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Jadwiga Świgoniak, Święty Bogumił patron ziemi kolskiej i parafii w Kole, 
wyd. 3, Kraków : Dom Wydawniczy „Rafael” 2016, 94 s.

Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna książka Jadwigi Świgoniak (wcze-
śniejsza została poświęcona kapłanowi diecezji włocławskiej, ks. Bogumiłowi 
Kasprzakowi). Tym razem autorka najnowsze swoje dzieło poświęciła postaci 
św. Bogumiła.

Prezentowana pozycja składa się ze wstępu oraz 28 krótkich rozdziałów, 
podziękowań oraz obszernego aneksu. Już w tym miejscu musimy podkreślić, 
że praca posiada charakter popularnonaukowy. Oznacza to, że zawarte w niej 
ustalenia, szczególnie w zakresie faktografii dotyczącej osoby św. Bogumiła, 
nie muszą posiadać charakteru wyczerpującego. Na omawiane dzieło należy 
patrzeć przede wszystkim jako na przejaw troski o tradycję oraz o rozwój pa-
mięci i kultu św. Bogumiła.

We wstępie autorka przywołała genezę powstania opracowania. Jak czytamy, 
myśl taka zrodziła się podczas wmurowania 10 czerwca 2008 r. kamienia węgiel-
nego w budowaną w Kole świątynię, oddaną właśnie pod patronat św. Bogumiła. 
W historię powstania książki wpisane są także dzieje rodziny autorki. Okazuje 
się bowiem, że świątynia, której patronuje arcybiskup gnieźnieński, wznoszona 
jest na terenie, który wcześniej należał do jej rodziców. Stąd J. Świgoniak po-
zwala sobie na używanie w odniesieniu do parafii, której patronuje arcybiskup 
gnieźnieński, terminu „ojcowizna”.

Pierwsze rozdziały swojej pracy autorka poświęciła postaci św. Bogumiła. 
W rozdziale otwierającym pracę przedstawiła rys biograficzny świętego. W kolej-
nych skupiła się na ukazaniu przejawów kultu św. Bogumiła, w tym w Kole oraz 
w okolicach miasta. Dokonała zestawienia podstawowej literatury poświęconej 
świętemu. Dodajmy w tym miejscu, że w historiografii jego postać określana jest 
najczęściej tytułem błogosławiony. Odnotujmy, że nie brakuje i takiej tytulatury 
w omawianej pracy. 

Kolejne rozdziały omawianej pracy dotyczą genezy oraz historii parafii św. Bo-
gumiła w Kole. Przypomnijmy, że została ona erygowana 1 listopada 2005 r. 
Pierwsza msza polowa, inicjująca powstawanie ośrodka duszpasterskiego, została 
odprawiona już w 1998 roku.

Dalsze rozdziały pracy to omawiane przez autorkę różne płaszczyzny funk-
cjonowania parafii. Ponieważ mamy tu do czynienia z nowym ośrodkiem dusz-
pasterskim, dlatego można użyć stwierdzenia, że J. Świgoniak omówiła pokrótce 
pojawianie się kolejnych aspektów życia parafialnego. I tak autorka omówiła 
kolejno: kult Matki Bożej Fatimskiej, kult Matki Bożej Różańcowej, kult Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, upamiętnienie postaci ks. Bogumiła Kasprzaka, 
pierwsze misje święte, sprowadzenie relikwii bł. Bogumiła oraz jego kult w parafii 
kolskiej, troskę o powołania kapłańskie z parafii, obecność Ruchu Światło-Ży-
cie, wmurowanie kamienia węgielnego, duszpasterstwo pielgrzymkowe oraz 
dokonała zestawienia pieśni i modlitwy do bł. Bogumiła.



Znaczną część omawianej pracy stanowią teksty zamieszczone w aneksie. 
J. Świgoniak podejmuje w nich fundamentalne kwestie dotyczące faktografii 
z życia św. Bogumiła. Autorka, która dodajmy nie jest historykiem, zmaga 
się z niezwykle trudnym zagadnieniem odtworzenia życia arcybiskupa gnieź-
nieńskiego. Przedstawia własne interpretacje znanych, czy przyjmowanych za 
wiarygodne, faktów z życia świętego. Dodajmy od razu, że wiele z nich jest 
dyskusyjnych i na tym etapie badań, w świetle znanego stanu źródeł, muszą 
pozostać tylko hipotetyczne.

Książkę zamyka galeria zdjęć. Z jednej strony ilustrują one najważniejsze 
wydarzenia z historii parafii w Kole, z drugiej natomiast prezentują także do-
kumenty, które stanowią swoisty aneks źródłowy pracy.

Prezentowana praca to z jednej strony fragment odległych, średniowiecznych, 
dziejów Polski, szczególnie historii rozwijającego się na jej obszarze chrześcijań-
stwa. Z drugiej strony to także historia ostatnich lat, widziana w perspektywie 
dziejów parafii św. Bogumiła w Kole. Ten drugi wątek sprawia, że niniejsza 
publikacja staje się także swoistą kroniką, źródłem do dziejów parafii w Kole, 
czyli również przyczynkiem do dziejów Kościoła w diecezji włocławskiej na 
początku trzeciego tysiąclecia.
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