
 

Gidle – Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP  

     

 
 

Wiosną 2016 roku obchodzony był w Gidlach jubileusz 500-le-

cia objawienia Matki Bożej Gidelskiej. Objawienie zapoczątkowało 

wydarzenie z początku maja 1516 roku, kiedy to rolnik Jan Cze-

czek wyorał z ziemi cudowną figurkę Matki Boskiej. Po 500 latach 

od tego zdarzenia do współczesnego Sanktuarium MB Gidelskiej, 

którym opiekują się ojcowie dominikanie, pielgrzymują pątnicy nie 

tylko z diecezji częstochowskiej, ale i z wielu miejscowości pol-

skich.  

23 sierpnia 1998 roku kościołowi pw. Wniebowzięcia NMP papież Jan Paweł II 

nadał godność bazyliki mniejszej, w której znajdują się dwie kaplice i osiem ołtarzy 

bocznych. Bazylika jest wczesnobarokowa, orientowana, trójnawowa, z półkolistymi 

ramionami transeptu. Budynki kościoła i klasztoru dominikanów zostały wzniesione w 

latach 1640-55, na miejscu poprzednich drewnianych z 1615 r.   

W bazylice znajduje się urozmaicona ikonografia i bogate 

wyposażenie. Cudowna figurka MB Gidelskiej, orędowniczki 

ludzi cierpiących i chorych, umieszczona została w wydzielo-

nej kaplicy – w barokowym ołtarzu wykonanym w 1651 roku. 

Ołtarz jest bogato ornamentowany i wyzłocony; oprawę maleń-

kiej figurki Matki Boskiej (około 9 cm) stanowi tabernakulum, 

kute w XVIII w. z płaskorzeźbami świętych dominikanów: 

Jacka Odrowąża i Dominika Guzmana. Po bokach ołtarza 

umieszczono figury świętych: Anny i Joachima.  
 



      
 

W  kaplicy tej znajduje się też obraz i witraż przedstawiający historię wyorania 

figurki przez Jana Czeczka, a także zabytkowa kapliczka drewniana z XVI wieku, w 

której początkowo znajdowała się cudowna figurka. Ikonografię kaplicy zdobią po-

nadto barwne witraże świętych: Wojciecha, Zygmunta Króla i Kazimierza Królewicza.  
 

           
 

Kaplicę wydziela w bazylice trójdzielna barokowa brama ozdobiona złoconymi ko-

lumnami i figurami świętych dominikanów. Bramę wieńczy figura Matki Boskiej 

Wniebowziętej w otoku promieni. 
     

         
 

 

Święci: Dominik, Jacek 



 
 

Ołtarz główny bazyliki, rokokowy, zbudowany został w 1796 roku. W jego central-

nej części umieszczony został obraz przedstawiający Wniebowzięcie NMP, namalo-

wany przez Andrzeja Stachowicza. Na podstawie ołtarzowej umieszczone zostały duże 

figury czterech Ewangelistów – z przypisanymi im atrybutami.  
 

          
 

Ewangeliści: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan 
 

Nastawę ołtarzową wieńczy grupa figuralna Świętej 

Trójcy otoczona aniołami. Ponadto w prezbiterium znajdują 

się obrazy przedstawiające historię związaną z cudowną fi-

gurką MB Gidelskiej i jej opiekunami – zakonnikami domi-

nikańskimi, a także witraże świętych: Jacka, Dominika, Ka-

tarzyny z Sieny, Wincentego à Paulo i Tomasza z Akwinu. 



Kontynuując opis ikonografii i wyposażenia bazyliki gidelskiej, 

przedstawię opis Kaplicy św. Jacka i ośmiu ołtarzy bocznych w 

Sanktuarium. Do Kaplicy św. Jacka, znajdującej się po lewej stro-

nie od nawy głównej, wchodzimy przez trójdzielną bramę z XVIII 

wieku, na której zwieńczeniu umieszczono pozytyw organowy, a 

na nim figurę św. Jacka.  

Święty przedstawiony na bramie trzyma w dłoniach swoje cha-

rakterystyczne atrybuty: figurkę Matki Boskiej i monstrancję. 

Atrybuty te nawiązują do wydarzenia związanego z ucieczką św. 

Jacka z płonącego klasztoru w Kijowie, podpalonego przez Tatarów.  
 

 
 

W kaplicy, naprzeciw bramy, umieszczony jest ołtarz św. Jacka z jego obrazem 

pośrodku. Po bokach obrazu znajdują się figury świętych: Dominika i Katarzyny ze 

Sieny. Święta dominikanka trzyma w dłoni czaszkę, a na głowie ma założoną koronę 

cierniową.  

 

       
 

Czesław, Jacek, Dominik 
 

Po prawej stronie kaplicy znajduje się ołtarz kolejnego świętego dominikańskiego, 

Wincentego Fereriusza, z obrazem i relikwiami; natomiast po lewej stronie umiesz-



czono obrazy różnych świętych i błogosławionych tego zakonu. Na jednym z nich wid-

nieje bł. Czesław, z charakterystycznym atrybutem ognistej kuli trzymanej w ręku, na-

wiązującej do najazdu Tatarów na Wrocław w 1241 r.  

Na innym z obrazów przedstawiono, rzadko spoty-

kanego w ikonografii, bł. Sadoka, w scenie męczeń-

stwa w Sandomierzu, gdzie wraz z 48 braćmi zakon-

nymi został zamordowany przez Tatarów.  

Bazylika gidelska posiada ponadto osiem ołtarzy 

bocznych; cztery z nich znajdują się przy zakończeniu 

naw bocznych. I tak,  u wylotu nawy lewej – znajduje 

się ołtarz Jezusa Ukrzyżowanego z Jego dużą postacią 

i figurami świętych braci 

lekarzy: Kosmy i Da-

miana, którzy zginęli za 

wiarę chrześcijańską.       

Tuż obok kolejny oł-

tarz poświęcony jest 

Matce Bożej Różańcowej z Jej obrazem i figurami: bł. 

Czesława i św. Jacka. U stóp św. Jacka widnieje rzadko 

spotykany atrybut: kociołek na pierogi. Nawiązuje to do 

starego modlitewnego wezwania: „Święty Jacku z piero-

gami, módl się za nami” i przekazu o karmieniu biednych przez świętego pierogami z 

nadzieniem kapusty oraz grzybów. 

 

    
 

 

Kolejne dwa ołtarze boczne znajdują się u wylotu nawy prawej; przy ołtarzu Jezusa 

Miłosiernego umieszczono Jego obraz i figury: św. Dominika z atrybutem psa, sym-

bolu wierności, oraz św. Piotra z Werony z palmą męczeństwa. Tuż obok znajduje się 

ołtarz MB Bolesnej z obrazem Piety i dwoma figurami świętych: Marii Magdaleny i 

Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Przy filarach nawy głównej znajdują się kolejne cztery ołtarze boczne z obrazami 

świętych:  

1) ołtarz św. Dominika, założyciela dominikanów;  

2) ołtarz św. Tomasza z Akwinu;  

3) ołtarz trzech świętych: Rocha, Sebastiana i Rozalii;  



4) ołtarz św. Piotra z Werony.  

W tym ostatnim ołtarzu widać na obrazie charakterystyczną cechę świętego mę-

czennika: ranę na głowie zadaną przez napastnika.  

 

Tuż nad tym obrazem umieszczono drugi obraz, nieco mniejszy, św. Róży z Limy. 

Postać tej świętej tercjarki dominikańskiej, mistyczki i opiekunki chorych, znajduje się 

także na witrażu w kaplicy św. Jacka. 

 

    
 

1. Ołtarz Rocha, Sebastiana i Rozalii; 2. Ołtarz Piotra z Werony 

 

    
 

Święta Róża z Limy 

 

 

Jan Nitecki 

Radomsko 2017 

 



    
 

 



 
 

    



 
 

 
 

Ozdobna zakrystia w Bazylice Wniebowzięcia NMP 

OO. Dominikanów 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 



 
 

Kaplica MB Gidelskiej 

 



 
 

 
 

zdjęcia w niebieskiej obwódce: tsw 

zdjęcie w czerwonej obwódce zapożyczono z 

https://gidle.dominikanie.pl/wp-content/uploads/sites/16/2014/12/MatkaBoza.jpg 

https://gidle.dominikanie.pl/wp-content/uploads/sites/16/2014/12/MatkaBoza.jpg


 
Gidle zimą - styczeń 2019 

zdjęcie: O. Julian OP 

 

Uzupełnienie Jana Niteckiego z dnia 22.09.2019 r. 
 

 



 



 



 



 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



    
 

 
zdjęcia: Jan Nitecki 



Uzupełnienie Jana Niteckiego z 5.07.2020 r. 

 

    
 

 



 



 
 

zdjęcia: Jan Nitecki 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 

 

Uzupełnienie Jana Niteckiego z 7.08.2021 r. 

 

    

http://nitecki.wietrzykowski.net/
http://nitecki.wietrzykowski.net/


 



 

 

 

 
 

 



 



 
 

 
zdj. Jan Nitecki 


