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Mieczysław Wójcik 

Zjazd Kresowian w Skarżysku Kamiennej 
W dniach 22-24 września br. w  Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w 

Skarżysku Kamiennej, byłem uczestnikiem II Światowego Zjazdu Kresowian. 
Ogółem było nas ponad 60 osób. Organizatorami Zjazdu byli: ksiądz kustosz ka-

nonik Jerzy Karbownik i Pani Te-
resa Mezger. Organizacja bardzo 
sprawna, same spotkanie miało 
charakter wspomnieniowy, tury-
styczny i religijny. 

Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Skarżysku Ka-
miennej jest wiernym przeniesie-
niem Świątyni Wileńskiej, do 
Polski, za sprawą wiernych nie 
tylko jako nowej Ojczyzny, ale za 
sprawą Ducha Maryjnego Obrazu 
Matki Bożej Ostrobramskiej. 

Sanktuarium ma już 11 lat. Ini-
cjatorem i duchowym opiekunem 
Sanktuarium jest Ordynariusz Die-
cezji Radomskiej Wilnianin z uro-
dzenia Ks. Bp. Edward Materski. 

W okresie dziesięciu lat istnie-
nia wybudowano: kaplicę, kościół 
i dom pielgrzyma. Budowa 
i upiększanie Sanktuarium była 
możliwa dzięki pomocy ofiaro-
dawców ze Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady, Anglii i z kraju. 
Wystrój kaplicy, witraże w koście-

le, ławki, srebrna róża dekorująca obraz poświęcona przez Papieża Jana Pawła II i 
wiele innych votów to tylko niektóre dary pochodzące od darczyńców zza oceanu. 
Dzięki ludziom dobrej woli OSTRA BRAMA w Skarżysku Kamiennej rozwija się 
na chwałę Panu Bogu i pożytek ludzi. 

W okresie okupacji hitlerowskiej – Ziemia Świętokrzyska była świadkiem wie-
lu tragicznych wydarzeń. 

W ramach Zjazdu zwiedziliśmy takie miejsca jak: tereny zgrupowań i cmenta-
rze poległych Akowców  oraz pomnik Mauzoleum Michniów jedną z ośmiuset 
polskich wsi kompletnie spaloną za sprzyjanie partyzantom. A męczeńską śmierć 
przez rozstrzelanie bądź spalenie żywcem poniosło 203 mieszkańców w tym 53 
kobiety i 47 dzieci. 
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Zwiedziliśmy miejsce 
pielgrzymki Polaków 
ŚWIĘTY KRZYŻ - klasz-
tor benedyktynów 
a obecnie oblatów. Prze-
chowywana  jest  tu od 
niepamiętnych czasów re-
likwia - część krzyża, na 
którym cierpiał i umarł 
Pan Jezus. W krypcie ka-
plicy Oleśnickich oprócz 
rodziny Oleśnickich spo-
czywają: opat Sierakow-
ski, nieznany powstaniec 
z 1863 roku i książę Jere-
mi Wiśniowiecki. 

W klasztorze obecnie 
znajduje się też semina-
rium duchowe kształcące 
przyszłych misjonarzy. 

Obie Msze św. cele-
browane były pod prze-
wodnictwem ks. bisku-
pów: Edwarda Materskie-
go i Adama Odzimka - 
oczywiście z okoliczno-
ściowymi kazaniami. 

Część artystyczna była 
w wykonaniu: Teatru „nie 
teraz” z Tarnowa - recyta-
cje i pieśni patriotyczne, 

chóru ostrobramskiego, zespołu instrumentalnego p. Jolanty Petrali, chóru Cecy-
liańskiego z Krakowa, zespołu Saszenków z Litwy. 

Uzupełniając, informuję, że dom pielgrzyma dysponuje 50 miejscami noclego-
wymi w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, zapewnia również wyżywienie. A gospoda-
rze zapraszają zorganizowane grupy pielgrzymkowe i indywidualnych pątników. 
Poniżej adres kontaktowy: 
26-110 Skarżysko Kamienna, ul Wileńska 33 
tel + 48 41 253-88-00, fax + 48 41 252-27-04 

Następny  III Zjazd Kresowian odbędzie się w dniach 22-23 września 2001 ro-
ku, namawiam wszystkich do uczestnictwa. 

Przed sanktuarium stoją p. Mieczysław Wójcik, p. 
Regina Szefner, Małgorzata i Michał Rudzińscy 


