spoczywa belkowanie i skrajne odcinki przerwa-
nego naczółka8.

Radecznickie sanktuarium można zaliczyć do 
grona najlepszych dzieł Jana Michała Linka. Dzięki 
nowemu już sposobowi myślenia w kategoriach rzeź-
biarskich, w projekcie kościoła świetnie posłużył się 
grą światła i cienia oraz operowaniem kulisowymi ze-
stawieniami monumentalnych form. W mistrzowski 
sposób zestroił architekturę kościoła z naturalnymi 
walorami wzgórza radecznickiego. Utworzył domi-
nującą nad okolicą widowiskowo-reprezentacyjną 
budowlę, budzącą podziw i respekt. Zaproponowa-
ne przez Linka rozwiązania architektoniczne okazały 
się także funkcjonalne i praktyczne. Na szczególną 
uwagę zasługuje zwłaszcza arkadowa galeria z pięknie 
opracowaną kopułą9.

Ryc. 5. Bazylika w Radecznicy, kościół w okresie cerkiewnym (1890–1914) z charakterystycznymi kopułami; źródło: „Radecznica 1978. 
Fonogramy zabytków”, rkps, Gminna Biblioteka Publiczna w Radecznicy.
Fig. 5. Basilica in Radecznica, orthodox phase (1890–1914) with distinct domes; source: „Radecznica 1978. Fonogramy zabytków,” ms, 
Radecznica Municipal Public Library.

prominent pilasters with sections of wide entabla-
ture. The whole space is covered by a groin vault. 
The church’s arcade music choir, with a brick railing, 
is supported by three massive pillars. The interior of 
the church is well illuminated by the high arched win-
dows in the southern wall of the nave and the chancel 
and two rectangular windows in the bottom portion of 
the facade. Three entrances from the gallery side are 
marked with stone portals. The side is reduced only 
to rectangular, modestly profiled covers, and the main 
portal captures the entrance arcade in the beams of the 
Doric column and pilasters, on which the entablature 
and farthest sections of the severed hip.8

Radecznica’s sanctuary can be counted among the 
best works of Jan Michał Link. Thanks to a new way of 
thinking in sculptural terms, he made great use of the 
game of light and shadow and the operation of the back-
stage connection of monumental forms in the church 
design. He masterfully tuned the architecture of the 
church with the natural qualities of Radecznica’s hill. 
He created a spectacular and representative building 
above the area, arousing admiration and respect. Link’s 
proposed architectural solutions have also proved to be 
functional and practical. Especially noteworthy is the 
arcaded gallery with a beautifully designed dome.9
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Wzmianki źródłowe

Początki istnienia kościoła w Radecznicy sięgają roku 
1664. Wtedy to 8 maja miejscowemu tkaczowi Szymo-
nowi miał ukazać się św. Antoni Padewski. Wedle źródeł 
historycznych i tradycyjnych przekazów, święty wyraził 
wówczas życzenie, aby na Łysej Górze powstała świąty-
nia, i obiecał, że w zamian gromadzący się tutaj czcicie-
le otrzymywać będą liczne łaski od Boga10. Wówczas na 
Łysą Górę w Radecznicy zaczęły przybywać pojedyncze 
osoby i małe grupki tych, którzy chcieli osobiście zapo-
znać się z miejscem objawień, by przekonać się o wiary-
godności świadectw Szymona Tkacza.

Początkowo miejsce objawień oznaczone zostało 
krzyżem11, przy którym gromadzili się wierni; opiekę 
duszpasterską sprawował nad nimi proboszcz miejsco-
wej parafii Mokrelipie, a następnie przez krótki okres 
franciszkanie konwentualni z Zamościa12. Wiadomości 
o objawieniach św. Antoniego oraz niezwykłych łaskach 
uzyskiwanych poprzez orędownictwo tego świętego 
przyciągały coraz bardziej liczne rzesze pielgrzymów13.

Ryc. 6. Bazylika w Radecznicy, nawa główna, prezbiterium, ołtarz 
główny i dwa ołtarze boczne, widok na tęczowe sklepienie łączące 
nawę główną z prezbiterium oraz zabytkowy krucyfiks z XVIII wie-
ku na tle fresków przedstawiających scenę z Golgoty i św. Fran-
ciszka z Asyżu, 2019; fot. A. Mazurek.
Fig. 6. Basilica in Radecznica, main nave, presbytery, main al-
tar and two side altars, view of the chancel vault connecting the 
main nave with the presbytery and the historical crucifix from the 
seventeenth century against a background of frescoes depicting 
the scene of Golgotha and St. Francis of Assisi, 2019; photo by 
A. Mazurek.

Mentions in sources

The origins of the church in Radecznica date back to 
1664. It was then that on May that St. Anthony of Padua 
 was to appear to Szymon, a local weaver. According to 
historical sources and oral histories, the saint then ex-
pressed his wish that a church be established on Łysa 
Góra, and promised that in return the worshippers 
gathered here would receive numerous graces from 
God.10 Then individuals and small groups of those 
who wanted to see the place of apparitions began 
to arrive at Łysa Góra in Radecznica to see whether  
Szymon the weaver’s testimonies were true. Initially, 
the place of apparitions was marked by a cross,11 at 
which the faithful gathered; the parish priest of the 
local parish of Mokrelipie hosted services for them, 
and then for a short period, so did the Franciscan 
convention of Zamość.12 News of the apparitions of 
St. Anthony and the extraordinary graces obtained 
through the advocacy of this saint attracted more and 
more large crowds of pilgrims.13

The bishop of Chełm Michał Świrski became in-
terested in the revelations in Radecznica and bought 
this small village with a farm (June 30, 1666)14 from 
the Godlewski siblings: Jan, Paweł and Joanna. Stew-
ardship of the place of worship of St. Anthony was 
proposed to the Rus’ province of the Order of St.  
Bernard, who had lived here since June 20, 1667. Be-
fore then, the bishop sought the permission of the 
Pontifical Congregation of Bishops and Monks to ac-
cept the foundation, and a wooden chapel and a small 
wooden chapel were built on the mountain that was 
the site of the apparitions.15 The first superior of the 
monastery was priest Ludwik Radkowski,16 and Bish-
op Świrski made a solemn canonical acceptance of the 
monks and confirmed their presence in Radecznica 
with a corresponding document.17

With the rapidly growing worship of the Radecznica 
site as a place of pilgrimage, the construction of a 
proper church and monastery became necessary, and 
the appropriate decision on this matter was taken 
during the chapter council of the religious province 
in 1669.18 A larger wooden church and a larger mon-
astery were built in the same year on the site of the 
apparitions. A year later, due to the efforts of Bishop 
Świrski, a foundation act was drafted for the monastery, 
but it was not until 1676 that the Coronation Sejm in  
Cracow approved this foundation with a constitution.19 
At that time, Bishop Świrski gave the monks a manor, a 
farm and the village of Radecznica.20

In 1686, the construction of brick religious build-
ings began, and in 1695 the church was consecrated. 
The construction was started in 1684 by friar guardi-
an Franciszek Bujnowski, but preparations for the con-
struction of the church had already been made by build-
ing a brickyard and collecting the necessary materials. At 
the same time, the Order of St. Bernard sought finan-
cial support for the construction.21 The main founder 
of this architectural gem of Roztocze was Barbara from 
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Objawieniami w Radecznicy zainteresował się tak-
że biskup sufragan chełmski Michał Świrski i od ro-
dzeństwa Godlewskich: Jana, Pawła i Joanny zakupił tę 
niewielką wieś wraz z folwarkiem (30 czerwca 1666)14. 
Objęcie opieką duszpasterską miejsca kultu św. Anto-
niego zaproponował bernardynom prowincji ruskiej, 
którzy mieszkali tu od 20 czerwca 1667. Do tego cza-
su biskup wystarał się o zgodę papieskiej Kongregacji 
Biskupów i Zakonników na akceptację fundacji i na 
górze objawień została zbudowana drewniana kaplica 
oraz niewielki drewniany dom zakonny15. Pierwszym 
przełożonym klasztoru został o. Ludwik Radkowski16, 
a biskup Świrski dokonał uroczystego kanonicznego 
wprowadzenia zakonników i potwierdził ich obecność 
w Radecznicy odpowiednim dokumentem17.

Wraz z gwałtownie rosnącym kultem Radecznicy 
jako miejsca pielgrzymkowego konieczna stała się budo-
wa właściwego kościoła i klasztoru, a stosowną decyzję 

Ryc. 7. Bazylika w Radecznicy, nawa główna, widok na organy, 2019; fot. A. Mazurek.
Fig. 7. Basilica in Radecznica, main nave, view of the organs, 2019; photo by A. Mazurek.

Drohojowski Kopycińska,22 who donated 50,000 Polish 
zlotys to the construction of the monastery.23 The con-
struction of the church and monastery was also greatly 
contributed to by the Chełm subcamerarius and trus-
tee of the monastery Jan Karol Romanowski, as well as 
Princess Gryzelda Wiśniowiecka from Zamość and her 
son Michał, who would later go on to become king of 
Poland.24 Aid and stewardship of the foundation was also 
promised by King John III Sobieski.25

At the ordinate Marcin Zamojski’s request, the 
plans of the church were made by Jan Michał Link, the 
builder of the fortifications of Zamość.26 The construc-
tion of the church, which lasted almost 10 years, was 
finally completed only 1707, due to the Northern War, 
the marches of the troops and the general impoverish-
ment of the country.

Originally, there were no confessionals in the church. 
They were arranged in the corridors of the monastery, 
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w tej sprawie podjęto podczas kapituły prowincji zakon-
nej w roku 166918. W tym samym roku na miejscu obja-
wień wybudowano większy drewniany kościół i większy 
klasztor. Rok później staraniem biskupa Świrskiego spo-
rządzono akt fundacyjny klasztoru, ale dopiero w 1676 
sejm koronacyjny w Krakowie zatwierdził tę fundację 
konstytucją19. Wówczas biskup Świrski podarował za-
konnikom dwór, folwark i wieś Radecznicę20. 

W roku 1686 przystąpiono do budowy murowanych 
obiektów zakonnych, a w 1695 konsekrowano istnieją-
cy do dziś kościół. Budowę rozpoczął w 1684 gwardian 
o. Franciszek Bujnowski, jednak już wcześniej czy-
niono przygotowania do wzniesienia świątyni poprzez 
wybudowanie cegielni i zgromadzenie potrzebnych 
materiałów. Jednocześnie bernardyni zabiegali o finan-
sowe wsparcie budowy21. Główną fundatorką tej archi-
tektonicznej perełki Roztocza została Barbara z Dro-
hojowskich Kopycińska22, która ofiarowała na budowę 
klasztoru 50 tysięcy złotych polskich23. Do wzniesienia 
kościoła i klasztoru w znacznej mierze przyczynił się 
także podkomorzy chełmski i syndyk klasztoru Jan Ka-
rol Romanowski, a także księżna Gryzelda Wiśniowiec-
ka z Zamościa i jej syn Michał, późniejszy król Polski24. 
Życzliwą pomoc i opiekę, w dokumencie potwierdza-
jącym fundację, obiecał również król Jan III Sobieski25.

Na zlecenie ordynata Marcina Zamojskiego wy-
konaniem planów kościoła zajął się Jan Michał Link, 
budowniczy fortyfikacji Zamościa26. Budowa kościoła, 
trwająca prawie 10 lat, zakończyła się ostatecznie dopiero 
ok. roku 1707, co spowodowane było wojną północną, 
przemarszami wojsk oraz ogólnym zubożeniem kraju.

Pierwotnie w kościele nie było konfesjonałów. Zo-
stały one rozmieszczone w korytarzach klasztoru, który 
wraz z kościołem utworzył czworobok. Trójskrzydłowy 
budynek klasztorny został wykończony jeszcze przed 
rokiem 1707. Był to piętrowy obiekt o monumental-
nym kształcie, posiadający na parterze pokoje gościn-
ne, refektarz i pomieszczenia magazynowe, a w górnej 
kondygnacji 38 cel27.

Tragiczną datą dla Radecznicy była środa 19 czerw-
ca 1742. Wtedy to od komina w kuchni zapalił się dach 
klasztoru, a od niego zajął się także dach kościoła, oby-
dwie wieże oraz wnętrze kościoła. Pożar zniszczył rów-
nież część piętra klasztoru. Dzięki pomocy ordynacji 
Zamojskich i innych dobrodziejów szkody szybko na-
prawiono28. Przy okazji usuwania skutków pożaru wy-
remontowano klasztor oraz galerię przed kościołem29.

Proces odbudowy po pożarze

Podczas odbudowy wzniesiono trzy wieże (w dwóch 
z nich umieszczono dzwony), całość otynkowano, 
a przed głównym ołtarzem wstawiono nowe marmuro-
we schody30. Na jedną z wież31 Józef Potocki32 ofiaro-
wał zegar, a w roku 1748 rozpoczęto budowę nowych 
ołtarzy w kościele. Wówczas także położono murowaną 
posadzkę i staraniem gwardiana o. Mariana Ziemlińskie-
go przeprowadzono gruntowny remont klasztoru (m.in. 
klasztor i kościół pokryto dachówką, a wieże, prezbite-

which together with the church formed a quadrangle. 
The three-winged monastery building was finished 
before 1707. It was a two-story, monumental building, 
with guest rooms, a refectory and storage rooms on the 
ground floor, and in the upper floor it featured 38 mo-
nastic cells.27 The Wednesday of June 19, 1742 became 
a tragic day for Radecznica. It was then that a fire was 
caused by a chimney in the kitchen, causing the roof 
of the monastery and the church to catch fire. The fire 
also destroyed a part of the monastery’s floor. Thanks to 
the help the Zamojski estate and other contributors, the 
damage was quickly repaired.28 On the occasion of the 
removal of the effects of the fire, the monastery and the 
gallery in front of the church were renovated.29

Reconstruction after a fire

During reconstruction, three towers were erected 
(bells were placed in two of them), the entire complex 
was plastered, and a new marble staircase was placed in 
front of the main altar.30 Józef Potocki donated a clock 
to one of the towers,31 and in 1748 construction of new 
altars in the church began.32 At that time, a brick floor 
was also laid and the efforts of priest Marian Ziemliński 
resulted in a thorough renovation of the monastery (i.a. 
monastery and church were roofed with metal sheets, 
and the towers, the presbytery and cornices with cop-
per sheets), and in 1776 an indoor staircase was added 
leading from the road at the foot of the mountain to the 
church square—which at that time served as a church 
cemetery.33 The stairs are integrated with a brick corri-
dor, equipped with round windows, a barrel vault and 
covered with a gable roof.34 At the same time, organ-
master Stanisław Kędlarski from Lublin built a new 
18-voice organ with a pedal, which in 1763 was gilded 
and painted.35 The monastery was completely renovat-
ed already in 1746, and by 1747 the entire church was 
repaired, both inside and outside.

The main altar was founded in 1749 by Pudencjanna 
Suchodolska née Bielska together with her husband 
Adam of the coat of arms of Pobóg, Lublin’s county 
scribe, as gratitude for the reconstruction. The execu-
tion of the altar was entrusted to Jerzy Markwardt from 
Lviv, who was modeled on the altar from the church of 
the Bernardines in Lviv, with its characteristic multi- 
plan structure and late Baroque style.36 In the center 
of the altar there was a picture of St. Anthony, and be-
low, on the consoles were placed figures of four saints 
important for the Order of St. Bernard.37 Painting and 
gilding of the altar was performed by a man named 
Wirski from Zamość, and the work started by him was 
completed Wierzbicki from Lublin.

A painting of St. Anthony was placed in the main 
altar; however, no preserved sources indicate the au-
thor’s name or even the time when it had been made.38 
It is only known that the saint depicted in the painting 
was wearing a brown habit embroidered with flowers, 
holding a lily in his right hand, and the Holy Bible in 
his left hand. The Child Jesus, hugged by the saint, sat 
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rium i gzymsy blachą miedzianą), a w 1776 wybudowa-
no kryte schody prowadzące od drogi u stóp góry aż na 
plac przed kościołem – ówczesny cmentarz kościelny33. 
Schody wkomponowano w murowany korytarz, zaopa-
trzony w okrągłe okienka, sklepiony kolebkowo i na-
kryty dachem dwuspadowym34. W tym samym czasie 
organmistrz Stanisław Kędlarski z Lublina wybudował 
nowe 18-głosowe organy z pedałem, które w 1763 zo-
stały pozłocone i pomalowane35. Już w 1746 klasztor był 
w pełni odnowiony, a do 1747 naprawiono cały kościół, 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Ołtarz główny ufundowała w roku 1749 Puden-
cjanna z Bielskich Suchodolska wspólnie z mężem 
Adamem h. Pobóg, pisarzem ziemskim lubelskim, jako 
votum wdzięczności za powrót do zdrowia. Wykonanie 
ołtarza powierzono Jerzemu Markwardtowi ze Lwowa, 
który wzorował się na ołtarzu z lwowskiego kościoła 
Bernardynów, z charakterystyczną wieloplanową struk-
turą oraz stylem późnego baroku36. W centrum ołtarza 
znalazł się obraz przedstawiający św. Antoniego, a po-
niżej, na konsolach umieszczone zostały figury czte-
rech świętych ważnych dla bernardynów37. Malowania 
i złocenia ołtarza podjął się nieznany z imienia Wirski 
z Zamościa, a rozpoczęte przez niego prace dokończył 
– także nieznany z imienia – Wierzbicki z Lublina.

W głównym ołtarzu umieszczono obraz przedsta-
wiający postać św. Antoniego, jednak żadne zachowa-
ne źródła nie wskazują na nazwisko autora ani nawet 
czas powstania38. Wiadomo tylko, że przedstawiony na 
obrazie święty ubrany był w brązowy habit haftowany 
kwiatami, w prawej ręce trzymał lilię, a w lewej Pismo 
Święte. Na księdze siedziało Dzieciątko Jezus, które 
święty przytulał. Głowę świętego Antoniego otacza-
ła dość duża aureola. Jego wizerunek ukazany był na 
metalowym tle z motywem winorośli oraz przesłonięty 
metalową trybowaną okładziną z wzorem roślinnym39. 
Nie wiadomo, czy obraz został namalowany na zlece-
nie klasztoru, czy też przywieziony z innej bernardyń-
skiej placówki. Sądzić jednak należy, że pierwsza wersja 
jest bardziej prawdopodobna, z uwagi na dobre wkom-
ponowanie w ołtarz główny. Pod koniec XVIII wieku 
na obraz zostały nałożone srebrne sukienki: zarówno 
na habit, jak i na sukienkę dla Dzieciątka Jezus40. Po 
kasacie klasztoru w roku 1868 ołtarz główny wraz z cu-
downym obrazem zostały wywiezione do kościoła pa-
rafialnego w Łabuniach, gdzie spłonęły w 188941.

Drewniany, polichromowany i złocony ołtarz 
główny posiadał konstrukcję wieloplanową, ażurową. 
Dzięki monumentalnym wymiarom zajmował całą 
wysokość i szerokość ostatniego przęsła prezbiterium. 
Osiem kolumn, wspartych na dwukondygnacyjnym 
cokole wyposażonym w zamykane bramki niewiel-
kiego zakonnego chóru, dźwigało belkowanie moc-
no rozczłonkowane i wyłamane pod podporami. Na 
bocznych odcinkach gzymsu spoczywały pary wazo-
nów, nad polem centralnym zaś występował wolutowy 
szczyt przechodzący w okazałą rzeźbę błogosławiące-
go Boga Ojca wśród obłoków i aniołków w ażurowej 
promienistej glorii. Pole główne zajmowała półkolista 

on the book. St. Anthony’s head was surrounded by a 
fairly large halo. His image was shown against a metal 
background with a vine motif and covered with a metal 
lining with a floral motif.39 It is not known whether 
the painting was painted at the request of the monas-
tery or brought from another Bernardine institution. 
However, it should be assumed that the first version is 
more likely, due to the good integration into the main 
altar. At the end of the eighteenth century, silver dresses 
were superimposed on the painting: both on the habit 
and on the dress for the Child Jesus.40 After the mon-
astery was closed in 1868, the main altar and the mi-
raculous painting were taken to the parish church in 
Łabunia, where they burned down in 1889.41

The wooden, polychrome and gilded main altar had 
a multi-plan, openwork structure. Due to its monu-
mental dimensions, it occupied the entire height and 
width of the last span of the chancel. Eight columns, 
supported by a two-story plinth equipped with lockable 
gates of a small religious choir, carried an entablature 
heavily fragmented and broken under the supports. 
On the side fragments of the cornice there were pairs 
of vases, above the center there was a volute top that 
transformed into a magnificent sculpture of God the 
Father issuing a blessing among the clouds and angels 
in openwork radiant glory. The main field was occu-
pied by a semicircular niche enclosed in a mirror frame 
with a picture of St. Anthony. On the axes of the sup-
ports above the volute consoles stood four magnificent 
statues of the saints of the Order.42 At the end of the 
retabulum, a pair of angels supported a cartouche with 
the first words of the popular liturgical antiphon: “Si 
quaeris miracula”—the most commonly used prayer 
formula in Radecznica’s shrine.43

Side wall altars were planned as more modest 
in form, although referring in style to the Baroque 
Revival main altar. The retabula complex and the 
statuettes decorating them were commissioned by 
Karol Burzyński, Józef Jakub Stankowski and Paweł 
Maucher.44 In 1759, all these altars were gilded by a 
monk from Radecznica named Paweł Chmielewicz45 
and Józef Pert from Zamość. A woodcutter named 
Stankowski from Zamość also made a rococo pulpit 
in 1761, funded by the Brotherhood of St. Anne.

The side altars essentially duplicated two compo-
sitional patterns of architectural and non-architectural 
settings. They were characterized by slim proportions 
and lightness. They owed their late Baroque vertical-
ism to the use of double plinths, elongated pear-shaped 
finials with openwork glories, as well as bold rocaille 
ornamentation: rooster combs, twigs, twisting rays. 
The retabula with architectural structure is equipped 
with pairs or triads of gilded columns. The thoughtful 
and uniform arrangement of the altars was intended to 
mimic the rich furnishing of the Bernardine Church in 
Lviv. However, the ambitions of repeating the décor of 
the Lviv shrine could not be fully realized in Radecznica 
due to the small size of the presbytery and the entire 
single-nave church.46
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nisza ujęta w lustrzaną ramę z obrazem św. Antoniego. 
Na osiach podpór ponad wolutowymi konsolami sta-
ły cztery okazałe posągi świętych zakonu42. U nasady 
zwieńczenia retabulum para aniołów podtrzymywała 
kartusz z pierwszymi słowami popularnej antyfony li-
turgicznej: „Si quaeris miracula” – najczęściej używanej 
formuły modlitewnej w radecznickim sanktuarium43.

Boczne przyścienne ołtarze zaplanowano jako 
skromniejsze w formie, choć nawiązujące stylem do 
neobarokowego ołtarza głównego. Wykonanie zespo-
łu retabulów i zdobiących je statui zlecono Karolowi 
Burzyńskiemu, Józefowi Jakubowi Stankowskiemu 
i Pawłowi Maucherowi44. W roku 1759 wszystkie te oł-
tarze pozłocił radecznicki zakonnik br. Paweł Chmie-
lewicz45 oraz Józef Pert z Zamościa. Zamojski snycerz 
Stankowski wykonał także w 1761 rokokową ambonę, 
ufundowaną przez Bractwo św. Anny.

Ołtarze boczne powielały zasadniczo dwa sche-
maty kompozycyjne nastaw architektonicznych i nie-
architektonicznych. Odznaczały się wysmukłymi 
proporcjami i lekkością. Późnobarokowy wertykalizm 
zawdzięczały zastosowaniu podwójnych cokołów, 
wydłużonych gruszkowatych zwieńczeń z ażurowy-
mi gloriami, a także śmiałej ornamentyki rocaillowej: 
kogucich grzebieni, gałązek, wijących się promieni. 
Retabula o konstrukcji architektonicznej wyposażo-
no w pary lub triady złoconych kolumn. Przemyślany 
i jednolity układ ołtarzy miał w założeniu naśladować 
bogaty wystrój kościoła Bernardynów we Lwowie. Am-

Ryc. 8. Bazylika w Radecznicy, cudowne obrazy kolejno znajdujące się w ołtarzu głównym, źródło: „Radecznica 1978. Fonogramy zabyt-
ków”, rkps, Gminna Biblioteka Publiczna w Radecznicy, 2019; fot. A. Mazurek.
Fig. 8. Basilica in Radecznica, miraculous paintings that were successively placed in the main altar, source: „Radecznica 1978. Fonogra-
my zabytków,” ms, Radecznica Municipal Public Library, 2019; photo by A. Mazurek.

Liquidation of the monastery

After the first partition of Poland, Radecznica found 
itself in the Austrian partition, near the border with 
the Russian partition. This reduced the number of pil-
grims and displaced many benefactors. However, the 
shrine was still a significant religious center, and until 
1780 the Austrian government did not interfere in in-
ternal religious affairs.47

In 1809, Radecznica was located within the Duchy 
of Warsaw, and the sanctuary gained in importance48—
it started to be called Lublin’s Częstochowa.49 After 
the occupation of Radecznica by Tsarist troops, the 
Bernardines took an active part in patriotic demon-
strations and freedom movements, which caused 
them many problems.50 During the liquidation in 
1864, the monastery in Radecznica was declared su-
pernumerary.51 On May 27, 1869, The Minister of 
Public Enlightenment Count Dymitr Tołstoj, ordered 
the Bernardines to leave the monastery, and in their 
place Uniate clergy, the Basilians, were brought in. 
In this situation, the Bernardines donated the church 
equipment to the surrounding parishes. Religious 
items were distributed to 39 Roman Catholic church-
es: the organ was taken to Krasnystaw,52 the bells to 
Dubienka,53 the main altar with a miraculous paint-
ing of St. Anthony to the church in Łabunie,54 and 
the churches in Dubienka, Tarnogród, Turobina and  
Rzepin received two side altars.55
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bicje powtórzenia wystroju lwowskiego sanktuarium 
nie mogły być jednak w pełni zrealizowane w Radecz-
nicy ze względu na niewielkie rozmiary prezbiterium 
oraz całej jednonawowej świątyni46.

Kasata klasztoru

Po pierwszym rozbiorze Polski Radecznica znalazła się 
w zaborze austriackim, niedaleko granicy z zaborem 
rosyjskim. Wpłynęło to na zmniejszenie liczby piel-
grzymów oraz odsunęło wielu dobrodziejów. Nadal 
jednak sanktuarium było znaczącym ośrodkiem religij-
nym, a do roku 1780 rządowe władze austriackie nie 
ingerowały w wewnętrzne sprawy zakonne47.

W roku 1809 Radecznica znalazła się w obrębie 
Księstwa Warszawskiego, a sanktuarium zyskiwało na 
znaczeniu48 – zaczęto je nazywać Lubelską Częstocho-
wą49. Po zajęciu Radecznicy przez wojska carskie tutejsi 
bernardyni brali czynny udział w manifestacjach patrio-
tycznych i ruchach wolnościowych, co przysporzyło 
im wielu problemów50. Podczas kasaty w 1864 klasztor 
w Radecznicy został uznany za nieetatowy51. 27 maja 
1869 minister Oświecenia Publicznego hr. Dymitr Toł-
stoj nakazał bernardynom opuszczenie klasztoru, a na ich 
miejsce sprowadzono duchownych unickich – bazylia-
nów. W zaistniałej sytuacji bernardyni rozdali wyposaże-
nie świątyni okolicznym parafiom. Przedmioty sakralne 
rozdzielono między 39 kościołów rzymskokatolickich: 
organy wywieziono do Krasnegostawu52, dzwony do 
Dubienki53, ołtarz główny wraz z cudownym obrazem 
św. Antoniego do kościoła w Łabuniach54, kościołom 
w Dubience, Tarnogrodzie, Turobinie i Rzepinie poda-
rowano po dwa ołtarze boczne55.

Należy zaznaczyć, że przejęcie klasztoru w Radecz-
nicy niosło z sobą liczne trudności dla zaborcy. Od 
czasu wielkiej kasaty klasztorów w roku 1864 bernar-
dyni nie przeprowadzali żadnych remontów – z braku 
środków, ale także ze świadomości, że ich pobyt w tym 
miejscu jest zagrożony. Unici przejęli więc klasztor 
znajdujący się w stanie dewastacji56. Wobec dużych 
zniszczeń i skromnych środków finansowych unitów, 
w lutym 1872 klasztor został przekształcony w parafię 
greckokatolicką57. W maju 1875 parafia przeszła na pra-
wosławie, a nowy proboszcz doprowadził do wybudo-
wania ikonostasu w świątyni. Z braku wiernych pro-
boszcza przeniesiono do parafii w Solnicy58, a w maju 
1882 w Radecznicy zamieszkali prawosławni mnisi59. 
Formalne przemianowanie parafialnej cerkwi na mo-
nastyr nastąpiło 18 (30) stycznia 188560, jednak z uwa-
gi na brak parafian i puste mury kościoła w roku 1899 
utworzono monastyr żeński61. Dzięki zasiłkom z pań-
stwowej kasy mniszki przeprowadziły szeroką działal-
ność remontową, zamieniając kościół w cerkiew w sty-
lu bizantyńskim, ozdobioną ikonami. W tym czasie na 
dachu świątyni pojawiły się charakterystyczne dla tego 
obrządku kopuły, a w ołtarzu głównym umieszczono 
obraz św. Antoniego Pieczerskiego. 

Po wybuchu I wojny światowej świątynia trafiła we 
władanie Austriaków, rok później mniszki opuściły Ra-

It should be noted that the takeover of the mon-
astery in Radecznica brought with it numerous diffi-
culties to its possessor. Since the great dissolution of 
monasteries in 1864, the Bernardines did not carry out 
any renovations—out of a lack of resources, but also for 
the knowledge that their stay at the location place had 
been threatened. The Uniates therefore took over a 
monastery in a state of considerable disrepair.56 In Feb-
ruary 1872, the monastery was converted into a Greek 
Catholic parish.57 In May 1875, the parish converted 
to Orthodoxy, and a new minister led to the building 
of an iconostasis in the church. In the absence of wor-
shippers, the minister was transferred to the parish in  
Solnica,58 and in May 1882 Orthodox monks lived 
in Radecznica.59 The formal conversion of the parish 
church into a monastery took place on 18 (30) Jan-
uary 1885,60 but due to the lack of parishioners and 
the empty walls of the church, a female monastery 
was established in 1899.61 Thanks to subsidies from 
the state treasury, the nuns carried out extensive ren-
ovations, turning the church into a Byzantine-style  
Orthodox church decorated with icons. During this 
time, a dome, characteristic of this rite, appeared on 
the roof of the church, and a painting of St. Anthony of 
Kyiv was placed in the main altar.

After the outbreak of the First World War, the 
church came under Austrian rule, and a year later the 
nuns left Radecznica, and the church was closed for 
the next year.62 It was not until June 13, 1916 that, as 
a result of numerous efforts by the Civic Committee 
to restore the church to its former state and the return 
of the Bernardines, the church was reconciliated.63 On 
April 27, 1919, the Bernardines returned to Radecznica 
and took over management of the religious building.64

Conservation issues in the reconstruction  
process

The efforts of Chaplain Jan Walniczek65 and the peo-
ple’s committee resident of Radecznica Jakub Cichocki 
made a great altar, four side altars, pulpit and benches 
for the church, but these works did not have much ar-
tistic value.66 After returning to Radecznica, the main 
concern of the Bernardines, in addition to pastoral 
activity, was to raise material funds for the renovation 
works of the church and monastery buildings.67 The 
scope of the works was huge, because the church was 
stripped of all Catholic objects. The old destroyed im-
age of St. Anthony of Padua, who survived the times of 
the Orthodox Church, was therefore suspended above 
the makeshift altar in the chancel. Between 1921 and 
1925, the roof of the church was rebuilt, removing all 
Byzantine alterations and domes and raising the towers 
to their former height.68 The tower reconstruction pro-
ject was carried out by Józef Dziekoński.69 The church 
was also equipped with a large pump organ.70

In 1929, a new great altar was built with a new 
painting of St. Anthony. The painting, measuring 226 
x 118 cm, was placed in a central location in the ar-



107Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 63/2020

decznicę, a przez następny rok kościół stał zamknięty62. 
Dopiero 13 czerwca 1916, na skutek licznych starań 
komitetu obywatelskiego o przywrócenie kościoła do 
dawnego stanu oraz powrót bernardynów, dokonano 
rekoncyliacji świątyni63. 27 kwietnia 1919 bernardyni 
powrócili do Radecznicy i przejęli zarząd nad obiekta-
mi sakralnymi64.

Problematyka konserwatorska  
w procesie odbudowy

Staraniem ks. kapelana Jana Walniczka65 i komitetu 
ludowego mieszkaniec Radecznicy Jakub Cichocki 
wykonał ołtarz wielki, cztery ołtarze boczne, ambonę 
i ławki do kościoła, jednak te prace nie posiadały więk-
szej wartości artystycznej66. Po powrocie do Radecznicy 
główną troską bernardynów, poza działalnością duszpa-
sterską, było zebranie środków materialnych na prace 
renowacyjne zabudowań kościelno-klasztornych67. 
Zakres robót był ogromny, świątynia bowiem została 
ogołocona z wszelkich katolickich przedmiotów. Nad 
prowizorycznym ołtarzem w prezbiterium został więc 
zawieszony stary zniszczony wizerunek św. Antoniego 
z Padwy, który przetrwał czasy cerkwi prawosławnej. 
W latach 1921–1925 przebudowano dach kościoła, 
usuwając wszystkie bizantyńskie przeróbki i kopuły 
oraz podnosząc wieże do dawnej wysokości68. Projekt 
odtworzenia wież zrealizował Józef Dziekoński69. Ko-
ściół został także wyposażony w dużą fisharmonię70.

W roku 1929 wybudowano nowy wielki ołtarz wraz 
z nowym obrazem św. Antoniego. Obraz, o wymiarach 
226 x 118 cm, umieszczono w centralnym miejscu 
w arkadowej wnęce ołtarza. Nad ołtarzem – na wzór 
pierwotnego – znajduje się kartusz z łacińskim napi-
sem: „Si quaeris miracula”. Promienista gloria, z której 
spływają obłoki, została umieszczona na niewielkiej na-
stawie. Obraz przedstawiający św. Antoniego nawiązy-
wał do pierwotnego, sprzed kasaty. Wyobrażenie świę-
tego z Dzieciątkiem Jezus i lilią potwierdza zachowanie 
tradycyjnej kompozycji. Sukienki zostały wykonane 
w srebrze, złoto zaś pokrywało aureolę, pasek święte-
go i buciki Dzieciątka. Tło obrazu stanowiła pozłacana 
deska z delikatnie rzeźbionym ornamentem, a zasłonę 
– inny, nawiązujący w treści do historii radecznickiego 
sanktuarium: na tle groty św. Antoni ukazuje się klę-
czącemu Szymonowi71.

Ołtarz główny został wykonany przez radomską 
firmę Krzywicki-Morawski, a ołtarzowy obraz powstał 
w firmie „Liturgia” w kooperacji ze snycerzem lwow-
skim. Informacja odpowiadająca tej treści znajduje się na 
sklepieniu prezbiterium za ołtarzem głównym. Sześcio-
metrowy, jednokondygnacyjny ołtarz główny z bramka-
mi umieszczonymi w cokole został zbudowany w neo-
barokowym stylu, z drewna polichromowanego ze 
złoceniami, które w czarnej barwie ze złotymi żyłkami 
biegnącymi wzdłuż kolumn stylizują marmur. Reta-
bulum ołtarza jest flankowane czterema parami kolumn 
i dwoma parami pilastrów o gładkich trzonach i korync-
kich głowicach. Na nietypowych cokołach umieszczo-

cade recess of the altar. Above the altar—as in the origi-
nal—there is a cartouche with the Latin inscription: “Si 
quaeris miracula.” The radiant gloria, from which the 
clouds come down, was placed on a small setting. An 
image depicting St. Anthony refers to the original one 
from before the liquidation. The image of the Saint 
with the Child Jesus and the lily confirms the preser-
vation of the traditional composition. The dresses were 
made in silver, while gold covered the halo, the belt 
of the Saint and the Child’s shoes. The background of 
the painting was a gilded board with a delicately carved 
ornament, and the veil—which is another reference to 
the history of the history of Radecznica’s sanctuary: St. 
Anthony appears to the kneeling Szymon against the 
background of a cave.71

The main altar was made by the Radom company 
Krzywicki-Morawski, and the altar painting was created 
by the „Liturgy” company in cooperation with a Lviv-
based woodworker. The information corresponding to 
this content can be found on the vault of the chancel 
behind the main altar. The six-meter-long, one-story 
main altar with gates placed in a plinth was built in the 
Baroque Revival style, made of polychromed wood 
with gilding, which is black in color, with golden veins 
running along the columns, stylized to appear as mar-
ble. The retabulum of the altar is flanked by four pairs 
of columns and two pairs of pilasters with smooth 
shafts and Corinthian heads. Wooden sculptures of 
four monks dressed in habits were placed on atypical 
plinths. The sculptures, 160 cm tall, depicting saints 
as ascetic, with a slight contrapposto, were created be-
tween 1928 and 1930 using modern techniques and 
were colored ivory.72

The church is decorated with monumental paint-
ings depicting scenes from the apparitions of St.  
Anthony in Radecznica, painted between 1780 and 
1781 by the little-known artist Gabriel Sławiński.73  
Sławiński’s client was probably the guardian monk 
Marian Zemliński. The artist had a masterly technique, 
which according to modern conservators contributed to 
the survival of his works despite their unfavorable stor-
age conditions.74 From the series of works by Sławiński, 
8 paintings survived, but there were probably many 
more; 7 of them depict episodes of the apparitions of St. 
Anthony from 1664, and the last depicts the St. Anthony 
appearing before the dying founder of the church. Orig-
inally, the series of paintings adorned the western and 
adjacent to the church of the southern monastic cloister, 
occupying the ground floor, which was not subjected to 
monastic enclosure.75 Sławiński’s paintings were sub-
jected to repeated conservation procedures, and as such 
were unfortunately often repainted.76

The church wall paintings, designed by Karol  
Polityński, were painted by Lviv artists under the di-
rection of Jan Smuczek.77 Of particular note is the 
fresco located on the chancel arch connecting the 
main nave of the church with the chancel—it shows 
a panorama of Jerusalem, against the background of 
which a sizeable eighteen-century Baroque crucifix 
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no drewniane rzeźby czterech zakonników ubranych 
w habity. Rzeźby, wysokości 160 cm, ukazujące świętych 
o ascetycznym wyglądzie, w lekkim kontrapoście, po-
wstały w latach 1928–1930 według nowożytnej sztuki 
i zostały polichromowane w kolorze kości słoniowej72. 

Kościół zdobią monumentalne obrazy przedsta-
wiające sceny z objawień św. Antoniego w Radecznicy, 
namalowane w latach 1780–1781 przez mało znanego 
artystę Gabriela Sławińskiego73. Zleceniodawcą Sła-
wińskiego był prawdopodobnie ówczesny gwardian 
o. Marian Zemliński. Artysta miał bardzo dobrze opa-
nowany warsztat malarski, co zdaniem współczesnych 
konserwatorów przyczyniło się do przetrwania jego 
dzieł mimo niesprzyjających warunków przechowywa-
nia74. Z cyklu prac Sławińskiego zachowało się 8 ma-
lowideł, ale wszystkich obrazów było prawdopodobnie 
więcej; 7 z nich opisuje epizody objawień św. Anto-
niego z roku 1664, a ostatni przedstawia ukazanie się 
św. Antoniego umierającej fundatorce świątyni. Pier-
wotnie cykl obrazów zdobił zachodni i przyległy do 
kościoła południowy krużganek klasztorny, zajmujący 
nieobjęty klauzurą parter75. Obrazy Sławińskiego były 
wielokrotnie konserwowane, a przy tym często niestety 
przemalowywane76. 

Polichromię w świątyni, według projektu Karola 
Polityńskiego, położyli lwowscy artyści pod kierownic-
twem Jana Smuczka77. Szczególną uwagę przyciąga fresk 
znajdujący się na tęczy łączącej nawę główną kościoła 
z prezbiterium – przestawia panoramę Jerozolimy, na tle 
której zawieszono pokaźnych rozmiarów XVIII-wieczny 
barokowy krucyfiks. Zwęglona postać Chrystusa, zwisa-
jąca na lekko wygiętych ramionach, ze zgiętymi w kola-
nach nogami przybitymi jednym gwoździem, zaświadcza 
o ostatnim pożarze świątyni. Uznawany przez wiernych 
za cudownie ocalały78, krucyfiks jest postrzegany jako me-
mentum ludzkiego bytowania. Dopełnienie wydarzeń ro-
zegranych na Golgocie stanowią umieszczone w pewnej 
odległości od krzyża postacie Najświętszej Maryi Panny 
i św. Jana po prawej stronie Chrystusa oraz klęczącej św. 
Marii Magdaleny po lewej stronie. Tęczową kompozycję 
uzupełniają freski przedstawiające ekstazę św. Francisz-
ka z Asyżu na górze Alwerni, podczas której otrzymał 
stygmaty męki Pańskiej. Drugą stronę ozdabia postać 
franciszkańskiego biskupa w szatach pontyfikalnych. Na 
sklepieniu nawy głównej, w medalionach umieszczono 
wyobrażenia świętych serafickiego zakonu. Koloryt wnę-
trza uzupełniają dekoracyjne motywy w postaci winnych 
latorośli oraz kwiatostanów79.

W roku 1936 rozbudowano architektonicznie i rzeź-
biarsko kompozycję bramy prowadzącej na drewniane 
tunelowe schody od wejścia ze strony ulicy. Rzeźbiarz 
Jakub Juszczyk z Zamościa80 poszerzył dawną bramę 
poprzez dodanie po bokach dwóch symetrycznych słu-
pów zwieńczonych masywnymi kulami. Struktury te 
połączył z bramą za pomocą półkolistych ścianek, wy-
krojonych od góry na kształt łagodnie opadających łu-
ków. Szczyt bramy ozdobił wydatnymi ślimacznicami 
wolut formowanymi w zaprawie oraz kartuszem z or-
łem w koronie i symbolami zakonu. Całość zamknął 

is suspended.78 The charred figure of Christ, hanging 
with slightly bent shoulders, with his legs bent at the 
knees nailed with one nail, attests to the recent fire of 
the church. Considered by the faithful to have mirac-
ulously survived, the crucifix is seen as a memento of 
human existence. Complementing the events of the 
Golgotha are the figures of the Blessed Virgin Mary 
and St. John, placed at a distance from the cross, on 
the right side of Christ, and the kneeling St. Mary 
Magdalene on the left side. The chancel arch com-
position is complemented by frescoes depicting the 
ecstasy of St. Francis of Assisi on Mount Alvernia, 
during which he received the stigmata of the Passion 
of the Lord. The other side is decorated with the fig-
ure of a Franciscan bishop in pontifical robes. On the 
vault of the main nave, the medallions were placed 
imagining the saints of the Seraphic order. The interi-
or is complemented by decorative motifs in the form 
of wine branches and inflorescences.79

In 1936, the architectural and sculptural composi-
tion of the gate leading to the wooden tunnel staircase 
from the street entrance was expanded. The sculptor 
Jakub Juszczyk from Zamość80 widened the former 
gate by adding two symmetrical posts on the sides 
topped with massive spheres. These structures were 
connected to the gate by semicircular walls, cut at the 
top into the shape of gently falling arches. The top of 
the gate was decorated with prominent mortar volutes 
and a cartouche with a crowned eagle and symbols of 
the Order. The whole is closed with a stone figure of 
St. Anthony with the Child. Against the background 
of the pilasters flanking the portal there stood monu-
mental statues of angels with flags, and on the volute 
walls there were two bas-reliefs of artificial stone: one 
depicts a monk blessing reapers, the other—a chaplain 
handing Holy Communion to a wounded soldier. The 
artist’s intention was to refer to the pastoral and patri-
otic commitment of the Bernardines.81

The structure of the tunnel stairs is also notewor-
thy. First, such a rarely used architectural solution was 
dictated by functional needs. Secondly, their design is 
associated with complex symbolism and the Baroque 
effect of dazzling with the view of the magnificent fa-
cade after leaving the narrow and poorly lit tunnel.82 
Unfortunately, the bell tower that was located a short 
distance from the top of the stairs, has not survived. 
Archival photographs depict it as a two-story structure, 
free-standing, erected on a rectangular plan, topped 
with a tent roof with a lantern and an onion dome. The 
wide arcade in the low level was the visual equivalent of 
a stair tunnel and an extension of the circulation route, 
and the high windows with frames illuminated the 
floor. The corners of the bell tower are strained with 
pairs of double lesenes, supporting a prominent entab-
lature. Taking into account the careful development of 
architectural detail using decorative forms analogous to 
the decoration of the church, it can be concluded that 
the bell tower was designed by Jan Michał Link as an 
integral part of the church.83
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kamienną figurą św. Antoniego z Dzieciątkiem. Na tle 
pilastrów flankujących portal stanęły monumentalne 
statuy aniołów z banderolami, a na wolutowych ścian-
kach znalazły się dwie płaskorzeźby ze sztucznego ka-
mienia: jedna przedstawia zakonnika błogosławiącego 
żniwiarzom, druga – kapelana udzielającego wiatyku 
rannemu żołnierzowi. Zamierzeniem artysty było na-
wiązanie do duszpasterskiego i patriotycznego zaanga-
żowania bernardynów81.

Na uwagę zasługuje też struktura schodów tune-
lowych. Po pierwsze, takie rzadko stosowane rozwią-
zanie architektoniczne wynikało z potrzeb funkcjonal-
nych. Po drugie, ich konstrukcja wiąże się ze złożoną 
symboliką oraz stosowanym w okresie baroku efektem 
olśnienia widokiem okazałej fasady po opuszczeniu 
wąskiego i słabo oświetlonego tunelu82. Niestety, do 
czasów obecnych nie przetrwała dzwonnica, znajdująca 
się w niewielkiej odległości od zwieńczenia schodów. 
Archiwalne fotografie przedstawiają ją jako budowlę 
piętrową, wolno stojącą, wzniesioną na rzucie prosto-
kąta, zwieńczoną dachem namiotowym z latarnią i ce-
bulkowym hełmem. Szeroka arkada w niskim przyzie-
miu stanowiła wizualny odpowiednik tunelu schodów 
i przedłużenie ciągu komunikacyjnego, a wysokie okna 
w obramieniu z uszakami doświetlały piętro. Naroża 
dzwonnicy opięte zostały parami zdwojonych lizen, 
podtrzymujących wydatne belkowanie. Biorąc pod 
uwagę staranne opracowanie detalu architektonicznego 
z zastosowaniem form zdobniczych analogicznych do 
dekoracji kościoła, można wnioskować, że dzwonnica 
została zaprojektowana przez Jana Michała Linka jako 
integralna część świątyni83.

Przestrzeń niewielkiego placu odpustowego od połu-
dnia i północy została wydzielona odcinkami tynkowa-
nego muru ze stacjami Drogi Krzyżowej w arkadowych 
płycinach. Centrum placu oznaczone jest kamienną 
kolumną z figurą Matki Boskiej Bolesnej. Warto także 
odnotować, że w lecie 1954 przeprowadzono renowa-
cję pamiątkowego Krzyża Świętego znajdującego się na 
placu. Podanie głosi, że został on wystawiony w miej-
scu objawień przez Szymona Tkacza. Ponieważ pod 
wpływem warunków atmosferycznych krzyż pochylił 
się i groził zawaleniem, zdemontowano go, dokonano 
jego konserwacji, a następnie przeniesiono do kościoła 
i umieszczono w specjalnie przygotowanym ołtarzu po 
prawej stronie pod chórem84. Na jego miejscu na placu 
odpustowym umieszczony został nowy krzyż.

Odbudowa kościoła po drugiej kasacie i pożarze

Wybuch II wojny światowej zastał sanktuarium w Ra-
decznicy w największym rozkwicie. Chociaż ruch piel-
grzymkowy prawie zupełnie zanikł, to jednak klasztor 
pozostawał dominującym ośrodkiem życia religijne-
go i kulturalno-oświatowego okolicy85. 24 lipca 1944 
Niemcy ostrzelali Radecznicę pociskami zapalającymi, 
w wyniku czego spalona została prawie cała wioska 
i klasztorne budynki gospodarcze. Na szczęście kościół 
i klasztor ocalały86.

Ryc. 9. Radecznica, nieistniejący fronton i portal schodów z XVII 
wieku prowadzących do kościoła; źródło: „Radecznica 1978. Fono-
gramy zabytków”, rkps, Gminna Biblioteka Publiczna w Radecznicy.
Fig. 9. Radecznica, former fronton and seventeenth-century stair 
poltar leading to the church; source: „Radecznica 1978. Fonogra-
my zabytków,” ms, Radecznica Municipal Public Library.

The space of a small indulgence square from the 
south and north was separated by sections of plastered 
wall with stations of the Way of the Cross in arcade 
slates. The center of the square is marked with a stone 
column with a statue of Our Lady of Sorrows. It is also 
worth noting that in the summer of 1954 the com-
memorative Holy Cross located on the square was ren-
ovated. Legend has it that it was erected at the site of the 
apparitions by Szymon the weaver. Because the cross 
bent down and threatened to collapse under the influ-
ence of weather conditions, it was dismantled, reno-
vated, and then transferred to the church and placed in 
a dedicated altar on the right under the choir.84 A new 
cross was placed in its place on the indulgence square.

Reconstruction of the church after the second 
dissolution and fire

The outbreak of the Second World War found the sanc-
tuary in Radecznica during its heyday. Although the 
pilgrimage movement disappeared almost completely, 
the monastery remained the dominant center of reli-
gious, cultural and educational life of the area.85 On 
July 24, 1944, the Germans fired incendiary rounds at 
Radecznica, resulting being burned the entire village 
in almost and monastery outbuildings. Fortunately, the 
church and the monastery survived.86

During communism, the church was systematically 
destroyed.87 In 1950, the Security Office arrested all the 
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W okresie komunizmu świątynia była systematycz-
nie niszczona87. W roku 1950 Urząd Bezpieczeństwa 
aresztował wszystkich zakonników, a kościół zaplom-
bowano88. Następnie w klasztorze umieszczono szpi-
tal dla psychicznie chorych89. Pod presją społeczności 
lokalnej i dzięki staraniom bernardynów kościół zo-
stał udostępniony w celu odprawiania nabożeństw90, 
a w roku 1989 przy klasztorze erygowano parafię91.

Nawet w tym trudnym okresie prowadzone były 
prace przy sanktuarium. Na początku roku 1952 przy-
stąpiono do projektowania dwóch ołtarzy bocznych 
w kościele i organizowania środków na ich wybudowa-
nie. W 1983 dach świątyni pokryto blachą miedzianą; 
podczas prac na wieżyczce nad nawą główną znalezio-
no opis wymiany dachu w 1924. Autorem opisu był br. 
Zachariasz Banaś, który podał, że architektem całości 
był br. Kamil Żarnowski92.

W czasach gdy sytuacja polityczna w Polsce się nor-
malizowała, także radecznicka świątynia nabierała daw-
nego barokowego blasku. Bardzo zasłużył się wówczas 
gwardian o. Szczepan Dolański, gdyż to za jego przeło-
żeństwa (w latach 1989–1996) zrealizowano wiele prac 
remontowych i konserwacyjnych: przeprowadzono 
gruntowną renowację świątyni, zabezpieczono ołtarze, 
odnowiono cenne obrazy, poprawiono dach, odrestau-
rowano wnętrze93. W latach 1991–1994 położono nową 

Ryc. 10. Radecznica, brama schodów tunelowych na plac odpustowy z 1936 projektu i wykonania Jakuba Juszczaka, 2020; fot. A. Mazurek.
Fig. 10. Radecznica, gateway to the tunnel stairs leading to the indulgence square from 1936, designed and built by Jakub Juszczak, 
2020; photo by A. Mazurek.

monks, and the church was sealed.88 A hospital for the 
mentally ill was subsequently established in the mon-
astery.89 Under pressure from the local community and 
thanks to the efforts of the Bernardines, the church was 
made available for worship90 and in 1989 a parish was 
opened at the monastery.91

Even during this difficult period, work was carried 
out on the sanctuary. At the beginning of 1952, two side 
altars were designed in the church and the funds for 
their construction were collected. In 1983, the roof of 
the church was covered with copper sheet; during work 
on the tower on the main nave, was found a description 
of the roof replacement in 1924. The author of the de-
scription was religious Zachariasz Banaś, who stated that 
the architect of the whole was monk Kamil Żarnowski.92

At a time when the political situation in Poland was 
normalizing, Radecznica’s church also took on its former 
Baroque splendor. Priest Szczepan Dolański’s contribu-
tions during this time were significant, because it was dur-
ing his tenure (in the years 1989–1996) that many renova-
tion and maintenance works were carried out: a thorough 
renovation of the church, the altars were conserved, valu-
able paintings were restored, the roof was improved, and 
the interior was restored.93 Between 1991 and 1994, a new 
marble floor was laid, the wall paintings were renovated 
and partial organ repairs were carried out, electrical instal-
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marmurową posadzkę, przeprowadzono renowację 
polichromii i częściowy remont organów, wymienio-
no instalacje elektryczne, założono dubeltowe okna od 
strony południowo-wschodniej, wstawiono nowy oł-
tarz soborowy, ambonkę i fotele94. W roku 1994, dzię-
ki wieloletnim staraniom, do radecznickiego kościoła 
powróciło 9 zabytkowych obrazów Sławińskiego o du-
żych rozmiarach oraz 3 tablice informujące o historii 
miejsca, które również zostały poddane renowacji95.

Rok 1995, ze względu na jubileusz 800-lecia urodzin 
św. Antoniego, miał przynieść uwieńczenie prac konser-
watorskich. Jednak 30 lipca 1995 w kościele wybuchł po-
żar96. Strawił on cudowny obraz, polichromie świątyni, 
organy i wiele ruchomych sprzętów. Straty oszacowano 
na ponad 6 mld starych złotych. Wierni natychmiast zaan-
gażowali się w odnowę świątyni – prezbiterium odrestau-
rowano w kilka miesięcy. W ołtarzu głównym umieszczo-
no nowy obraz przedstawiający św. Antoniego, wykonany 
przez krakowskiego artystę Jerzego Kumalę97, a nowe or-
gany to dzieło krakowskich specjalistów pracujących pod 
kierownictwem Jana Bryla. Konserwacji podjęły się firmy 
Stanisława Filipa i Jerzego Pluchy, a snycerkę wykonał 
miejscowy stolarz Jerzy Kondrat98. Prace restauracyjne 
zakończono w roku 1996, a obecny wystrój świątyni jest 
wierną kopią tego sprzed pożaru. 

Zakończenie

Z uwagi na burzliwe dzieje radecznickiego sanktu-
arium, zwłaszcza niszczące pożary, przekształcenie 
w cerkiew, dewastacje i kasatę, czasy wojen i komuni-
zmu, wiele elementów oryginalnego wystroju uległo 
zupełnemu zniszczeniu. Dzięki zaangażowaniu ber-
nardynów oraz hojności wiernych po każdym z tych 
wydarzeń udawało się wiernie odtworzyć wnętrze ko-
ścioła i sukcesywnie utrzymywać barokową stylistykę 
podczas kolejnych renowacji.

Kościół wraz z wyposażeniem wnętrza wpisany jest 
do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nu-
merem A/1305, a także do Gminnej Ewidencji Zabytków 
i stanowi zabytek o największym znaczeniu dla gminy. 
Sanktuarium wchodzi w skład zabytkowego barokowego 
zespołu kościelno-klasztornego, a jego aktualny dobry stan 
zachowania jest wynikiem systematycznych prac konser-
watorskich finansowanych z dotacji ministerialnych99, 
funduszy unijnych100, środków wojewody i gminy, a także 
dzięki zbiórkom publicznym i składkom ludności.

W ostatnich latach kościół nie wymagał większych 
prac konserwatorskich, za to prace renowacyjne o du-
żej skali zostały przeprowadzone w klasztorze i po-
legały m.in. na wymianie pokrycia dachowego. Stan 
zachowania i utrzymania sanktuarium dziś nie budzi 
żadnych zastrzeżeń ze strony Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, a opiekujący się nim bernardyni dba-
ją o powierzone im barokowe dziedzictwo kulturowe. 
Plany gminy na najbliższe lata zakładają wydatki 
w kwocie 50 000 zł na uporządkowanie nawierzchni 
wokół sanktuarium oraz dalsze starania o pozyskiwanie 
dotacji na bieżące prace konserwatorskie. 

lations were replaced, double-side windows, a new con-
ciliar altar, pulpit and armchairs were installed.94 In 1994, 
thanks to many years of efforts, 9 large historic paintings 
by Sławiński and 3 plaques with information about the 
site’s history, which were also renovated, returned to the 
church of Radecznica.95

The year 1995, due to the octocentenary anniversary 
of the birth of St. Anthony, was to bring the culmination 
of restoration works. However, on July 30, 1995, a fire 
broke out in the church.96 It consumed the miraculous 
painting, the polychromes of the church, the organs and 
many pieces of movable equipment. The losses were 
estimated at more than 6 billion old zlotys. The faithful 
immediately engaged in the renewal of the church. In a 
few months, the presbytery of the church was restored. In 
the main altar there is a new image depicting St. Anthony, 
which was made by the Cracow artist Jerzy Kumala,97 and 
the new organ is a work by Cracow specialists working 
under the direction of Jan Bryl. The conservation works 
were undertaken by the companies of Stanisław Filip and  
Jerzy Plucha, and woodwork was made the local carpen-
ter Jerzy Kondrat.98 The restoration works were complet-
ed in 1996, and the present interior of the church is an 
exact copy of the one from before the fire.

Ending

Due to the turbulent history of Radecznica’s sanctuary, 
and especially the destructive fires, the transformation 
into Orthodox churches, devastation and liquidation, 
times of war and communism, many elements of the 
original décor were completely destroyed. Thanks to the 
commitment of the Bernardines and the generosity of 
the faithful after each of these events, it was possible to 
faithfully recreate the interior of the church and main-
tain its Baroque style during subsequent renovations.

The church, together with the interior equipment, 
is in the register of monuments of the Lublin voivode-
ship under the number A/1305, as well as in the Mu-
nicipal Register of Monuments and is the monument 
of the greatest importance for the municipality. The 
shrine is part of the historic Baroque church and mon-
astery complex, and its current good state of preserva-
tion is the result of systematic restoration works fund-
ed by ministerial grants,99 EU funds,100 provincial and 
municipal funds, as well as through public fundraisers 
and contributions from the population.

In recent years, the church did not require major 
restoration work, but large-scale renovation works 
were carried out in the monastery and consisted of 
i.a. the replacement of roofing material. The state of 
preservation and maintenance of the sanctuary today 
raises no objections from the Provincial Conservator of 
Monuments, and the Bernardines caring for it take care 
of the Baroque cultural heritage entrusted to them. 
The plans of the municipality for the coming years in-
clude expenditure of PLN 50,000 to clean up the pave-
ment around the sanctuary and continue efforts to raise 
grants for ongoing conservation work.
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Streszczenie

Opracowanie omawia dzieje wzniesienia barokowe-
go kościoła parafialnego w Radecznicy na przełomie 
XVII i XVIII wieku, a także jego późniejsze losy ściśle 
powiązane z historią Polski, co wpłynęło znacząco na 
pierwotną stylistykę świątyni oraz zniszczenie części 
XVII-wiecznego wystroju. Obecny wygląd wnętrza ko-
ścioła stanowi w większości odtworzenie polichromii, 
ołtarzy, obrazów, pod ścisłą opieką konserwatora zabyt-
ków, niezachowanych z powodu licznych zniszczeń 
przez pożary oraz przekształcenia (kolejno w cerkiew, 
monastyr), konfiskat i grabieży w czasach komunizmu. 
Świątynia jest mało znanym i niedocenianym dziełem 
projektu Jana Michała Linka, autora zamojskich for-
tyfikacji. Do czasów współczesnych przetrwała bez 
zmiany stylistyki zewnętrznej jej bryły, zachwyca także 
polichromią pędzla Gabriela Sławińskiego. Aktualnie 
obiekt doprowadzono do dobrego stanu, ukończone 
zostały wszelkie prace renowacyjne. 

Abstract

This study discusses the history of the rise of the Baroque 
parish church in Radecznica at the turn of the seventeenth 
and eighteenth centuries, as well as its later fate closely 
related to Polish history, which significantly influenced 
the original design of the church and the destruction of 
a part of the seventeenth-century décor. The present ap-
pearance of the church’s interior is mostly a recreation of 
polychrome, altars, paintings, under the strict care of the 
conservator of monuments, which had not survived due 
to being damaged by fires and transformation (successive-
ly into an orthodox church, monastery), and confiscation 
and looting during the Communist era. The church is a 
little-known and underrated work of Jan Michał Link, the 
author of Zamość’s fortifications. It has survived without 
any stylistic changes to its body, and also impresses with 
the polychrome by Gabriel Sławiński. Currently, the 
building has been restored to good condition and all ren-
ovation work has been completed.


