
Wyjątkowe Sanktuaria 

Postępowe siły narodu polskiego po pierwszym 
rozbiorze Polski obradujące na Sejmie Czteroletnim 
(1788 – 1799) uchwaliły Konstytucję 3-go Maja. Była to 
ustawa zasadnicza, uchwalona  w atmosferze zamachu 
stanu, druga po konstytucji amerykańskiej, bowiem od 
1790 roku Sejm Czteroletni obradował w podwójnym 
składzie, gdyż nowo wtedy wybrani posłowie przystąpili 
już do istniejącej Konfederacji Targowickiej.  

Akt konfederacji skierowany był przeciwko 
dziedziczności tronu i podważał legalność  Sejmu 
Czteroletniego, a więc tym samym przeciwko 
Konstytucji 3 Maja. Po serii klęsk wojskowych i 
ultimatum carycy, 23 VII 1792 r. do konfederacji 
przystąpił król Stanisław Augustów, co doprowadziło do 
II –go rozbioru Polski. Po niepowodzeniach Napoleona 
w marszu na Moskwę, miała miejsce Wojna Narodów 
1813 r., w których to walkach brało udział ok. 100 tys. 
wojska polskiego u boku Napoleona.  

Na polu bitwy pod Lipskiem ciężko rannemu 
żołnierzowi polskiemu ukazała się Matka Boża, która 
oświadczyła mu, że wróci do zdrowia, że ma do 
spełnienia wielką misję.  



Po powrocie do rodzinnych stron zdobył wizerunek 
Matki Bożej podobny do Pani Niebiańskiej, która 
ukazała się mu na polu bitwy pod Lipskiem, co dało 
początek Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. 
Aktualnie to sanktuarium znajduje  się pod opieka ks. 
Marianów a założone zostało przez św. Stanisława 
Papezyskiego, który założył to zgromadzenie zakonne w 
1701 roku, jako pierwsze polskie w historii Polski. 
Rozpętana we wrześniu 1939r.  okropna wojna (1939-
1944) spowodowała powoływanie na Uchodźctwie 
Prezydentów Polski, które to stanowiska kolejno pełnili:  

- Władysław Raczkiewicz (1939-47) 

-August Zaleski (1947-72) 

- Stanisław Ostrowski (1972-79) 

-Edmund Raczyński (1979-86) 

- Kazimierz ----- (1986-89) 

- Ryszard Kaczorowski (1989-90) 

Ryszard Kaczorowski był ostatnim prezydentem na 
uchodźctwie, który wziął udział w grudniu 1990 roku w 
zaprzysiężeniu pierwszego po bezpośrednich wyborach 
na Prezydenta Polski- Lecha Wałęsy, przekazując mu 
swoje insygnia prezydenckie Berło i Buławę.  



Postępowe siły narodu polskiego dwukrotnie 
podejmowały działania o wybudowanie votum 
wdzięczności.  

Pierwsza próba podjęta w 1999 r. spełzła na niczym, 
albowiem została udaremniona przez Konfederację 
Targowicką.  

Następna próba wybudowania w Warszawie votum 
wdzięczności została udaremniona przez wybuch II- 
wojny światowej.  

W obliczu zbliżającego się Jubileuszu Nadzwyczajnego 
roku 2000. księża Marianie podjęli się budowy Bazyliki 
Licheńskiej, zaś kard. Józek Glemp wspólnie z 
Episkopatem Polski podjęli decyzję o budowie Świątyni 
Opaczności Bożej, jako Wotum Narodu Polskiego za 
uchwalenie w 1791r. Konstytucje 3-go Maja.  

To niezwykły, współczesny  „Panteon” narodu 
polskiego- godny nawiedzenia, który w swych murach 
kryje szczątki wspaniałych Polaków i współczesnych 
myślicieli. Udająca się w 70-tą Rocznice zbrodni 
katyńskiej delegacja polska z Prezydentem Polski prof. 
Lechem Kaczyńskim zginęła w tzw. Katastrofie 
Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010r.  



Wśród  tych ofiar poległ również ostatni Prezydent 
Polski na uchodźctwie-prof. Ryszard Kaczorowski. 
Zwłoki tego wybitnego Polaka spoczęły w tej właśnie 
Bazylice Opatrzności Bożej.  

Jakże niezwykle bogata historia narodu polskiego 
przeplata się ze współczesnością. 

H.W. 


