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 Od Redakcji

„Święci się nie starzeją, nigdy nie ulegają przedawnieniu, nie są też po-
staciami z przeszłości, ale ludźmi teraźniejszości, a nawet jutra”. Te proste 
i zarazem głębokie słowa św. Jana Pawła II, kilkakrotnie powtarzane przez 
niego przy różnych okazjach, dobrze oddają naturę i znaczenie świętych w ży-
ciu Kościoła. Choć żyli oni w konkretnych okolicznościach historycznych, 
czasami radykalnie odmiennych od naszych, to jednak pokazują, że życie 
inspirowane Ewangelią w każdym czasie może przynosić obfite owoce. Święci 
się nie starzeją, bo nie starzeje się Ewangelia – słowo Boże, które zawsze jest 
żywe i skuteczne. 

W dzieje Dolnego Śląska wpisała się w sposób szczególny św. Jadwiga 
Śląska. Już przez osiem stuleci inspiruje ona zarówno poszczególne osoby, jak 
i całe grupy społeczne (żony, matki, sprawujących władzę). Po burzliwych 
wydarzeniach z przeszłości polsko-niemieckiej jako „postać graniczna”, jak 
określił ją św. Jan Paweł II, łączy ze sobą te dwa narody i jest ich orędowniczką 
na drodze wzajemnego zrozumienia i pojednania. 

Rok 2017, z racji 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi, jest w trzech dolno-
śląskich diecezjach (wrocławskiej, legnickiej i świdnickiej) przeżywany jako 
Rok Jadwiżański. W to wydarzenie, które ma pomóc jeszcze lepiej odkryć 
duchowe bogactwo Patronki Śląska, pragnie się wpisać także kolejny numer 
naszego pisma. Pragniemy w nim najpierw przyjrzeć się rozwojowi postawy 
duchowej św. Jadwigi. W szczególny sposób podjęty został temat wpływu na 
jej duchowość środowiska cysterek trzebnickich (A. Sutowicz) oraz ruchu 
franciszkańskiego (P. Gąsiorowska). 

Autorzy następnych opracowań podejmują problematykę związaną z pro-
cesem kanonizacyjnym św. Jadwigi i znaczeniem tego wydarzenia dla kultury 
religijnej średniowiecza (ks. S. Wróblewski) oraz zagadnienie genezy i rozwoju 
formularza mszalnego o Świętej z Trzebnicy (ks. S. Araszczuk). Kult św. Ja-
dwigi Śląskiej przekracza granice państw i kontynentów. Ukazuje to najpierw 



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 20176

ks. A. Kusiak SDS na przykładzie jej kultu w Ameryce Łacińskiej, M. Długo-
zima wskazuje zaś, jak jej kult przyczynił się do nawiązania partnerstwa między 
miastami Trzebnicą a Kitzingen. Jest to konkretny przykład ukazujący, jak 
św. Jadwiga Śląska patronuje pojednaniu pomiędzy narodem polskim a nie-
mieckim, co szerzej przedstawia w następnym tekście K. Jaworska. 

Kolejne artykuły potwierdzają fakt duchowego oddziaływania świętej na 
liczne następne pokolenia chrześcijan. O. S.T. Praśkiewicz OCD przybliża 
osobę św. Jadwigi Królowej, w której życiu księżna z Trzebnicy odegrała szcze-
gólną rolę. Ciągłe żywe duchowe promieniowanie św. Jadwigi Śląskiej sprawia, 
że jest ona wybierana na patronkę dzieł miłosierdzia (E. Dudek), zgromadzeń 
zakonnych (S. B-P. Kardach CSSH), wielu miejscowości (ks. B. Giemza SDS) 
i szkół (W. Gierczyk, A. Gładysz, M. Borkowska). 

Autorzy ostatniej grupy tekstów przybliżają aktualne badania dotyczące 
zarówno samej Świętej z Trzebnicy, jaki i środowiska, w którym żyła. B. Kwiat-
kowska relacjonuje prace prowadzone nad rekonstrukcją głowy św. Jadwigi 
Śląskiej, zaś E.L. Polańska jej obecność w ikonografii na wybranych przy-
kładach od średniowiecza do czasów współczesnych. Przeszłość i teraźniej-
szość klasztoru trzebnickiego przybliżają teksty R. Stelmacha, E. Łużynieckiej 
i W. Wańka. Całość tekstów jadwiżańskich dopełnia opracowanie dotyczące 
Henryka II Pobożnego, drugiego syna śląskiej pary książęcej Henryka I Bro-
datego i Jadwigi z Andechs-Meran, późniejszej świętej.

Tradycyjnym zwieńczeniem kolejnego numeru „Studiów” są sprawozdania 
i omówienia, które obrazują rytm życia i działalności edukacyjno-naukowej 
salwatoriańskiego środowiska w Bagnie i poza jego granicami. Mamy nadzie-
ję, że treści oferowane naszym czytelnikom w niniejszym numerze staną się 
zarówno pokarmem intelektualnym, jak i duchową inspiracją na drodze do 
świętości. 

Ks. Roman Słupek SDS
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 From the Editor

„Saints do not grow old, they never get out – dated, neither are they figures 
from the past, but the people of present, and even of tomorrow”. These sim-
ple, yet profound words of John Paul II, which he repeated several times on 
various occasions, accurately depict the nature and importance of the Saints 
in the life of the Church. Although they lived in the specific circumstances of 
history, sometimes radically different from ours, their example shows that life 
inspired by the Gospel can bring abundant fruit at any time in history. The 
Saints do not grow old, because the Gospel, the word of God, which is always 
alive and active – does not age. 

Saint Hedwig of Silesia in a special way made the history of Lower Silesia. 
For as long as eight centuries she has inspired both individuals and entire 
social groups (wives, mothers, authorities). After the tumultuous events of 
the Polish – German past, this „personality crossing boarders”, as John Paul II 
put it, joins these two nations and is their intercessor on the way to mutual 
understanding and reconciliation. 

Because of the 750th anniversary of Saint Hedwig’s canonization the year 
2017 is celebrated in the three dioceses of Lower Silesia (Wrocław, Legnica and 
Świdnica) as the year of Saint Hedwig. The following edition of our revue is 
meant to contribute to this event, which is expected to help further discover 
the spiritual richness of the patron saint of Silesia. First we would like to 
focus on the development of Saint Hedwig’s spiritual attitude; particularly 
the impact on her spirituality of Cistercian Sisters’ environment in Trzebnica 
(A. Sutowicz) and of the Franciscan movement (P. Gąsiorowska).

The next elaborations take up the issues related to Saint Hedwig’s can-
onization process and the importance of this event for the religious culture 
of the Middle Ages (Fr. P. Wróblewski) as well as the question of the origins 
and development of the missal about the Saint of Trzebnica (Fr. S. Araszczuk). 
The cult of Saint Hedwig of Silesia exceeds the borders of countries and con-
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tinents. This is first shown by Fr. A. Kusiak SDS on the example of her cult 
in Latin America. Then M. Długozima indicates how the worship of the saint 
contributed to establishing the partnership between the towns of Trzebnica 
and Kitzingen. This is a concrete example showing how Saint Hedwig patron-
izes the reconciliation between the nations of Poland and Germany, which is 
further shown in the next text of K. Jaworska.

The following articles confirm the fact of the saint’s spiritual impact on 
the numerous next generations of Christians. Fr. Sz.T. Praśkiewicz OCD 
brings closer the person of Saint Queen Jadwiga in whose life the Duchess of 
Trzebnica played a special role. Constant active spiritual emanation of Saint 
Hedwig of Silesia causes her to be chosen as a patroness for works of mercy 
(E. Dudek), religious congregations (S. B-P. Kardach CSSH), many towns 
(Fr. B. Giemza SDS) or schools (W. Gierczyk, A. Gładysz, M. Borkowska).

The last group of texts brings closer the current research regarding 
the saint from Trzebnica herself, and the environment in which she lived. 
B. Kwiatkowska reports on the work of the head reconstruction of Saint Hed-
wig of Silesia, and E.L. Polańska shows her presence in the iconography on 
the selected examples from the Middle Ages to modern times. The past and 
present of the Trzebnica monastery is depicted in the texts of R. Stelmach, 
E. Łużyniecka and W. Waniek. The whole set of texts on Saint Hedwig is 
complemented with an article about Henry II the Pious, the second son of the 
Silesian princely pair of Henry I the Bearded and Hedwig of Andechs-Meran, 
later a saint. 

The traditional culmination of the present issue of „Studia” is a set of 
reports and discussions that reflect the rhythm of life and of educational-  
-scientific activity of the Salvatorian environment in Bagno and outside. We 
hope that the content we offer to our readers in this issue will become both 
food for intellectual contemplation and a spiritual inspiration on the path to 
holiness.

Fr. Roman Słupek SDS



ARTYKUŁY
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Anna Sutowicz

 Trzebnickie inspiracje duchowej postawy 
św. Jadwigi

I. Odczytywanie źródeł odczytanych

O św. Jadwidze wiemy już prawie wszystko. Jej postawa duchowa i dzia-
łalność stały się przedmiotem badań wielu znakomitych historyków, którzy 
reprezentowali w przeszłości odmienne metody i cele badawcze1. Ostatnim 
podsumowaniem naszej wiedzy o różnych aspektach życia i religijności księż-
nej pozostaje Księga Jadwiżańska, stanowiąca cenny zbiór wyników badań 
najznakomitszych znawców w tej dziedzinie2. Działalności św. Jadwigi nie dało 
się również pominąć w innym zbiorze prezentacji owoców badań nad dzie-

Dr Anna Sutowicz – dr nauk humanistycznych, absolwentka Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Zainteresowania badawcze: historia Kościoła na Śląsku, zwłaszcza 
dzieje zakonów żeńskich i duchowość średniowiecza. Związana z Katolickim Stowarzy-
szeniem „Civitas Christiana”.

1 Wśród starszych prac należy wymienić na pierwszym miejscu dzieło Josepha 
Gottschal ka, St. Hedwig. Herzogin von Schlesien, Böhlau-verlag-Köln-Gratz 1964, któ-
re stanowiło pierwszą próbę naukowego opracowania biografii księżnej śląskiej, ob-
ciążone jest jednak przeakcentowaniem kwestii genealogicznych. Zebrania prac tego 
historyka na temat św. Jadwigi dokonał W. Urban, Prace ks. Józefa Gottschalka o św. Ja-
dwidze, „Nasza Przeszłość” 41(1973), s. 247-251. Wśród polskich historyków tego 
pokolenia należy wymienić Benedykta Zientarę, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 
1975, oraz Benignę Suchoń, Święta Jadwiga księżna Śląska, „Nasza Przeszłość” 53(1980), 
s. 5-132.

2 Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Święta Jadwiga w dzie-
jach i kulturze Śląska”. Wrocław-Trzebnica 21-23 września 1993, red. M. Kaczmarek, 
M.L. Wójcik, Wrocław 1995.
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jami konwentu trzebnickiego sprzed ponad dekady3. W tym miejscu trzeba 
też oddać świadectwo wielkiego wkładu długoletniego kustosza sanktuarium 
trzebnickiego, ks. Antoniego Kiełbasy SDS, w udostępnianie wiedzy na temat 
księżnej i upowszechnianie jej kultu na Śląsku4. Tak obfita literatura zagadnie-
nia wydaje się wyczerpywać tematykę Jadwiżańską.

Rocznica kanonizacji księżnej pobudza jednak naukowców do dalsze-
go zgłębiania wiedzy i jej aktualizowania w świetle nowych danych i metod 
badawczych. Prezentowane przeze mnie zagadnienie wpływu środowiska cy-
sterek trzebnickich na postawę św. Jadwigi nie należy do łatwych, zmusza 
bowiem do odejścia od utartych ścieżek, które wyznaczył przed siedmioma 
wiekami anonimowy hagiograf. Idąc jego tropem, badacze duchowości Ja-
dwigi zwykli poruszać się w obszarze jej wyróżniającej pobożności i zażyłości 
z Chrystusem, potwierdzonej licznymi cudami dokonywanymi przez nią za 
życia i po śmierci. Przyjęli fakt, że „właściwym przewodnikiem jej dobrego 
postępowania był Duch Święty”5, poziom dojrzałości osobowości księżnej był 
tak wybitny, że łatwo wykluczono wpływy otoczenia na ukształtowanie jej 
postawy duchowej. Żywotopisarz wręcz sugeruje odbiorcom, że kiedy 12-letnia 
hrabianka Andechs przybyła na Śląsk, była już dojrzałą kobietą, prezentującą 
zakończony proces formowania charakteru, który wyróżniał się łagodnością, 
wewnętrznym ładem i unikaniem płochości6. Przyjęcie tych tez nie zwalnia 
jednak historyka od próby uzyskania obiektywnego obrazu rozwoju postawy 
duchowej małżonki Henryka Brodatego, co wydaje się tym bardziej kuszą-
ce, że mogłoby odsłonić przynajmniej niektóre elementy obrazu stosunków 
społecznych i nurtów religijnych na Śląsku, w których księżna się obracała. 
Wszak każda postawa religijna stanowi wynik spotkania różnych faktorów. 
Obok uwarunkowań genetycznych, na które wskazuje już autor poświęconych 
św. Jadwidze dzieł hagiograficznych, musiały pojawić się impulsy płynące ze 

3 Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środko-
wej, red. A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004.

4 Bibliografia podmiotowa ks. A. Kiełbasy, zebrana w: Servus Sanctae Hedvigis fidelis. 
Księga dedykowana księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS, red. J. Swastek, M. Piela, Wrocław 
2011, s. 55-85.

5 Legenda świętej Jadwigi, tłum. A. Jochelson, M. Gogolewska, wyd. J. Pater, Wrocław 
1993, r. I, s. 29n. W oryginale: „eruditorum habuit spiritum sanctum, qui ab infancia 
ipsam timere deum docuit (…)”. Vita beate Hedwigis, w: Scriptores Rerum Silesiacarum, 
Codex Diplomaticus Silesiae, opr. G.A. Stenzel, t. 2, Breslau 1839, s. 3.

6 „Fovendo quoque innocentis vite mundiciam honestati semper er discipline dabat 
operam diligentem”. Tamże.



13

środowiska, wymuszające określoną reakcję umacniającą lub osłabiającą obra-
ny przez nią kierunek rozwoju duchowego. Odwrócenie perspektywy podczas 
próby uzyskania wiedzy o związkach św. Jadwigi z jej otoczeniem i skierowanie 
uwagi na wpływy, którym mogła podlegać, jest więc zadaniem kuszącym, za-
kłada poszukiwanie klucza do odkrycia prawdy o kulturze religijnej w nowych 
obszarach zmagań z historią życia księżnej.

Jak łatwo zauważyć, zaczynamy poruszać się już na obrzeżach historii, 
tam, gdzie czerpie ona z dokonań innych nauk, i to niekoniecznie humani-
stycznych. W tym względzie dobrze byłoby skorzystać z metod psychologii, 
co postulował swego czasu wybitny badacz duchowości katolickiej Karol 
Górski, uważając jednocześnie, że pewność uzyskanych w ten sposób wyników 
musi być niewielka ze względu na brak osobistego kontaktu historyka z czło-
wiekiem, którego mentalność i duchowość podlegają analizie historycznej7. 
W przypadku eksplorowania cech religijności księżnej Jadwigi, choć mamy do 
czynienia z postacią wybitną, nie dysponujemy jej osobistymi pismami. Poza 
kilkoma dokumentami nie mamy dostępu do bezpośrednich świadectw jej 
działań ani przekazu woli. Zdani jesteśmy w dalszym ciągu na informacje od 
osób trzecich, włączanie zaś źródeł hagiograficznych – żywota i bulli kanoniza-
cyjnej – do warsztatu badawczego pozostaje obarczone ogromnym ryzykiem, 
gdyż prezentują one obraz postaci sporządzony w określonym, „propagando-
wym” celu, a ponadto nie uwzględniają uznanych dziś cech przekazu historii 
z  jej porządkiem chronologicznym. Żywoty świętych noszą piętna swoich 
autorów, ich percepcji świata, wykształcenia i przygotowania literackiego8, 
są więc trudnym materiałem do analizy, jeżeli chcemy uzyskać obiektywny 
i kompleksowy obraz przeszłości. Podczas odczytywania przekazu żywota 
niezbędne stanie się oddzielenie intencji jego autora od faktów, a następnie 
skonfrontowanie ze źródłami innego typu, przede wszystkim związanymi 
z klasztorem trzebnickim. Wśród nich na czoło wysuwają się archiwalia oraz 
źródła typu liturgicznego, modlitewniki i kodeksy skrypturystyczne pochodzą-
ce z biblioteki cysterek. W większości wypadków zdani jesteśmy na hipote-
tyczne przyjęcie czasu ich sporządzenia, więc rzadko mamy pewność, że znaj-
dowały się w przestrzeni aktywności księżnej. Pokazują one jednak sposoby 
formowania i eksplikacji postaw duchowych we wspólnocie cysterskiej, mogą 

7 K. Górski, Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa 1982, s. 101n.
8 S. Rosik, „In sola missa non est contenta ducissa...”. Życie liturgiczne w żywocie św. 

Jadwigi Śląskiej, w: Cysterki w dziejach i kulturze, s. 178. Szerzej na ten temat A. Witkow-
ska, Miracula średniowieczne. Funkcje przekazu ustnego i zapisu literackiego, w: Taż, Sancti, 
Miracula, Peregrinationes. Wybór tekstów z lat 1974-2008, Lublin 2009, s. 197-199.

Anna Sutowicz | Trzebnickie inspiracje duchowej postawy św. Jadwigi
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więc stanowić cenne uzupełnienie opowieści żywotopisarza, ukazując formy 
funkcjonowania duchowości monastycznej oraz jej możliwe oddziaływanie na 
postawę duchową św. Jadwigi. Nie wolno nam również zapominać o źródłach 
typu ikonograficznego, z których najcenniejsze wydają się wizerunki napie-
czętne księżnej upewniające nas o sposobach wyrazu jej religijności. W inter-
pretacji tych faktów pomocne są wnioski archeologów i historyków sztuki, 
pozwalające uzyskać pewien obraz przestrzeni i sposobów spędzania czasu we 
wspólnocie trzebnickiej, a stanowiące cenne wskazówki do zrozumienia zasad 
funkcjonowania kobiet reprezentujących duchowość monastyczną i określony 
model religijności liturgicznej na terenie XIII-wiecznego Śląska.

II. „fundatrix, promotrix, gubernatrix”

Opierając się na wiarygodnych źródłach archiwalnych można ustalić bez 
większych trudności ramy czasowe i okoliczności, w których wspólnota cy-
sterek została powołana do życia9. Wystawcą dokumentu uposażeniowego 
z czerwca 1203 roku, wieńczącego dzieło fundacji, był Henryk Brodaty10, 
jednak wraz z całą tradycją klasztorną przyjmujemy, że właściwą inicjatorką, 
a przynajmniej aktywną uczestniczką realizacji procesu pozostawała jego mał-
żonka Jadwiga. O ile sprowadzenie na Śląsk pierwszego konwentu żeńskiego 
mogło mieścić się w szerokich planach polityczno-społecznych władcy, o tyle 
już nadanie mu oblicza benedyktyńskiego z zamiarem rychłej inkorporacji do 
kongregacji cysterskiej stanowiło zapewne wynik starań jego żony, która nie 
tylko otrzymała wychowanie klasztorne w duchu monastycznym, ale rów-
nież dysponowała szerokimi kontaktami pozwalającymi na zainteresowanie 
książęcymi planami środowiska elitarnego, reprezentującego wysoką kulturę 
religijną. Pośrednim świadectwem starań w tej sprawie księżnej Jadwigi musi 
pozostać obecność na dokumencie uposażeniowym klasztoru imienia jej bra-
ta, Ekberta, biskupa Bambergu, skąd sprowadzono do Trzebnicy pierwsze 
zakonnice11. Na czele wspólnoty stanęła, zapewne za zgodą przyszłej świętej, 

9 Szczegółowy wykaz elementów procesu fundacyjnego wraz z aktualną literaturą 
przedmiotu: A. Sutowicz, Kultura religijna mniszek śląskich w okresie średniowiecza, Leg-
nica 2016, s. 38-40.

10 Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. 1-2, wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1956-64, I nr 
103 (cyt. dalej: KDŚl).

11 Tamże. Por. komentarz wydawcy w: Regesten zur schlesischen Geschichte, w: Codex Di-
plomaticus Silesiae, t. 7, cz. 1, wyd. C. Grünhagen, Breslau 1884, nr 92, s. 78 (cyt. dalej: SR).
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jej dawna wychowawczyni, Petrissa/Petrussa, która do końca 1202 roku była 
profeską w benedyktyńskim klasztorze w Kitzingen12. Autor żywota donosi, 
że księżna Jadwiga wywierała następnie decydujący wpływ na oblicze społecz-
ne wspólnoty13. Na dalszym etapie organizacji opactwa fundatorzy starali się 
o umieszczenie ośrodka w obediencji kongregacji cysterskiej, co okazało się 
w przypadku żeńskich klasztorów śląskich w XIII wieku aktem niełatwym do 
przeprowadzenia bez angażowania najważniejszych czynników prawodawstwa 
kościelnego. Znowu, choć nie możemy powołać się na bezpośrednie świadec-
two źródeł dokumentowych, zakładamy, że podczas tych starań o przywilej in-
korporacyjny dla nowego ośrodka monastycznego realizowano przede wszyst-
kim książęcy plan rozwoju zakonu cysterskiego na Śląsku, zapoczątkowany 
przez Bolesława Wysokiego w końcu XII wieku fundacją opactwa w Lubiążu. 
Trudno dziś odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie o stopień zainteresowania 
poszczególnych czynników społeczno-politycznych doprowadzeniem procesu 
inkorporacji do szczęśliwego finału, jednak uwzględniając późniejszą opiesza-
łość mnichów lubiąskich w podjęciu opieki duchowej nad mniszkami14, należy 
założyć, że centrum aktywności w tej sprawie znajdowało się na dworze ksią-
żęcym, który zapewne korzystał z tych samych kontaktów wśród hierarchów, 
co podczas samego procesu sprowadzania i osiedlania mniszek w Trzebnicy. 
Sukces tego środowiska ujawnił się pozyskaniem aż kilku ważnych dokumen-
tów wspierających istnienie i organizację żeńskiej wspólnoty wokół konstytucji 
Citeaux15, a wreszcie aktem inkorporacyjnym w 1218 roku16. Wraz z przywi-
lejem włączającym mniszki trzebnickie w obediencję kongregacji cysterskiej, 
a w ramach prowincji w Morimondzie oddającym je pod bezpośrednią opiekę 
„in spiritualibus et temporibus” opatowi opactwa w Lubiążu, stały się one 
pełnoprawnymi członkiniami zakonu, zobowiązanymi realizować jego ideał 
duchowy i uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości zgodnie z wymogami 
czasu i społeczeństwa. Mniszki przyjmowały statuty, zgodnie z którymi musia-

12 K. Bobowski, Rozwój klasztorów cystersek w Niemczech i na ziemiach polskich w do-
bie średniowiecza, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 2(1994), 
s. 31.

13 Legenda świętej Jadwigi, s. 32.
14 Przykładem są upomnienia Stolicy Apostolskiej kierowane do opata w Lubiążu 

w 1221 r. SR nr 236. Więcej danych: A. Sutowicz, Kultura religijna, s. 147.
15 Pierwsza bulla polecająca mniszki opiece mnichów lubiąskich została wystawiona 

przez Innocentego III w 1205 r. KDŚl II nr 120. Kolejne przywileje wydał w 1207 i 1221 
r. SR nr 116, 171b.

16 Schlesisches Urkundenbuch, t. 1, wyd. H. Appelt i in., Köln 1963, nr 180.
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ły przestrzegać klauzury, mogły jednak korzystać z posługi duchowej cystersów 
w ramach ich zwyczajów liturgicznych i prawodawstwa dotyczącego sposobu 
sprawowania sakramentów17.

Zebrane fakty stanowią mocny argument potwierdzający konieczność 
zaangażowania fundatorów w proces inkorporacji mniszek do zakonu cyster-
skiego. Użycie przez żywotopisarza pojęcia fundatrix w odniesieniu do świą-
tobliwej księżnej w kontekście jej późniejszej misji, którą miała do wykonania 
podczas pobytu wśród mniszek trzebnickich, świadczy o tym, iż przypisywała 
sobie określone prawa i przywileje wynikające z faktu powołania wspólnoty 
do istnienia, a zwłaszcza do nadania jej takiego kształtu organizacyjnego, 
jaki odpowiadał jej własnej religijności. To pozwala domknąć pewien etap 
dyskusji wokół udziału św. Jadwigi w procesie fundacji i implantacji opactwa 
trzebnickiego nie tylko w środowisku świeckim, ale również zakonnym i sze-
rzej kościelnym, oraz określić w przybliżeniu motywy, którymi się przy tym 
kierowała. Wydają się one kluczowe dla ustalenia charakteru późniejszych 
związków z klasztorem małżonki, a następnie wdowy po Henryku Broda-
tym, do połowy XIII wieku. Wziąwszy pod uwagę niemiecką tradycję tzw. 
klasztorów prywatnych18 oraz fakt osadzenia w opactwie przed 1212 rokiem 
córki, Gertrudy19, musimy uwzględnić kierowanie się przez fundatorów celem 
zabezpieczenia religijnych potrzeb swojego rodu. Tezę tę wzmacnia nadanie 
opactwu charakteru ośrodka elitarnego, swego rodzaju zakładu wychowawcze-
go dla piastowskich panien, w którym zarząd należał do mniszek szlachetnie 
urodzonych i reprezentujących wysoki poziom kultury religijnej20. Należy 
jednak przy tym zauważyć, że w kontekście rozwiniętej kultury feudalnej ten 
jasno wytyczony horyzont rozwoju wspólnoty nie wykluczał, a wręcz wzmac-
niał jej rolę jako środowiska zapewniającego ramy dla uprawiania form religij-
ności monastycznej w wydaniu elitarnym. Ostateczna odpowiedź na pytanie 
o wszystkie motywy kierujące decyzją św. Jadwigi i jej męża muszą pozostać 

17 Por. niektóre uwagi A. Galar, Opactwa cysterek ma ziemiach polskich w trzynasto-
wiecznych statutach kapituły generalnej, w: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Eu-
ropie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, 
Z. Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 60.

18 M. Pauk, Das Stiftungsprogramm der schlesischen Piasten im 12. und 13. Jahrhundert 
und seine mitteleuropäischen Kontexte, w: Monarchische und Sakralstiftungen in mittelalter-
lichen Polen, red. E. Mühle, Berlin 2013, s. 418.

19 SR nr 149.
20 A. Kiełbasa, Założenie pierwszego klasztoru żeńskiego na Śląsku jako program wycho-

wania i kształcenia kobiet, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 1998 nr 1-2, s. 464n.
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w sferze hipotez, jednak już powyższe stwierdzenie wystarcza do zrozumienia 
charakteru relacji, jakie rozwinęły się pomiędzy fundatorką a powołaną przez 
nią wspólnotą mniszek cysterskich.

W końcowej frazie przytoczonego wyżej fragmentu żywota jego autor użył 
w odniesieniu do księżnej pojęć promotrix i gubernatrix. Obydwa, choć często 
różnie tłumaczone, oznaczają w rzeczywistości to samo – działanie polegające 
na wspieraniu rozwoju i szerokiej opiece nad przedmiotem zainteresowania21. 
Autor żywota, zapewne pod wpływem swego środowiska, postrzegał św. Ja-
dwigę jako orędowniczkę spraw opactwa i promotorkę rozwoju wspólnoty. 
Przykłady tego działania znajdujemy w źródłach dokumentowych. Jeszcze 
w okresie aktywności księżnej na dworze Henryka Brodatego patronowała 
ona wszelkim przejawom opieki rodowej nad fundacją trzebnicką22. W tym 
samym kontekście należy umieścić zapis uczyniony na rzecz ksieni Gertrudy, 
a po jej śmierci dla klasztoru, w postaci majątku w Zawoni23. Wyrażając wolę 
aktywności charytatywnej, świątobliwa Jadwiga zachowała do końca życia 
prawo dysponowania dobrami, a przekazując w 1242 roku najważniejszą część 
swojego stanu posiadania córce, oddała ten obowiązek w jej ręce jako przeło-
żonej opactwa24. Rok ten stanowi więc swego rodzaju ostatnią cezurę w życiu 
wdowy po Henryku Brodatym, wyznaczającą końcowy etap jej pogłębiającej 
się zażyłości z Chrystusem i odchodzenia od spraw światowych. Jeśli uwzględ-
nimy fakt, że księżna wystawiła (lub wystąpiła jako świadek) tylko kilka aktów, 
musimy się zgodzić, iż obydwa przytoczone powyżej udokumentowane źró-
dłowo działania dokonane przez nią na rzecz klasztoru trzebnickiego poświad-
czają jej rzeczywiste i stałe zainteresowanie losami własnej fundacji przez cztery 
dekady, a więc większość życia spędzonego na Śląsku

21 Zob. Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, ed. A. Kulbicka [et al.], 
Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytut Języka Polskiego PAN ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki, http://scriptores.pl/elexicon/pl/lemma/GUBERNATRIX#ha-
slo_pelny; http://scriptores.pl/elexicon/pl/lemma/PROMOTRIX#haslo_pelny [dostęp: 
31.01.2017].

22 W 1209 r. księżna Jadwiga figuruje wśród świadków darowizny poczynionej na 
rzecz klasztoru ze strony Władysława Odonica. SR nr 129.

23 Tamże, nr 590.
24 O jałmużnie księżnej dokonywanej z dóbr w Zawoni pisze autor żywota. Legenda 

świętej Jadwigi, s. 63.
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III. „sororum induit habitum”

Opisanie poszczególnych etapów ewolucji duchowej małżonki Henryka 
Brodatego nastręcza prawdziwych trudności, a to przede wszystkim dlatego, że 
świadectwu jej hagiografa brakuje porządku chronologicznego. Przyjmujemy 
bez dyskusji, iż od początku swojego pobytu na Śląsku Jadwiga hołdowała 
licznym praktykom ascetycznym i żarliwej modlitwie. Wychowana wśród 
mniszek, od dzieciństwa umiała posługiwać się Pismem św.25. Wyraźne rysy 
duchowości liturgicznej, znajdującej się u podstaw religijności monastycznej, 
znajdujemy u niej na długo przedtem, zanim zamieszkała w opactwie trzeb-
nickim. Świadkowie jej pobożnych praktyk przekazali opowieści, jak księżna 
układała dzień według Liturgii godzin, oddając się w ten sposób stałemu czu-
waniu modlitewnemu na wzór mniszek26. Najchętniej modliła się przy po-
mocy psalmów, posługując się własnym psałterzem27. W otoczeniu dworskim 
zachowywała wizerunek ascetycznej pokutnicy, która zarówno wyglądem, jak 
i sposobem bycia upodabniała się raczej do mniszki aniżeli do władczyni du-
żego księstwa28. Zjawisko to potwierdza fakt umieszczania na pochodzących 
z tego okresu pieczęciach księżnej postaci w habicie z kapturem i szerokimi 

25 Tamże, s. 51.
26 Tamże, s. 48, 50-51.
27 Tamże, s. 47. Niektórzy historycy uważają, iż własnością św. Jadwigi mógł być 

psałterz zachowany w bibliotece trzebnickiej, a przechowywany obecnie w Oddziale Rę-
kopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cyt. dalej: BUWr OR) pod sygnaturą 
IF 440. Jest to zabytek sporządzony około 1240 r. w opactwie lubiąskim, zachowujący 
cechy modlitewnika przeznaczonego do odmawiania psalmów w układzie tygodniowym. 
Przynależność modlitewnika do księżnej wskazywali: J. Gottschalk, St. Hedwig, s. 142 
oraz E. Kloss, Die Schlesische Buchmalarei des Mittelalters, Berlin 1942, s. 204. W na-
uce polskiej opowiedział się za tym twierdzeniem: F. Wolnik, Liturgia śląskich cystersów 
w średniowieczu, Opole 2002, s. 183. Więcej dyskusji wzbudziła teza Gottschalka wokół 
właścicielki modlitewnika Cursus Sanctae Mariae. Tenże, St. Hedwig, s. 141. Jego przy-
należność do księżnej Jadwigi odrzucił ostatnio Michał Kaczmarek. Według niego eks-
kluzywny modlitewnik został przekazany ksieni Gertrudzie ok. 1248 r. Tenże, „(...) Ut et 
matris et matertere memoriam confoveret.” Klasztor trzebnicki pod rządami opatki Gertrudy 
(1232-1268), w: Cysterki w dziejach i kulturze, s. 342.

28 Tej postawie oraz reakcjom otoczenia żywotopisarz poświęcił cały rozdział IV 
zatytułowany O skromnym stylu życia świętej Jadwigi. Tamże, s. 42-49. W oryginale: „de 
austeritate vitae beate Hedwigis et ejus gravi penitencia”. Vita beate Hedwigis, s. 14. Autor 
dzieła podkreślał więc przede wszystkim surowość jej obyczaju i pokutny charakter życia 
na dworze.
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rękawami29. O monastycznym podłożu postawy małżonki Henryka Brodatego 
świadczy przede wszystkim użycie przez autora żywota w kontekście jej praktyk 
ascetycznych motywu duchowego pielgrzymowania30. Wyróżniająca świątobli-
wą Jadwigę pokuta znajdowała swoje źródło w nauczaniu mistrzów monasty-
cyzmu o konieczności pozbywania się ciężarów, które w wędrówce duchowej 
mogą stanowić trudny do uniesienia balast31. Zrozumienie ascetycznej postawy 
małżonki Henryka Brodatego w oderwaniu od istoty benedyktyńskiego ideału 
pielgrzymki ku Bogu jest niemożliwe i sprawia dziś trudności człowiekowi 
znajdującemu się poza kulturą monastyczną dokładnie tak samo, jak działo się 
to z osobami, które, obserwując praktyki postne czy stałe czuwanie modlitewne 
przyszłej świętej, gorszyły się niekiedy ich radykalizmem. Wiele z elementów 
tej pobożności przekraczało granice konwencji, co miało być wyraźnym do-
wodem świętości Jadwigi, i na tej płaszczyźnie dokonywała ona samodzielnej 
interpretacji ideału duchowego, odchodząc swobodnie od wyznaczonych mo-
deli religijności monastycznej32. Oddając się ćwiczeniom duchowym, księżna 
podlegała procesowi pogłębiania izolacji wewnętrznej względem środowiska, by 
ostatecznie podjąć decyzję zamieszkania w klauzurze mniszek trzebnickich33. 
Zgodnie z przekazem żywota, dokonało się to za zgodą jej małżonka, który 
dzięki temu miał zyskać pomyślność w rządzeniu państwem34. Świątobliwa 
księżna znalazła miejsce tam, „gdzie są owe przestwory, które Bóg tak rozjaśnia 

29 Alwin Schulz omawia pieczęcie księżnej na dokumentach wystawionych dla opactw 
w Lubiążu i Trzebnicy w l. 1208-1234. Die Schlesischen Siegel bis 1250, opr. tenże, Breslau 
1871, s. 7, tabl. 2, nr 8.

30 „Sciebat amica dei, hominem in corpore positum peregrinari ne in hoc exilio fo-
ret absque consolatione divina spiritu.” Vita beate Hedwigis, s. 21. O pielgrzymowaniu 
i trudzie odchodzenia od świata w celu odnalezienia Boga, jako centralnej idei mniszego 
powołania, pisze J. Leclercq, U źródeł duchowości Zachodu. Etapy rozwoju i elementy stałe, 
Kraków 2009, s. 58n, 246. 

31 Tamże, s. 83n.
32 Tu trzeba wskazać liczne przykłady jej mistycznych przeżyć, które objawiały się na 

zewnątrz przede wszystkim niezwykłymi pozami modlitewnymi, nadludzką wytrwałością 
w znoszeniu niewygód cielesnych podczas modlitwy, a wreszcie stanami lewitacji i ema-
nacji światłem i cudownym zapachem. Legenda świętej Jadwigi, s. 47, 50-56.

33 W bulli kanonizacyjnej papież Klemens IV potwierdza fakt, że proces podejmo-
wania decyzji przez księżnę Jadwigę nie należał do łatwych i był wynikiem długotrwa-
łych poszukiwań odpowiedniego dla jej osobowości miejsca. Zob. Bulla kanonizacyjna 
św. Jadwigi Śląskiej, tłum. S. Rosik, red. W. Bochnak, Legnica 2014, s. 72n.

34 Tamże, s. 35.
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swoją obecnością”35, jednak wbrew namowom mniszek nie złożyła profesji 
w klasztorze trzebnickim, a informacja o tym pojawia się w bulli kanonizacyj-
nej oraz na kartach żywota dwukrotnie, zawsze w kontekście postawy pokory 
św. Jadwigi wobec Boga oraz jej woli pełnienia w klasztorze dzieł miłosierdzia36. 
Z całą pewnością zamieszkała ona w klauzurze. Otrzymała tu własną celę, 
gdzie mogła swobodnie oddawać się modlitwie osobistej przed niewielkim 
ołtarzem37, oraz dostęp do wszystkich wspólnych pomieszczeń mniszek, w tym 
do kapitularza, gdzie mogły przebywać tylko profeski38.

Przeżywająca mistyczne spotkania z Chrystusem księżna przywiązywała 
ogromną wagę do uczestnictwa w nabożeństwach liturgicznych sprawowa-
nych w kościele św. Bartłomieja, gdzie mniszki korzystały z własnego chó-
ru39. Wśród godzin brewiarzowych wyróżniała nocne wigilie oraz jutrznię 
o świcie40, które stanowiły obok nieszporów jeden z dwóch głównych filarów 
monastycznej religijności opartej na odprawianiu Liturgii godzin41. Św. Ja-
dwiga pozostawała głęboko osadzona w benedyktyńskiej tradycji czerpania 
z treści i form kultu publicznego Kościoła. W okresie aktywności na dworze 
książęcym małżonka Henryka Brodatego musiała sama kreować okoliczności 
uczestnictwa w liturgii, natomiast po zamieszkaniu w opactwie cieszyła się 
stałą możliwością udziału w obrzędach liturgicznych zgodnie z obyczajem 
cysterek trzebnickich, co stanowiło dla niej pożądane źródło rozwoju du-
chowości. Przebywając wśród białych mniszek, świątobliwa księżna miała 
pełny dostęp do posługi sakramentalnej, jednak w odniesieniu do partycypacji 
w obrzędach klasztornych żywotopisarz skupił się przede wszystkim na jej 
modlitwie brewiarzowej i czuwaniach, które, zgodnie z Regułą św. Benedykta 
i tradycją monastyczną, odbywała we wspólnym oratorium. Uwaga ta ma duże 
znaczenie w ocenie wpływu środowiska klasztornego na duchowość księżnej. 

35 Tamże, s. 73.
36 Tamże, „sed ordini se non obligavit votum, ne ligata per professionis obedienciam”, 

„Et sic quodammodo filie sue declinavit instanciam, non quod parvum reputaret esse 
obediencie meritum (…) adhuc promotrix et gubernatrix esse diucius cupiebat”. Vita 
beate Hedwigis, s. 8.

37 Legenda świętej Jadwigi, s. 62.
38 Tamże, s. 48.
39 Chór zakonny znajdował się na emporze w centrum nawy głównej w kościele 

św. Bartłomieja. E Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i  inne 
cenobia śląskie, Wrocław 2002, s. 95.

40 Legenda świętej Jadwigi, s. 48, 74.
41 A. Sutowicz, Kultura religijna, s. 196n.
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W przestrzeni opactwa wdowa po Henryku Brodatym znajdowała dla siebie 
dogodne warunki do przyjmowania postawy kontemplacyjnej, która była 
zakotwiczona w monastycznym czuwaniu pojmowanym jako przebywanie 
w obecności Boga i aniołów, prowadzącym mniszki do duchowej przemiany42. 
Bez modlitwy wspólnotowej owa metanoja43 traciła swoją podstawę i rozpęd, 
prowadzący na szczyty świętości.

Doceniając istotę klasztornego kultu, św. Jadwiga pozostawała głęboko za-
nurzona w tę prawdę. Podążała przede wszystkim wzorem mistrza duchowości 
cysterskiej, św. Bernarda, dla którego przestrzeganie Reguły, a z nią wierność 
praktyce Liturgii godzin stanowiły właściwą bazę do obcowania z Bogiem 
i pogłębiania wewnętrznej z Nim zażyłości44. O tym, że duchowość zakonnic 
w pierwszym okresie istnienia klasztoru kształtowana była na bazie nauczania 
tego wielkiego cystersa, upewnia nas przechowywanie w bibliotece klasztornej 
kodeksu zawierającego jego żywot i pisma45. Zabytek nosi ślady intensyw-
nego korzystania przez osobę, która posługiwała się tekstami na co dzień, 
a był nią zapewne kaznodzieja lub kapłan klasztorny, pochodzący z opactwa 
w Lubiążu46. Z podobnej posługi kaznodziejskiej, a już z całą pewnością, jak 
poświadcza hagiograf47, z pomocy cysterskiego spowiednika i kierownika du-

42 A. de Vogüé, Formacja i śluby mnisze według Reguły św. Benedykta, w: Duchowość 
starożytnego monastycyzmu. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej. Kraków Tyniec, 
16-19 listopada 1994, red. M. Starowieyski, Tyniec 1995, s. 115. W źródłach śląskich 
najpełniej interpretacja tej formuły ujawniła się w statutach benedyktynek lubomierskich 
z okresu ich średniowiecznej reformy wewnętrznej. Konstytucje te nakazywały mnisz-
kom dbać o liturgię wspólnotową jako wyraz stałego przebywania w obecności aniołów. 
A. Suto wicz, Kultura religijna, s. 213.

43 P. Galiński, Duchowość monastyczna, w: Duchowość zakonna, red. J. Kłoczowski, 
Kraków 1994, s. 26; A. de Vogüé, Formacja i śluby mnisze, s. 125.

44 J. Misiurek, E. Walewander, Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, w: Teologia 
duchowości katolickiej, red. W. Słomka, Lublin 1993, s. 20. S. Rosik dostrzega tu przede 
wszystkim stosowanie określonej konwencji hagiograficznej. Tenże, „In sola missa...”, 
s. 179.

45 Kodeks BUWr OR IV Q 171. Okres sporządzenia kodeksu pozostaje niepewny 
i mieści się w XIII wieku lub początkach następnego stulecia. Wykluczyć raczej należy 
tezę J. Gottschalka o przynależności kodeksu do samej księżnej Jadwigi. Tenże, St. Hed-
wig, s. 142.

46 Na temat organizacji i funkcjonowania męskiej prepozytury przy opactwie trzeb-
nickim zob. A. Sutowicz, Kultura religijna, s. 65.

47 Żywot wymienia kierownika duchowego księżnej, opata Güntera, u którego spo-
wiadała się, jeszcze zanim zamieszkała w klasztorze. W ostatnim okresie życia korzystała 
z posługi mnicha Mateusza. Legenda świętej Jadwigi, s. 46, 75.
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chowego księżna korzystała wielokrotnie, pogłębiając swoją formację w duchu 
zakonu św. Bernarda. Tej posługi księżna nie odrzucała, przyswajając sobie 
myśl o konieczności dobrowolnego przylgnięcia do Chrystusa dla osiągnięcia 
pełnej wolności woli. Chrystocentryczny rys duchowości Jadwigi, z mocnym 
akcentowaniem człowieczeństwa Zbawiciela, jej cześć dla Męki i łączenie się 
z cierpiącym Jezusem, jest wynikiem bezpośredniego spadkobrania dziedzictwa 
św. Bernarda48. Pod tym względem św. Jadwiga stawała w jednym rzędzie z wiel-
kimi cysterskimi mistyczkami swojej epoki, które, czerpiąc z uznanych form 
liturgii, uczyły się żyć treścią chrześcijańskiej przemiany na wzór oblubieńczej 
miłości Chrystusa i Jego Kościoła49. Jeżeli zaakceptujemy tezę o przynależności 
psałterza IF 440 do przebywającej w klasztorze księżnej, to uzyskamy pewne 
narzędzie do poznania treści jej praktyk modlitewnych, ukierunkowanych na 
poznanie Chrystusa i zjednoczenie się z Jego przeżyciami. Biorąc do ręki psał-
terz50, świątobliwa Jadwiga poddawała się medytacji osobistej poprzez czytanie 
wersetów biblijnych, kontemplując obrazy z życia i śmierci Jezusa dzięki ilumi-
nacjom towarzyszącym psalmom51. Na tym przykładzie łatwo przychodzi nam 
zrozumieć sposób przechodzenia Świętej od religijności liturgicznej, płynącej 
z modlitwy wspólnotowej, do duchowości chrystocentrycznej, wyrażającej się 
w swobodnym traktowaniu pory i miejsca obcowania z Bogiem, charaktery-
stycznym dla wielkich osobowości mistycznych. Wyraźnym komentarzem tej 
cysterskiej cechy duchowości świątobliwej księżnej stają się nawiązania autora 
jej żywota do traktatu św. Bernarda do Pieśni nad Pieśniami, który to utwór 
stanowił ważną inspirację mistycyzmu w jego wydaniu monastycznym52. Trzeba 
przy tej okazji podkreślić, że na tej bazie w sposób naturalny i obserwowany 

48 I. Kołodziejczyk, Duchowość cysterska, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 1. 
Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczpospolitej 
od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, 
Poznań 1999, s. 121.

49 K. Małys, Misterium paschalne w dziele św. Gertrudy Wielkiej „Zwiastun Bożej Miło-
ści”, w: Cysterki w dziejach i kulturze, s. 167; I. Kołodziejczyk, Duchowość cysterska, s. 123.

50 Jak zaświadcza anonimowy żywotopisarz zapewne na podstawie przekazów zakon-
nic, Jadwiga czytała księgę nawet w postawie leżenia krzyżem. Legenda świętej Jadwigi, 
s. 47, 56.

51 O treści i  formie cyklu chrystologicznego w psałterzu BUWr OR IF 440 pisze 
D. Tabor, Psałterz trzebnicki. Między egzegezą a duchowością, w: Cysterki w dziejach i kul-
turze, s. 108-120.

52 S. Rosik, „In sola missa...”, s. 186. Więcej o wpływie komentarzy do Pieśni nad 
Pieśniami na rozwój mistycyzmu chrześcijańskiego w: L. Nelstrop, Christian mysticism: 
an introduction to contemporary theoretical approaches, Farnham 2009, s. 85-87.
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w tym czasie w większości środowisk mniszych rozwinęła się u księżnej cześć dla 
Eucharystii, z silnym kultem ołtarza i częstą praktyką adoracji Najświętszego 
Sakramentu53. Przeszła również – tak jak mistrzowie duchowości monastycznej 
– drogę od postawy chrystocentrycznej ku czci dla Maryi Dziewicy54.

IV. „vitam ducebat cunctis sororibus arciorem”

Podstawową zasadą życia klasztornego, zgodnie z Regułą św. Benedykta, 
pozostawało zachowanie wspólnotowości. To jeszcze jedna forma religijności 
mająca ważny wpływ na duchowość księżnej w ostatnich latach jej życia. Naj-
więcej odniesień do jej bezpośrednich relacji ze wspólnotą cysterek znajdujemy 
w rozdziale żywota poświęconym prezentacji przejawów pokory św. Jadwigi 
oraz we fragmentach opisujących surowość jej praktyk pokutnych55. Na pod-
stawie obrazu tych spotkań pozostawionego przez hagiografa można posta-
wić tezę o pewnym naturalnym dystansie, który dzielił siostry od księżnej 
wyróżniającej się mistycznymi przeżyciami, a  jednocześnie jej wielkiej czci 
wobec mniszek. Warto w tym miejscu przywołać fragment opisu zachowania 
świątobliwej Jadwigi, która miała zwyczaj składać pełne uszanowania pocałun-
ki na przedmiotach służących cysterkom na co dzień. „Uważała bowiem, że 
wszystko, czego dotknęły zakonnice i ludzie służący Bogu, i wszystko, z czego 
te osoby korzystały, jest święte”. Miała również żywić nadzieję na uzyskanie 
w ten sposób łaski darowania jej win56. W pojęciu księżnej mniszki poprzez 
fakt złożenia profesji stawały się predestynowanymi uczestniczkami epifanii 
Boga w sakralnej przestrzeni klasztoru, a to już samo w sobie stawiało je wy-
żej niż wszystkie pozostałe osoby przebywające w opactwie, w tym również 
św. Jadwigę, bo ona wszak odmówiła przyjęcia tego zaszczytu. Mieszkając 
w opactwie trzebnickim, świątobliwa wdowa po Henryku Brodatym otrzy-

53 S. Rosik, „In sola missa...”, s. 181-184. O kulcie eucharystycznym u mniszek ślą-
skich zob. A. Sutowicz, Kultura religijna, s. 235n.

54 Legenda świętej Jadwigi, s. 55; I. Kołodziejczyk, Duchowość cysterska, s. 124; F. Wol-
nik, Liturgia w konwencie cysterek w Trzebnicy według „Liber Ordinarius” z 1573 r., w: 
Cysterki w dziejach i kulturze, s. 194n.

55 „de humilitate beate Hedwigis”. Vita beate Hedwigis, s. 7-11. „De austeritate vite 
beate Hedwigis”. Tamże, s. 14-16.

56 Legenda świętej Jadwigi, s. 36. W oryginale: „Sanctum namque credebat omne 
illud, quod tangebant sanctimoniales predicte et homines domino servientes”. Vita beate 
Hedwigis, s. 9.
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mywała, w swoim wyobrażeniu, szansę na przebywanie w obszarze sacrum, 
w obecności osób uświęconych57. Sakralna przestrzeń pełniła również dla 
księżnej Jadwigi, wzorem wielkich postaci cenobityzmu zachodniego, funkcję 
duchowej twierdzy, przebywanie w klasztorze ułatwiało jej walkę z pokusami 
ciała i „powalenie na ziemię duchowego przeciwnika”58.

Omówiony przejaw religijności księżnej trudno uznać za wpływ ducho-
wości sensu stricto cysterskiej, ale już mieści się on w ramach monastycznego 
pojmowania sakralności przestrzeni i czasu. Kategorie te w klasztorze nabierały 
specjalnego znaczenia i rządziły się własnymi prawami59, a podporządkowujący 
się im mieszkańcy mieli upodabniać się do istot niebiańskich60. Na podstawie 
badań archeologicznych daje się odtworzyć najważniejsze cechy przestrzeni 
trzebnickiego opactwa. Dane te upewniają nas, że choć kościół św. Bartłomieja 
wyróżniał się pięknem architektury gotyckiej, a sam klasztor wyposażony był 
wbrew założeniom ideału cysterskiego w prawdziwe dzieła sztuki religijnej61, 
to jednak sama organizacja klauzury wewnętrznej spełniała konieczne wymogi 
konstytucji zakonnych. W jej rozkładzie znajdujemy wszystkie wymieniane 
w żywocie św. Jadwigi najważniejsze pomieszczenia, w których toczyło się ży-
cie zgodne z Regułą św. Benedykta i ustawami cystersów62. Świątobliwa Jadwi-
ga mogła więc w pełni korzystać z daru, jakim było przebywanie w przestrzeni 
sakralnej wraz z białymi mniszkami i w swoim rozumieniu zyskiwała w ten 
sposób ważne narzędzie ułatwiające mistyczne spotkania z Chrystusem63.

57 Jej dosłowne rozumienie doniosłości tego faktu powodowało, że chciała, aby rów-
nież jej rodzina korzystała z bezpośrednich korzyści płynących z tego obcowania. Obmy-
wała siebie i męskich potomków jej synów w wodzie służącej mniszkom do ablucji nóg, 
wierząc, że „ta woda posłuży do zbawienia jej samej i wnuków”. Legenda świętej Jadwigi, 
s. 37, „quod sororum sanctitas, quas tanta aqua contigerat, tam sibi quam dictis pueris 
proficeret ad salutem”. Vita beate Hedwigis, s. 10.

58 Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, s. 74n.
59 S. Kobielus, Bóg nie kocha miast – klasztor jako miasto, w: Klasztor w mieście śre-

dniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 
2000, s. 55n.

60 Tenże, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, Warszawa 1997, 
s. 158-160.

61 J. Rozpędowski, Opactwo Pań Cysterek w Trzebnicy, w: Historia i kultura cystersów 
w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987, s. 265-274.

62 E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich, s. 97-99.
63 Klemens IV tak oddał ten stan, który Jadwiga osiągnęła za murami klauzury trzeb-

nickiej: „Tam przeto odnalazłszy Tego, którego szukała jej dusza, od razu przygotowuje 
mu w sumieniu ukwiecone łoże, a dzięki rozkoszy kontemplacji jakoby wzięta w Jego ob-
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Żywotopisarz musiał jednak pozostać wierny konwencji gatunku i wska-
zać na wyróżniające cechy osobowości św. Jadwigi również w środowisku 
osób konsekrowanych. Odmalowane przez niego portrety zakonnic możemy 
podzielić na dwie kategorie. W jednej mieszczą się mniszki, które choć nie 
dorównywały Jadwidze stopniem pobożności i obcowania z rzeczywistością 
nadprzyrodzoną, gotowe były wejść z nią w mniej lub bardziej pożądaną in-
terakcję. Wśród tych sióstr znajdujemy przede wszystkim dwie wyróżniające 
się w otoczeniu pobożnej fundatorki: Jutę i Julianę, które przebywały na tyle 
blisko, że dostępowały zaszczytu obmywania jej poranionych wskutek praktyk 
pokutnych nóg czy słuchały wypowiadanych proroctw, by je dalej przekazać64. 
Niektóre, jak „zmuszona nakazem i nakłoniona prośbami i uporem” s. Wik-
toria, pomagały przyszłej świętej uskuteczniać surowe formy pokuty65. Żywo-
topisarz opowiada także o kilku zakonnicach, które brały udział w dziełach 
miłosierdzia świątobliwej wdowy, chociaż to ona uczyła je istoty czynionych 
przez siebie aktów66. Do drugiej kategorii zakonnic wypada zaliczyć te, które 
popełniały różnego rodzaju występki, zwłaszcza sprzeciwiające się duchowi 
Reguły. Tu należy wymienić ulubioną wychowanicę przyszłej świętej, Racławę, 
którą swego czasu Jadwiga uratowała od uduszenia rybią ością, kiedy indziej 
zaś uleczyła jej oczy67. Kiedy mniszka przyniosła ze sobą ukrytego w rękawie 
habitu jeża, zasłużyła ze strony świątobliwej księżnej na najwyższą reprymen-
dę68. Podobnie bezlitośnie odrzuciła księżna towarzystwo siostry Pinnosy, 
która choć z dobrą intencją odwiedzin chorej, przyszła do niej bez pozwolenia 
ksieni. Podobne zdarzenie spotkało mniszkę Gaudencję, gdy Jadwiga ujawniła 
jej konieczność szybkiej spowiedzi69.

Obraz wspólnoty pozostawiony na kartach żywota św. Jadwigi jest wie-
lowymiarowy i dzięki temu wiarygodny. Tym bardziej przekonujący wydaje 
się przekaz o dużej zażyłości, jaka łączyła mniszki trzebnickie ze świątobliwą 
fundatorką ich opactwa, i wzajemnie. Choć Jadwiga wyróżniała się wśród 
zakonnic duchem męstwa, to właśnie z nimi po zgonie męża i syna chciała 

jęcia, gdy skosztowała napoju nowej słodyczy, odtąd za gorycz uznała [wszystko], cokol-
wiek do picia daje złoty kielich Babilonu”. Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, s. 74.

64 Legenda świętej Jadwigi, s. 47, 74.
65 Tamże, s. 49.
66 Tamże, s. 36, 38. 
67 Tamże, s. 65n.
68 Tamże, s. 73n.
69 Tamże, s. 76n.
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spędzać czas żałoby70. Gdy leżała złożona chorobą, siostry opiekowały się nią, 
ofiarowując pomoc i czuwanie71, nazywały ją przy tym swoją matką72. Umie-
rała w porze nieszporów, pozornie samotnie, jednak w atmosferze modlitwy 
mniszek modlących się zgodnie z Regułą w chórze klasztornym73. Na znak 
przynależności do wspólnoty pragnęła być pochowana na wspólnym cmen-
tarzu klasztornym lub w kapitularzu74. Po śmierci świątobliwej księżnej to 
do cysterek, jako jej najbliższych, należało obmycie i przygotowanie ciała do 
pogrzebu, i one też stały się pierwszymi beneficjentkami cudów dziejących się 
przy marach zmarłej75. Wspólnota cysterek stanowiła więc do ostatnich chwil 
życia księżnej Jadwigi jej właściwą wspólnotę, w której pomimo ujawniania się 
ludzkich wad, mogła najłatwiej realizować swój ideał świętości.

Zakończenie

Porównanie źródła hagiograficznego z innego typu przekazami na temat 
życia św. Jadwigi, zwłaszcza dokumentowymi i  liturgicznymi, pozwoliło na 
uzyskanie przynajmniej niektórych elementów jej postawy religijnej, któ-
rej rozwój zawdzięczała wpływowi środowiska cysterek trzebnickich. Użycie 
w tym względzie pojęcia rozwoju czy też ewolucji uwalnia mnie od jedno-
znacznego stwierdzenia, które z tych zjawisk inicjowało monastyczne oto-
czenie księżnej, a wówczas była ona aktywnym, ale tylko odbiorcą impulsów 
duchowych, które z nich natomiast wypływały z wzajemnych relacji pomiędzy 
świątobliwą księżną a mniszkami. Wydaje się, że wiele z cech duchowości mo-
nastycznej nie było obcych przyszłej świętej w chwili fundacji opactwa św. Bar-
tłomieja. Już wtedy ujawniało się jej zamiłowanie do modlitwy wspólnotowej, 
a jednocześnie pragnienie pogłębionego przeżycia kontaktu z rzeczywistością 
nadprzyrodzoną, połączone z uprawianiem surowej ascezy. W tym względzie 
świadectwo autora żywota pozostaje prawdziwe, poświadczają je bowiem 
źródła ikonograficzne i świadectwa działalności księżnej u boku Henryka 
Brodatego. Z ostatniego, najbardziej nas interesującego etapu życia Świętej, 
który spędziła pośród cysterek, zachowały się tylko pojedyncze dokumenty, 

70 Tamże, s. 40, 72.
71 Tamże, s. 76-80.
72 „Domina mater nostra” Vita beate Hedwigis, s. 50.
73 Legenda świętej Jadwigi, s. 79.
74 Tamże, s. 38, 77.
75 Tamże, s. 80-82.
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które jednak potwierdzają jej aktywność jako opiekunki i protektorki wspól-
noty, oraz źródła hagiograficzne: żywot i bulla kanonizacyjna. Pokusiłam się 
jednak o skonfrontowanie ich przekazu z treścią niektórych XIII-wiecznych 
kodeksów znajdujących się w bibliotece opactwa w czasie, gdy przebywała 
tam księżna. Dzięki temu zabiegowi można podjąć próbę sformułowania 
kilku wniosków odnoszących się do impulsów religijnych i kulturalnych, pod 
których wpływem wskazane wyżej cechy duchowości księżnej ujawniły się 
i uległy rozwinięciu.

Przede wszystkim istotna wydaje się dokonana przez przyszłą świętą apli-
kacja nauczania mistrzów monastycznych dotyczącego łączenia nabożeństwa 
Liturgii godzin z intensyfikowaniem indywidualizacji postawy modlitewnej. 
Przebywanie w obszarze sakralnym, gdzie „silencium sacrum” stanowiło do-
skonałe podłoże nieustającego dialogu z Bogiem, stałe obcowanie z przedmio-
tami religijnymi, w tym reprezentującymi wysoki poziom artystyczny, na co 
Jadwiga musiała być z powodu wykształcenia uwrażliwiona – te wszystkie ele-
menty stanowiły nie tylko pożądaną, ale wręcz konieczną bazę do osiągnięcia 
tego poziomu postawy mistycznej, jaki stał się jej udziałem pod koniec życia. 
Próbując przenieść ten wniosek na płaszczyznę psychologii, można pokusić się 
o stwierdzenie, że to, co świątobliwa żona Henryka Brodatego przeczuwała, 
obserwując życie klasztoru niejako od zewnątrz, jako jego gość, to zdołała 
zrozumieć i docenić jako świątobliwa wdowa, członkini wspólnoty bez pro-
fesji. Wejście w przestrzeń klasztoru stanowiło dla niej spełnienie oczekiwań. 
Jako osoba przygotowana do partycypacji w owocach monastycznej postawy 
kontemplacyjnej dała się całkowicie przeniknąć wszechobecnej w klauzurze 
rzeczywistości sacrum. Postawa św. Jadwigi wpisuje się tym samym w historię 
wielkich mistyczek cysterskich tej epoki76.

W dalszym horyzoncie, ale przecież nie mniej ważne wydaje się wskazanie 
na wspólnotowość życia w klasztorze, która stała się dla wdowy po Henryku 
Brodatym z jednej strony okazją do rozwijania cnót i daru proroctwa, z dru-
giej stanowiła zaspokojenie potrzeb opieki i życzliwej bliskości, zwłaszcza 
w ostatnich chwilach cierpień fizycznych poprzedzających zgon. Trzeba mocno 
podkreślić, że w tym czasie księżna cieszyła się już obecnością tylko jednego 

76 Mam tu na myśli przede wszystkim mistyczki z kręgu duchowości helftańskiej 
w XIII w.: Mechtyldę i Gertrudę tzw. Wielką, które reprezentowały monastyczny model 
duchowości adaptujący niektóre cechy dominikańskie. M. Kowalczyk, Życie i myśl religij-
na św. Mechtyldy von Hackeborn, Poznań 2011, s. 121-126. Podobny chrystocentryczny 
kierunek postawy kontemplacyjnej spotykamy u cysterskich mistyczek niderlandzkich 
w tym czasie. B.A. Grenz, Duchowość cysterek, w: Cysterki w dziejach i kulturze, s. 97-107.
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żyjącego dziecka, a była nim ksieni Gertruda, oraz że miała za sobą doświad-
czenia licznych strat w dalszej i bliższej rodzinie. Udział w życiu wspólnoty 
stwarzał księżnej liczne okazje do ćwiczenia pokory i miłości bliźniego, co 
św. Benedykt nazywał „szkołą służby Pańskiej”77 i traktował jako konieczny 
stopień na drodze do anachorezy78. Nie wolno jednak porzucać przekonania, 
że dla św. Jadwigi aspekt pociechy fizycznej i duchowej ze strony sióstr nie 
był bez znaczenia, skoro żywotopisarz poświęcił mu kilka fragmentów swego 
dzieła, a papież Klemens, idąc za przekazem świadków, potwierdził jej przy-
wiązanie do białych mniszek79.

Jak widać, część wniosków to tylko intuicje w równej mierze płynące 
z analizy źródeł historycznych, co z podpowiedzi znawców ludzkiej natury, 
a do nich przecież zaliczał się w pierwszym rzędzie św. Benedykt, jednak mogą 
one stanowić pewną inspirację dla badaczy chcących odejść od utartych już 
ścieżek legendy św. Jadwigi.

TRzebNICA INSPIRATIONS  
Of SAINT HeDwIg’S SPIRTUAL PROfILe

Summary

In 1203 the first women’s convent was brought to Trzebnica in Silesia, by Prince 
Henryk Brodaty and his wife, Hedwig. This marked a beginning of close relations 
between this Cistercian centre and the house of founders which lasted four decades. 
Constant support given to the community by the future saint was mostly a result 
of her personal engagement in development of the cloister, in following its spiritual 
profile and in the growth of inner life. We can find several proves of this activity in 
the archives, and a confirmation of Saint Hedwig’s motives emerges from the can-
onization bull of the pope Clement IVth. At last the Princess decided to move to the 
Cistercian cloister with a view to taking care of its spiritual life. This observation was 
a key to the research of the influence of religious environment on the spiritual profile 
of Saint Hedwig. Among these signs, we have pointed out the liturgical spirituality 
offered in the frame of cloister breviary service customs as well as living as a com-
munity in the sacral time and space of the enclosure. Those distinguishing features 

77 Reguła św. Benedykta, Tyniec 2010, Prolog, s. 21.
78 Tamże, r. I, s. 22n.
79 „Tak miłe [jej] były prostota intencji i czystość umysłu (…) mniszek, że mogła 

zaufać, że towarzyszy im boska łaskawość i udziela swoich rozkoszy”. Bulla kanonizacyjna 
św. Jadwigi Śląskiej, s. 73.
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of Saint Hedwig’s attitude, that had already been present in her early part of life, 
deepened and became fully obvious under the influence of staying in the religious 
environment of Cistercian cloister.

Słowa kluczowe: 
św. Jadwiga Śląska, cysterki trzebnickie, duchowość monastyczna, kultura 
średniowiecza.

Key words: 
Saint Hedwig of Silesia, Trzebnica Cistercian nuns, monastic spirituality, medi-
eval culture.
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Patrycja Gąsiorowska

 Franciszkanizm i franciszkanie w życiu 
św. Jadwigi Śląskiej

Duchowość i postawa życiowa św. Jadwigi Śląskiej ukształtowały się głów-
nie pod wpływem ruchu cysterskiego oraz prądów religijnych i kulturowych 
końca XII i pierwszej połowy XIII wieku. Genezy ich powstania należy upa-
trywać w przemianach społecznych i gospodarczych zachodzących w ówczes-
nej Europie, zwłaszcza w rozwoju organizmów miejskich, oraz w głębokiej 
reformie Kościoła. Ogromną rolę w dziele naprawy Kościoła odegrały, oprócz 
kleru, także chrześcijańskie ruchy oddolne, powstałe wśród wiernych głoszą-
cych hasła powrotu do zasad ewangelicznego życia, na wzór życia Chrystusa, 
apostołów i pierwszych gmin chrześcijańskich. Doprowadziło to m.in. do 
uwrażliwienia szerokich kręgów społeczeństwa na potrzeby ubogich, chorych 
i odrzuconych, określanych jako pauperes Christi, co zaowocowało położeniem 
dużego nacisku na okazywanie miłosierdzia i poszerzeniem przejawów dobro-
czynności. W podejmowanych akcjach charytatywnych i w życiu religijnym 
tego okresu można zauważyć dużą aktywność świeckich kobiet, których rola 
w strukturach zarówno kościelnych, jak i społecznych była do tej pory mocno 
ograniczona, głównie z powodów natury teologicznej1.

Z pewnością znaczący wpływ na życie św. Jadwigi Śląskiej i jej działalność 
wywarł ruch mendykancki, a zwłaszcza franciszkanizm, wyrosły zarówno z po-
trzeby reformy Kościoła, jak chęci naśladowania Chrystusa w codziennym ży-
ciu. Księżna zapoznała się z ideałami franciszkańskimi głównie dzięki związkom 

Dr Patrycja Gąsiorowska – doktor historii, redaktor działu średniowiecza w Pol-
skim Słowniku Biograficznym, IH PAN Kraków, wykładowca studiów podyplomowych 
z franciszkanizmu na UPJPII; e-mail: pa8ta@poczta.onet.pl.

1 A. Vauchez, Duchowość średniowiecza, Gdańsk 2004, s. 81-90.
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rodzinnym z kobietami, które praktykowały je w codziennym życiu, oraz dzięki 
kontaktom z braćmi mniejszymi, przybyłymi w 2. połowie lat 30. XIII wieku 
na Śląsk, gdzie rozpoczęli działalność ewangelizacyjno-duszpasterską.

I. Filia sanctae Elisabeth

Św. Jadwiga jest zaliczana do świętych i świątobliwych niewiast XIII wieku 
z kręgu dynastii panujących w Europie Środkowej: Arpadów na Węgrzech, 
Przemyślidów w Czechach i Piastów na ziemiach polskich, nazywanych „cór-
kami św. Elżbiety”. Nazwa ta funkcjonuje zarówno ze względu na więzy pokre-
wieństwa i powinowactwa łączące owe kobiety z jedną z największych świętych 
średniowiecza, św. Elżbietą zwaną Węgierską lub z Turyngii (1207-1231), jak 
i z powodu związków krewniaczych istniejących między tymi kobietami, 
a także ze względu na podobne doświadczenia religijne będące ich udziałem2. 
Podobieństwa między nimi uwidaczniają się również w jednakowym niemal-
że statusie społecznym i majątkowym, a nierzadko również w kolejach ich 
losów3. Wszystkie te kobiety, w tym także św. Jadwiga, według zachowanych 
ich łacińskich żywotów, realizowały franciszkański model świętości4.

Śląską księżnę łączyły bardzo bliskie więzy rodzinne z Elżbietą, która była 
córką jej rodzonej siostry, Gertrudy von Andechs-Meran (zm. 1213), przed 
rokiem 1203 poślubionej królowi Węgier, Andrzejowi II (1176-1235). W 1221 
roku Elżbieta została żoną landgrafa Turyngii Hermana, któremu urodziła 
troje dzieci. Po śmierci męża w 1227 roku poświęciła się głównie pracy charyta-
tywnej. Pod wpływem swego spowiednika i kierownika duchowego, Konrada 
z Marburga, zrezygnowała z opieki nad dziećmi, włożyła szary habit przepasa-
ny sznurem, stając się tym samym siostrą trzeciego zakonu franciszkańskiego5. 
Jak podają świadectwa jej życia, żywiła głęboki kult Eucharystii, uczestniczyła 

2 Szerzej na ten temat zob. O.M. Przybyłowicz, Pobożność przedstawicielek rodów 
panujących Europy Środkowej (XIII-po XIV w.). Fenomen popularności franciszkanizmu: in-
spiracje-modele, w: Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce w średniowieczu i w dobie sta-
ropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012, s. 67-88.

3 M. Michalski, Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, 
Poznań 2004, s. 174-180.

4 G. Klaniczy, Az uralkodókszentsége a középkorban, Budapest 2000, s. 180-202.
5 A. Radzimiński, Św. Elżbieta z Turyngii – europejski wymiar średniowiecznej ko-

biety, w: Źródła duchowości Europy. Święta Elżbieta – świadectwo miłości miłosiernej, red. 
M. Mróz, J. Perszon, K.Ż. Sztylc, Toruń 2008, s. 43-44.
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codziennie we mszy św., czytała Pismo św., wiele czasu spędzała ma modlitwie, 
czciła Matkę Chrystusa, praktykowała surową ascezę i ubóstwo, okazywała po-
korę i posłuszeństwo. Bez reszty poświęciła się dziełom miłosierdzia, a w Mar-
burgu założyła szpital, w którym osobiście pielęgnowała chorych6. Wszystkie 
te elementy postawy św. Elżbiety są właściwe duchowości franciszkańskiej. 

Niewątpliwie na wrocławski dwór docierały informacje o działalności 
Elżbiety, wzbudzając powszechne zdumienie, ale i podziw, a przede wszystkim 
zmuszając do przewartościowania własnego życia. Przykład Elżbiety wpłynął 
inspirująco na postępowanie jej ciotki, która starała się naśladować siostrze-
nicę7. Św. Jadwiga zasłynęła ze swoich uczynków miłosierdzia względem 
chorych, trędowatych, kobiet w połogu, więźniów, skazanych na śmierć i inne 
kary, sierot, wdów i żebraków. Wszystkim potrzebującym niosła pomoc ma-
terialną i duchowe wsparcie8.

Wielka cześć, jaką Jadwiga żywiła dla Elżbiety, uwidoczniła się także po 
przedwczesnej śmierci młodziutkiej krewnej i jej rychłej (w 1235 roku) kanoni-
zacji. Jak podaje Vitae sanctae Hedwigis księżna otrzymała welon Elżbiety, któ-
ry przechowywała jako najcenniejszą relikwię i miała na głowie w chwili śmier-
ci. Welon miał cudowną moc, pod jego wpływem wyniszczone postami oraz 
biczowaniem ciało Jadwigi miało wybieleć i promieniować blaskiem, a z jej 
ust wydobywał się piękny zapach9. Córka św. Jadwigi i ksieni trzebnickich 
cysterek Gertruda nie chciała jednak pochować matki w tym welonie, gdyż 
pragnęła przechowywać go jako relikwię, która należała do dwóch świętych 
niewiast. Z tego powodu w dniu pogrzebu Jadwigi welon zdjęto z jej głowy 
i zastąpiono innym. To niezwykłe nakrycie głowy miało niewątpliwie także 
wymiar symboliczny. Jego przechodzenie na poszczególne osoby w rodzinie 
oznaczało przekazywanie krewnym religijnej i społecznej misji10.

6 J. Perszon, Res sacra miser. Św. Elżbiety naśladowanie Chrystusa miłującego ubogich, 
w: Źródła duchowości Europy, s. 36-39.

7 K. Jasiński, Kult św. Elżbiety w dynastii piastowskiej, w: Europa Środkowa i Wschod-
nia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 201.

8 Vita sanctae Hedwigis, wyd. A. Semkowicz, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 4, 
Lwów 1884, s. 543-552.

9 Tamże, s. 582-583.
10 M. Kaczmarek, …Ut et matris et matertere memoriam confoveret. Klasztor trzebnicki 

pod rządami opatki Gertrudy (1232-1268), w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich 
dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, red. A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swas tek, 
Poznań 2004, s. 328, 343.
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Więzy powinowactwa łączyły św. Jadwigę z inną wielką świętą zaliczaną 
do grona „córek św. Elżbiety”, Agnieszką Praską lub Czeską (ok. 1205/1211-
1282), córką króla Czech Przemysła Otokara I (ok. 1155-1230) i królewny wę-
gierskiej Konstancji (ok. 1180-1240), siostry Andrzeja II, a zatem cioteczną 
siostrą św. Elżbiety. Agnieszka jako mała dziewczynka została wraz ze swą 
siostrą Anną (1204-1265) wysłana na dwór wrocławski, a stamtąd do klasztoru 
w Trzebnicy, gdzie obie, pod opieką ksieni Gertrudy, miały być wychowywane 
i przygotowane do poślubienia synów księcia śląskiego Henryka I Brodatego 
i Jadwigi. Po przedwczesnej śmierci narzeczonego Agnieszka została odesłana 
do Pragi11, natomiast Anna pozostała i w przyszłości poślubiła księcia Henryka 
II Pobożnego (ok. 1195-1241). Nie zachowały się wiadomości źródłowe świad-
czące o tym, że Jadwiga utrzymywała z Agnieszką kontakty po opuszczeniu 
przez nią Śląska, ale bez wątpienia miała o jej życiu dokładne informacje. Na 
ówczesnych europejskich dworach głośnym echem odbiła się zdumiewająca 
wieść o stanowczym odrzuceniu przez Agnieszkę zamążpójścia, a zwłaszcza 
o odrzuceniu oświadczyn samego cesarza niemieckiego Fryderyka II Ho-
henstaufa, o rezygnacji przez nią z bogactwa, zaszczytów i splendoru „dla 
większego Pana”12. Agnieszka poświęciła swe życie Bogu oraz najbardziej po-
trzebującym13. W 1233 roku ufundowała w Pradze pierwszy klasztor Zakonu 
Ubogich Pań, czyli damianitek (później zwanych od swej założycielki św. Kla-
ry – klaryskami), a rok później sama do niego wstąpiła, obejmując, chociaż 
niechętnie, urząd przełożonej. Nie zapomniała także o ubogich i chorych, 
dla których na wzór św. Elżbiety założyła szpital, powołując do jego obsługi 
specjalne bractwo, które przekształciło się w Zakon Krzyżowców z Czerwoną 
Gwiazdą14. Z pewnością rolę łączniczki między św. Jadwigą i św. Agnieszką 
odgrywała księżna Anna, która wielokrotnie odwiedzała swą rodzinę w Pra-
dze. Obie siostry prowadziły także ze sobą korespondencję. To właśnie od 
Anny Jadwiga mogła dowiadywać się o pełnym rozmodlenia, ascezy, pokory 
i miłosierdzia życiu świątobliwej praskiej damianitki15. Z pewnością jej po-
dziw budziło zachowywanie przez Agnieszkę – królewską córkę, i jej zakonną 
wspólnotę całkowitego ubóstwa.

11 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, wyd. 2, Kraków 2007, s. 112-113.
12 Legenda virginis sororis Agnetis ordinis sanctae Clarae de Praga Bohemie, ed. J. Ne-

mec, w: J. Nemec, Agnes di Boemia. La vita, Il culto, La „Legenda”, Padova 1987, s. 78.
13 Tamże, s. 12-13.
14 V. Kybal, Svatá Anežka Česká, s. 83-137.
15 Legenda virginis sororis Agnetis, s. 73-104.
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Jadwiga raczej nie poznała osobiście pozostałych kobiet nazywanych „cór-
kami św. Elżbiety”, chociaż mogła o nich słyszeć. Nie wywarły one jednak 
żadnego wpływu na księżną. Mimo to warto krótko przypomnieć te postaci, 
gdyż wszystkie dostąpiły chwały ołtarzy, a ich styl życia i praktykowane formy 
pobożności były tożsame z duchem mendykanckim. Była wśród nich księż-
niczka polska, bł. Salomea (1211/1212-1268), żona siostrzeńca Jadwigi i brata 
św. Elżbiety, Kolomana (1208-1241), byłego króla halickiego. Salomea wraz 
z mężem nie doczekali się potomstwa, gdyż obydwoje złożyli śluby dozgonnej 
wstrzemięźliwości seksualnej. Związali się z ruchem franciszkańskim i praw-
dopodobnie zostali franciszkańskimi tercjarzami. Koloman zmarł z powodu 
ran odniesionych w bitwie z Tatarami, a jego żona powróciła ok. 1243 roku 
do Polski na dwór swego brata, księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława 
Wstydliwego. W roku 1245 sprowadziła do Polski pierwsze damianitki i sama 
złożyła śluby zakonne, z pomocą rodziny fundując dla sióstr klasztor w Zawi-
choście, a następnie w podkrakowskiej Skale16. Spośród ciotecznych wnuczek 
Jadwigi, córek króla Węgier Beli IV, syna Andrzeja II i Gertrudy, do grona 
świątobliwych kobiet związanych ze św. Elżbietą należały także św. Kinga 
(1234-1292), św. Małgorzata (1242-1271) i bł. Jolenta (1244-1304). Księżna mo-
gła poznać w zasadzie tylko Kingę, ponieważ jej mąż i syn sprawowali opiekę 
nad nieletnim Bolesławem Wstydliwym, który w roku 1239, a zatem jeszcze 
za życia Jadwigi, poślubił pięcioletnią Kingę. Z dworem Piastów śląskich Bo-
lesław pozostawał w dobrych kontaktach także w późniejszych latach17.

Swoim zachowaniem i pobożnością św. Jadwiga oddziaływała bez wąt-
pienia na postawę i rozwój duchowy swego otoczenia, a zwłaszcza rodziny. 
Aktywnie uczestniczyła w życiu syna i synowej oraz miała ogromny wpływ na 
wychowanie ich dzieci. Także zaliczana do grona „córek św. Elżbiety” księżna 
Anna, którą Jadwiga nazywała swą córką, stała się jej najwierniejszą uczennicą 
i naśladowczynią. Zarówno Vita sanctae Hedwigis, jak i Vita Annae ducissae 
Silesiae18 ukazują bliskie i serdeczne relacje łączące w szczególny sposób obie 
kobiety. Anna nie tylko okazywała pokorę, szacunek i posłuszeństwo swej 
świekrze, ale przede wszystkim była do niej bardzo przywiązana, a ponieważ 
przebywała z nią od najmłodszych lat, z pewnością traktowała ją jak matkę. 

16 P. Gąsiorowska, Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku. Studium pro-
zopograficzne, Kraków 2015, s. 57-77. 

17 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. 2, Kraków 1997, s. 310-312, 316-
-318, 366-367. 

18 Vita Annae ducissae Silesiae, wyd. A. Semkowicz, w: Monumenta Poloniae Historica, 
t. 4, Lwów 1884, s. 656-661.
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Świadczą o tym przedstawione na kartach Żywota św. Jadwigi wyrazy troski 
Anny o swą świekrę, kiedy ta nadmiernymi umartwieniami szkodziła swemu 
zdrowiu19. Często przebywając sam na sam z Jadwigą, Anna wielokrotnie była 
świadkiem jej modlitw czy ekstaz20, podczas których święta doświadczała 
mistycznych darów duchowych. Autor Vitae Annae pisał, że w ten sposób 
młodsza księżna poznała omnium secretorum eius [Jadwigi] sanctitatis i stała się 
jej powiernicą21. Anna towarzyszyła także swej świekrze podczas mszy i wraz 
z nią spełniała uczynki miłosierdzia względem najuboższych22. Naśladowała 
św. Jadwigę w sposobie ubierania, w rodzajach umartwień i w postach23. 
Kontynuowała także jej działalność charytatywną24.

Anna była obecna przy śmierci Jadwigi, która nastąpiła we środę wieczo-
rem 14 października 1243 roku w klasztorze trzebnickim. Autor Vitae sanctae 
Hedwigis, opisując ostatnią chorobę i zgon starej księżnej, po raz kolejny dał 
wymowne świadectwo głębokiej duchowej więzi między obiema kobietami. 
Jadwiga pragnęła umrzeć przy swej synowej, ale nie pozwoliła jej niepokoić 
i wzywać (Anna przebywała wówczas w gościnie u swego brata, króla Czech, 
Wacława I [1205-1253]) i przepowiedziała, że umrze dopiero po jej powrocie, 
co rzeczywiście nastąpiło25. Anna z pewnością czuwała przy zwłokach swej 
świekry, wystawionych na katafalku w kościele, a następnie 16 października 
uczestniczyła w jej pogrzebie w klasztornym kościele pod wezwaniem św. Bar-
tłomieja. Wbrew życzeniu Jadwigi jej zwłoki spoczęły przed ołtarzem ku 
czci św. Piotra Apostoła26. Następnie Anna zaangażowała się w rozwój kultu 
księżnej. Można przypuszczać, że pielgrzymowała do grobu Jadwigi i uczest-
niczyła w uroczystościach wspomnienia jej śmierci, czyli narodzin dla Nieba. 
Poparła wraz z synami rozpoczęcie oficjalnych starań o kanonizację Jadwigi, 
podjętych w 1260 roku przez ksienię trzebnicką Gertrudę i polski episkopat, 
a zapoczątkowanych wizytą w Trzebnicy i Wrocławiu papieskiego legata, 
biskupa warmińskiego Anzelma. Możliwe że właśnie w tym celu wysłała do 

19 Vita sanctae Hedwigis, s. 531, 533.
20 Tamże, s. 537.
21 Vita Annae, s. 657.
22 Vita sanctae Hedwigis, s. 537; Vita Annae, s. 657.
23 Tamże, s. 657-658.
24 Tamże, s. 660-661.
25 Vita sanctae Hedwigis, s. 576.
26 T. Kurasiński, Uwagi na temat ceremonii pogrzebowej św. Jadwigi Śląskiej, w: Cy-

sterki w dziejach i kulturze ziem polskich, s. 207-220.
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Rzymu cenne dary w postaci wyszywanego złotem ornatu i kielicha27. Zapew-
ne wystąpiła też przed specjalną komisją, w osobach biskupa włocławskiego 
Wolimira i prowincjała polskiej prowincji dominikanów o. Szymona, która 
w latach 1262-1264 w Trzebnicy i we Wrocławiu przesłuchiwała świadków 
życia i cudów dokonanych za wstawiennictwem Jadwigi28. Na długo przed 
jej kanonizacją Anna kazała wybudować przy kościele wrocławskich klary-
sek kaplicę dedykowaną Jadwidze, a dla jej grobu w Trzebnicy ufundowała 
wieniec, najpewniej ze szlachetnego kruszcu. Nie doczekała jednak finalizacji 
podjętych starań i zmarła dwa lata przed kanonizacją Jadwigi, która nastąpiła 
w 1267 roku.

Na wzór św. Jadwigi także Anna otaczała pamięcią i kultem zmarłą św. 
Elżbietę, swą stryjeczną siostrę29, ofiarowując relikwiarz z żebrem Elżbiety 
do klasztoru cysterek w Trzebnicy oraz posyłając ornat do kościoła pod jej 
wezwaniem w Marburgu30, zaś we Wrocławiu, zapewne w latach 1244-1248, 
ufundowała szpital poświęcony swej krewnej, do którego obsługi sprowadziła 
z Pragi bractwo Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą31. Dla młodszej księżnej 
wzorem postępowania i życia duchowego była także św. Agnieszka. Anna nie 
zapomniała o praskiej fundacji klarysek i tak jak Jadwiga, podziwiając dobro-
wolne skrajne ubóstwo własnej siostry i jej wspólnoty utrzymującej się tylko 
z jałmużny, wspomagała materialnie tamtejszy konwent, a poza tym ofiaro-
wała liczne dary klasztornemu kościołowi32. Za przykładem Agnieszki Anna 
i Henryk II stali się protektorami i dobrodziejami franciszkanów, dla których 
ufundowali we Wrocławiu kościół i klasztor na podarowanym przez siebie 
gruncie. Po śmierci męża na polach legnickich Anna odbudowała zniszczony 
przez najazd Tatarów kościół minorytów pod wezwaniem św. Jakuba i do 
końca życia wspierała finansowo braci mniejszych, posyłając im także żywność 
i odzież33. Za namową Agnieszki, zapewne w roku 1256, sprowadziła z Pragi 
do Wrocławia pierwsze klaryski, dla których ufundowała kościół i klasztor, 

27 Vita Annae, s. 659.
28 B. Suchoniówna, Jadwiga Śląska, w: Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, red. 

A. Witkowska, wyd. 2, Poznań 1999, s. 257-258.
29 P. Gąsiorowska, Święta Elżbieta Węgierska a władczynie Polski w XIII-początku 

XV wieku, „Studia Franciszkańskie” 17(2007), s. 212.
30 Vita Annae, s. 659.
31 P. Gąsiorowska, Fundacje Anny Śląskiej (1204-1265), „Studia Franciszkańskie” 

11(2001), s. 230-233.
32 Vita Annae, s. 659.
33 Tamże, s. 226-229.
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a także nadała – wraz ze swymi synami – liczne dobra i przywileje34. Na wzór 
św.  Jadwigi starała się żyć pobożnie, według zwyczajów franciszkańskich, i tak 
jak jej świekra prowadziła zakonny styl życia. Związana z klaryskami uczest-
niczyła w ich codziennym życiu i była przez nie często wpuszczana za klau-
zurę35. Po śmierci Anny zapewne w środowisku wrocławskich franciszkanów 
i klarysek podjęto starania o wyniesienie jej na ołtarze, które jednak z czasem 
zostały zaniechane36. Świadectwem jej niezwykłego życia pozostał łaciński ży-
wot, spisany prawdopodobnie przez wrocławskiego franciszkanina w formie 
jak gdyby notatek o życiu księżnej, powstałych na podstawie jego własnych 
obserwacji lub też relacji świadków jej życia37. 

II. Franciszkanie w życiu św. Jadwigi

W najbliższym otoczeniu księżnej Jadwigi znajdowało się wielu duchow-
nych. Wśród nich byli także bracia mniejsi, którzy dzięki swemu nowatorstwu 
w pełnieniu duszpasterskiej posługi stali się popularni nie tylko w środowisku 
dworskim, ale także wśród ludności Śląska.

Inicjatywa ministra generalnego i kapituły generalnej zakonu polegająca 
na wysyłaniu braci na północ od Alp w celu rozszerzenia działalności spotkała 
się z zainteresowaniem i życzliwością władców oraz elit świeckich i kościel-
nych zarówno w Czechach, jak i na ziemiach polskich. W Pradze pierwszy 
klasztor franciszkanów powstał już przed rokiem 1232, natomiast na Śląsk 
pierwsi bracia mniejsi przybyli w 2. połowie lat 30. XIII wieku. Niewątpliwie 
ich pojawienie się we Wrocławiu i rozpoczęcie działalności musiało uzyskać 
aprobatę pary książęcej, Henryka Brodatego i jego żony Jadwigi. Jan Długosz 
wyraźnie podkreślił, że sprowadzenie franciszkanów do Wrocławia nastąpi-
ło dzięki zachętom księżnej Jadwigi38 i  fakt ten wydaje się jak najbardziej 
prawdopodobny. Jadwiga, jak już wspomniano, o braciach mniejszych wiele 
mogła usłyszeć przede wszystkim od swej synowej Anny, której brat, król 

34 Tamże, s. 233-242.
35 Tamże, s. 661.
36 Szerzej na ten temat zob. A. Sutowicz, Pomiędzy pamięcią a kultem – tradycja za-

konna związana z księżną Anną śląską w XIII – XVIII w., „Saeculum Christianum” 2009 
nr 2, s. 13-31.

37 P.M. Ksyk, Vita Annae ducissae Silesiae, „Nasza Przeszłość” 78(1992), s. 137-138.
38 Joannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 5 et 6, Varsaviae 

1973, s. 292.
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czeski Wacław I i siostra św. Agnieszka byli fundatorami i dobrodziejami pra-
skich konwentów minorytów i damianitek. Niewątpliwie pragnęła widzieć 
na swym dworze braci mniejszych, wśród których być może znajdowali się 
zakonnicy znający jeszcze św. Franciszka lub jego towarzyszy, braci głoszących 
ideały, którymi żyła jej święta siostrzenica Elżbieta Węgierska. Długosz jed-
nak popełnił błąd podczas pisania, łącząc pod rokiem 1240 dwa wydarzenia: 
przybycie braci mniejszych i powstanie ich klasztoru przy kościele św. Jaku-
ba. Budowa kościoła i klasztoru dla wrocławskich minorytów rozpoczęła się 
zapewne przed rokiem 1240, a jego fundatorami był syn Jadwigi, Henryk II 
i jego żona Anna. Do czasu zamieszkania w nowym klasztorze bracia zajmo-
wali tymczasowe pomieszczenia, zapewne w książęcej rezydencji na Ostro-
wie Tumskim39. To właśnie tam między rokiem ok. 1236 (hipotetyczna data 
przybycia franciszkanów do Wrocławia) a 1238 (śmierć Henryka Brodatego) 
Jadwiga mogła mieć z nimi najbardziej intensywne kontakty. Za życia księżnej 
miały miejsce przynajmniej dwa wydarzenia związane bezpośrednio z wro-
cławskimi franciszkanami, o których Jadwiga z pewnością wiedziała i może 
nawet w nich uczestniczyła. Jednym z nich była kapituła prowincjalna nowo 
powstałej (1238) prowincji czesko-polskiej minorytów, odbyta 14 październi-
ka 1239 roku zapewne w jeszcze budowanym klasztorze braci mniejszych we 
Wrocławiu, pod przewodnictwem pierwszego ministra prowincjalnego, brata 
Tworzymira40. Można przypuszczać, że Tworzymir po przybyciu do Wrocławia 
złożył wizytę Jadwidze, księciu Henrykowi i  jego żonie Annie. Możliwe, że 
uczynili to także inni bracia uczestniczący w kapitule, którzy pochodzili z kil-
ku klasztorów czeskich. Kapituła stanowiła zapewne doniosłe wydarzenie nie 
tylko dla franciszkanów, ale także dla wrocławian. Najpewniej odbyła się na 
koszt panującej pary książęcej41. Drugim ważnym wydarzeniem był pogrzeb 
w kościele franciszkanów pod wezwaniem św. Jakuba we Wrocławiu syna Ja-
dwigi, księcia Henryka i kilku rycerzy poległych 9 kwietnia 1241 roku w bitwie 
z Tatarami pod Legnicą42. Franciszkańska świątynia uległa zniszczeniu podczas 
tatarskiego najazdu, ale najwidoczniej nienaruszone pozostało prezbiterium 
kościoła, gdzie z wszystkimi honorami złożono ciało księcia. Nie jest znana 
data jego pogrzebu. Prawdopodobnie miało to miejsce mniej więcej miesiąc 

39 D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, Kraków, 2012, 
s. 232-235.

40 Tamże, s. 47.
41 Vita Annae, s. 658.
42 Joannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 7, Varsaviae 1975, 

s. 25.
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po jego śmierci. Przede wszystkim kilka dni zajęło odnalezienie ciała Henryka, 
następnie należało zwłoki księcia i jego towarzyszy przetransportować do Wro-
cławia, co także trwało kilka lub nawet kilkanaście dni. Poza odległością zwło-
ka niewątpliwie wiązała się z wciąż realnym zagrożeniem ze strony oddziałów 
tatarskich, które wówczas jeszcze nie opuściły Śląska. Obie księżne, książęce 
dzieci, dwór i trzebnickie mniszki schroniły się podczas najazdu w Krośnie 
Odrzańskim. Tam dotarła do nich wieść o klęsce legnickiej i śmierci księcia 
Henryka. Wiadomość tę księżna Jadwiga przyjęła ze spokojem, w przeciwień-
stwie do swej synowej i pozostałej rodziny43. Żadne źródła nie potwierdzają 
jej obecności na uroczystościach pogrzebowych syna, podobnie jak księżnej 
Anny, jej dzieci i dworzan. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby najbliższa 
rodzina nie uczestniczyła w ostatniej drodze księcia, zwłaszcza że zginął opro-
mieniony sławą obrońcy chrześcijaństwa.

Jadwiga wspierała materialnie rycerskie domy zakonne, klasztory cystersów 
w Lubiążu i Henrykowie oraz wrocławskie klasztory premonstratensów, ka-
noników regularnych, dominikanów i braci mniejszych44. Zapewne chodziło 
tutaj o budowę klasztoru i kościoła minorytów, a następnie ich odbudowę po 
najeździe tatarskim. Spośród wrocławskich franciszkanów księżna wybierała 
sobie często kapelanów oraz spowiedników i wydaje się, że właśnie z ich po-
sługi była najbardziej zadowolona45. Tak jak wszystkich innych kapłanów, czy 
to mieszkających przy dworze czy na niego przybywających, zobowiązywała 
minorytów do częstego odprawiania dla niej mszy, a nawet kilku w ciągu 
dnia46. Jedynym znanym z imienia franciszkaninem, spowiednikiem Jadwigi 
i jednocześnie jej synowej Anny był brat Herbord, wspomniany kilkakrotnie 
na kartach żywotów obu księżnych. Pochodził on z Niemiec, możliwe że 
z Westfalii. Mógł należeć do grona braci wysłanych przez prowincjała saskiego 
(1236-1239) Jana de Piano Carpiniego do zbadania możliwości założenia na 
ziemiach polskich nowych placówek zakonnych47. Z pewnością tworzył wraz 
z innymi pierwszy konwent wrocławskich minorytów. Związał się z dworem 
Piastów, a jako spowiednik księżnej Jadwigi stał się jej powiernikiem i świad-
kiem wielu wydarzeń z jej życia osobistego i duchowego, w tym mistycznych 
ekstaz48. Zapewne odgrywał doniosłą rolę w duchowym rozwoju Jadwigi. 

43 Vita sanctae Hedwigis, s. 525-526.
44 Tamże, s. 546.
45 Vita Annae, s. 657.
46 Vita sanctae Hedwigis, s. 538-539.
47 D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów, s. 44.
48 Vita sanctae Hedwigis, s. 537.
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Księżna Anna wielokrotnie próbowała przez niego wpłynąć na swą świekrę, 
zwłaszcza w sprawie złagodzenia stosowanych przez nią form ascetycznych 
praktyk, które bardzo szkodziły jej zdrowiu. Jadwiga jednak tylko częściowo 
i na krótko okazywała w tej kwestii posłuszeństwo swemu spowiednikowi. 
Upór z jej strony i stosowanie różnych wybiegów spowodowały, że brat Her-
bord najwyraźniej przed nią skapitulował49. Nie wiadomo, jak długo Herbord 
pełnił posługę spowiednika Jadwigi i czy w tym charakterze odwiedzał ją 
w klasztorze trzebnickim, w którym zamieszkała jeszcze za życia męża, czy też 
spotykał się z nią w innych miejscach50. Pozostał natomiast spowiednikiem 
księżnej Anny aż do jej śmierci w roku 126551. Dzięki protekcji syna Anny, 
księcia Władysława (1235-1270), arcybiskupa salzburskiego otrzymał w 1267 
roku sakrę biskupią i objął diecezję karyncką z siedzibą w Lawancie (obecnie 
Słowenia), należącą do archidiecezji salzburskiej. Nie był więc, jak przypusz-
czano w dotychczasowej literaturze, tylko biskupem tytularnym. Z pewnością 
był przesłuchiwany przez specjalną komisję, powołaną przez papieża Urbana 
IV na potrzeby rozpoczętych starań o kanonizację Jadwigi, która działała 
w Trzebnicy i we Wrocławiu w latach 1262-1264. Możliwe też, że opowiadał 
o księżnej autorowi Vitae sanctae Hedwigis52. Według zachowanych źródeł 
pojawił się ponownie na Śląsku w roku 1270, udzielając przywilejów odpusto-
wych różnym klasztorom. Zmarł w Karyntii w roku 127553. 

Księżna Jadwiga także po śmierci znalazła się w kręgu zainteresowania 
franciszkanów. Ponad wszelką wątpliwość z ich grona pochodził autor Vitae 
sanctae Hedwigis, utworu hagiograficznego, powstałego przed rokiem 1300, 
zapewne w ostatnich latach XIII wieku, którego oryginał się nie zachował 
i znany jest z kilku kopii. Inspiratorów jego powstania należy upatrywać 
zapewne w osobach prawnuka św. Jadwigi, księcia jaworskiego, legnickiego 
i wrocławskiego Henryka V Brzuchatego (zm. 1296) i jego żony Elżbiety (zm. 
1304), córki księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego i bł. Jolenty, blisko 
związanych z wrocławskimi franciszkanami i klaryskami. Najpewniej autor 
Żywota św. Jadwigi był z pochodzenia Niemcem, zakonnikiem w klasztorze 
św. Jakuba we Wrocławiu. W literaturze próbowano utożsamiać go z braćmi 
tego konwentu, Herbordem lub Henrykiem z Breny (zm. 1302) przez matkę, 

49 Tamże, s. 531, 533.
50 D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów, s. 232-233.
51 Vita Annae, s. 661.
52 Vitae sanctae Hedwigis, s. 540.
53 K.R. Prokop, Franciszkanie w gronie średniowiecznych biskupów tytularnych na 

ziemiach polskich (XIII-XV w.), „Studia Franciszkańskie” 12(2002), s. 436-437.
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mazowiecką księżniczkę Eudoksję, spokrewnionego z Piastami54. Identyfikacji 
tych nie można jednak ani potwierdzić, ani wykluczyć. Kazimierz Jasiński 
pisze, że jeżeli Henryk nie był autorem Żywota św. Jadwigi, to przynajmniej 
mógł być inspiratorem jego napisania, natomiast z całą pewnością uczestniczył 
w powstaniu Genealogii św. Jadwigi i propagował kult świętej55. Prawdopodob-
nie anonimowy zatem hagiograf osobiście nie poznał Jadwigi. Swoje dzieło 
oparł na zaginionym obecnie jej żywocie pióra lubiąskiego cystersa Engel-
berta56, aktach procesu kanonizacyjnego księżnej i dokumentach przechowy-
wanych w trzebnickim klasztorze oraz na informacjach osób, które osobiście 
znały św. Jadwigę57. Niewątpliwie podczas pisania inspirował się Żywotem 
większym św. Franciszka z Asyżu, autorstwa św. Bonawentury, opartym na ży-
wotach świętego autorstwa Tomasza z Celano i innych najstarszych źródłach 
franciszkańskich. Z pewnością znajomość tego tekstu wpłynęła na przypisanie 
przez niego Jadwidze wielu cech franciszkańskich58.

III. Na wzór św. Franciszka

Nie sposób dzisiaj ustalić z całą pewnością, czy św. Jadwiga rzeczywiście 
dokładnie tak się zachowywała, jak to opisano w jej Żywocie. Nie należy za-
pominać o obowiązującym w XIII wieku modelu świętości i schemacie uka-
zywania postaci świętych w ówczesnych utworach hagiograficznych, a także 
o powodach powstawania tego typu literatury. Stąd też żywoty wszystkich 
„córek św. Elżbiety” są do siebie niezwykle podobne, a ich bohaterki prze-
chodzą takie same etapy drogi ku świętości i czynią to w prawie jednakowy 
sposób. Na przykładach żywotów polskich księżnych XIII wieku ich podobną 

54 A. Zwiercan, Henryk z Bren, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 707.
55 K. Jasiński, Franciszkanin Henryk z Breny propagatorem kultu św. Jadwigi, w: Księga 

Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kulturze 
Śląska, Wrocław-Trzebnica 21-23 września 1993 roku, red. M. Kaczmarek, M.L. Wójcik, 
Wrocław 1995, s. 339-350.

56 K.K. Jażdżewski, Engelberci czy Engelbert? W związku z autorem pierwszego żywota 
św. Jadwigi Śląskiej (druga połowa XIII wieku), w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeń-
stwie wieków średnich, red. K. Chłopocka, Poznań 1984, s. 189-194. 

57 M. Michalski, Kobiety i świętość, s. 38-48.
58 J. Pater, Wprowadzenie, w: Legenda świętej Jadwigi, tłum. A. Jochelson, przy 

współudziale M.W. Gogolewskiej, do druku przygotował J. Pater, Wrocław 1993, s. 16.
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drogę na ołtarze wyczerpująco przedstawił w swym studium Maciej Michalski, 
nazywając to zjawisko „dziedziczeniem świętości”59.

Na kartach Żywota św. Jadwigi postać księżnej z pewnością została wy-
idealizowana, ale nie należy całkowicie odrzucać obrazu wielu jej pobożnych 
praktyk, które były zgodne z mentalnością i religijnością tamtych czasów, 
opartą na duchowości benedyktyńskiej, cysterskiej, a także na nowo powstałej 
duchowości mendykantów60. Jest wielce zatem prawdopodobne, że zacho-
wanie Jadwigi tak właśnie wyglądało. Poznała wszak dokładnie działalność 
swej siostrzenicy św. Elżbiety, czytała także żywoty różnych świętych, którzy 
stanowili dla niej wzór do naśladowania. Możliwe, że wśród jej lektur znaj-
dował się także Żywot pierwszy św. Franciszka, napisany w latach 1228-1230 
przez Tomasza z Celano w celu rozbudzenia jego kultu61. Św. Jadwiga była 
z pewnością kobietą praktykującą na co dzień wiele cnót ewangelicznych, toż-
samych z ideałami franciszkańskimi. Jak zauważył Stanisław Rosik, wszystkie 
te cnoty życia wewnętrznego miały na celu przygotowanie jej do mistycznego 
spotkania z Bogiem62. 

Według autora Vitae sanctae Hedwigis szczególne znaczenie w życiu księż-
nej miało praktykowanie zwłaszcza trzech cnót: pokory, cierpliwości i ubó-
stwa, oraz miłości do ludzi, objawiającej się w uczynkach miłosierdzia. Infor-
mują o tym wprost tytuły poszczególnych części (rozdziałów) jej hagiografii: 
Secundo de humilitate beate Hedwigis, Tercio sequitur de paciencia, Quarto 
sequitur de austeritate vitae beate Hedwigis et eius gravipenitencia czy Sexto 
sequitur de operibus misericordie beate Hedwigis et de pietate eius ad proximum. 
Wszystkie rozdziały zawierają wiele niezwykle plastycznych opisów zachowa-
nia Jadwigi, spontanicznego i niewymuszonego, świadczącego o jej szczerym 
pragnieniu naśladowania pokornego i ubogiego Chrystusa63. Szczególną cechę 
franciszkanizmu, odróżniającą go od innych ruchów religijnych, stanowiło 
praktykowanie ubóstwa w wymiarze materialnym i duchowym. Chociaż Ja-
dwiga nie zrezygnowała z posiadania odpowiednich funduszy, nie przeznaczała 
ich dla siebie i na własne wygody. Żyła w skrajnym ubóstwie, nie przywiązując 
żadnej wagi do swego wyglądu i posiadanych rzeczy. Dobrowolnie wyrzekła 

59 M. Michalski, Kobiety i świętość, passim.
60 J. Pater, Wprowadzenie, s. 21-22; tenże, Wartości historyczne „Żywota większego 

świętej Jadwigi”, w: Księga Jadwiżańska, s. 178-187.
61 F. Uribe, Wprowadzenie do źródeł franciszkańskich, Kraków 2009, s. 62-83.
62 S. Rosik, In sola missa non est contenta ducissa… Życie liturgiczne w Żywocie św. Ja-

dwigi Śląskiej, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, s. 179.
63 Vita sanctae Hedwigis, s. 522.
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się strojów i klejnotów przysługujących jej jako księżnej, nosząc zgrzebne, 
zniszczone suknie i peleryny, które wcześniej były własnością innych kobiet64. 
Prowadziła także skrajnie ascetyczny i pokutniczy tryb życia, np. świadomie 
rezygnując z wykwintnego jedzenia. Stosowane przez nią częste posty i umar-
twienia (np. niezakładanie obuwia i ubrania stosownego do pory roku), a także 
inne praktyki, jak biczowanie się i noszenie opasek raniących ciało, w szybkim 
czasie doprowadziły do poważnego wyniszczenia jej organizmu65. Tak jak 
św. Franciszek starała się w ten sposób upodobnić się do umęczonego Chry-
stusa, którego czciła ponad wszystko66. Ubóstwo duchowe, które utożsamiano 
wówczas z prostotą, pokorą i cierpliwością, Jadwiga okazywała, padając na 
kolana przed osobami duchownymi i tymi, których ceniła za ich dobroć67. Na 
wzór Chrystusa obmywała na znak pokory nogi biedakom i całowała ich ręce. 
Opiekowała się także trędowatymi, którymi inni się brzydzili i których bali się 
nawet dotknąć68. Często spożywała resztki, które zakonnicy i zakonnice rozda-
wali żebrakom, uważając je za relikwie69. Cierpliwie znosiła również wszystkie 
zniewagi i przeciwności losu, nigdy też nie okazywała gniewu70. Swą miłość 
do Boga okazywała nie tylko poprzez cześć dla Niego, ale przede wszystkim 
poprzez służbę najuboższym. Osobiście pielęgnowała i karmiła biedaków, 
odwiedzała chorych, pocieszała więźniów71 i, jak tłumaczyła swej córce Ger-
trudzie, mimo zamieszkania u cysterek w Trzebnicy i prowadzenia zakonnego 
życia z pragnienia i konieczności niesienia wszystkim potrzebującym pomocy 
i jałmużny, nie złożyła wszystkich zakonnych ślubów72. Pragnęła uformować 
siebie na wzór ludzi wzgardzonych i poniżonych73.

Niezwykle bogate było życie duchowe św. Jadwigi74. Vita sanctae Hedwigis 
zawiera szereg przykładów stanów oraz doświadczeń mistycznych księżnej, 
jakie były również udziałem św. Franciszka z Asyżu i zostały opisane w naj-

64 Tamże, s. 518. 
65 Tamże, s. 526-535.
66 Tamże, s. 529.
67 Tamże, s. 520, 551.
68 Tamże, s. 522.
69 Tamże, s. 522-523.
70 Tamże, s. 523-526.
71 Tamże, s. 546-548.
72 Tamże, s. 519-520.
73 Tamże, s. 523.
74 K. Dola, Postawa religijna świętej Jadwigi. Próba charakterystyki, w: Księga Jadwi-

żańska, s. 109-115.
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starszych źródłach do jego biografii75. Na uwagę zasługuje we wspomnianych 
utworach niezwykle intensywne i ekspresyjne przeżywanie przez obydwoje 
świętych osobistego kontaktu z Bogiem podczas modlitwy i uczestnictwa 
w mszach św. Dla Jadwigi, podobnie jak dla Franciszka, modlitwa stanowiła 
sens życia i dlatego dużo czasu poświęcała na modlitwę osobistą, podczas któ-
rej stała, leżała krzyżem, klęczała, wykonywała rękami różne gesty, padała na 
ziemię i płakała. Odmawiała też psałterz i inne modlitwy, w tym Pater noster76, 
trwała na długich nocnych czuwaniach, kontemplowała, a także odprawiała 
godziny liturgiczne77. Śpiewała także z radością i wzruszeniem psalmy i inne 
modlitwy, czcząc Chrystusa pieśnią, jak to często czynił św. Franciszek78. 
 Według naocznych świadków podczas modlitwy popadała w stany mistyczne-
go zachwytu, podczas których była nieczuła na zewnętrzne bodźce, lewitowała, 
a cała jej postać jaśniała tajemniczym blaskiem79. Tak jak Franciszek uczyła 
modlitw ludzi ze swego otoczenia, m.in. własnego męża, księcia Henryka 
Brodatego, czy prostą starą kobietę, swą służącą, wykazując się przy tym dużą 
determinacją i cierpliwością80. Na wzór świętego z Asyżu czciła Chrystusa 
Ukrzyżowanego i z tego powodu szczególną wagę przywiązywała do znaku 
krzyża81. Tym znakiem błogosławiła innych ludzi82, aby podobnie jak Franci-
szek rozdawać w ten sposób dobro83.

Najważniejszym momentem w codziennym życiu księżnej, podobnie jak 
u św. Franciszka, była msza św., a także związane z nią sakramenty spowiedzi 
i komunii84. Jadwiga słuchała nawet kilku mszy dziennie. Bardzo intensywnie 
uczestniczyła w Eucharystii, podczas której klęczała, leżała krzyżem lub od-

75 P. Gąsiorowska, Gesty i postawy liturgiczne świętego Franciszka i  świętej Klary 
w najstarszych źródłach biograficznych. Próba charakterystyki, „Studia Franciszkańskie” 
24(2014), s. 58-61.

76 Vita sanctae Hedwigis, s. 532, 535-537.
77 Tamże, s. 534.
78 Tamże, s. 542; P. Gąsiorowska, Gesty i postawy liturgiczne świętego Franciszka, 

s. 58-59.
79 Vita sanctae Hedwigis, s. 538; S. Rosik, In sola missa non est contenta ducissa…, 

s. 179-180.
80 Vita sanctae Hedwigis, s. 543.
81 P. Gąsiorowska, Gesty i postawy liturgiczne świętego Franciszka, s. 59; Vita sanctae 

Hedwigis, s. 541.
82 Vita sanctae Hedwigis, s. 541.
83 P. Gąsiorowska, Gesty i postawy liturgiczne świętego Franciszka, s. 56-57.
84 Tamże, s. 62-64.
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ginała się do tyłu85, zalewała łzami i całkowicie zatapiała w jej przeżywaniu, 
starając się nie słyszeć i nie widzieć nikogo86. Na wzór Biedaczyny z Asyżu87 
miała ogromny szacunek dla kapłanów, których ręce codziennie dotykały Cia-
ła Pańskiego88. Szacunek dla osób duchownych, konsekrowanych i dla miejsc 
świętych wyrażała także pocałunkiem89. W cześć Jadwigi wobec Ciała Pańskie-
go wpisuje się jej dbałość o wyposażenie kościołów i zaopatrzenie duchownych 
w szaty i paramenty liturgiczne90. Tak jak Franciszek z wielką uwagą słuchała 
czytań z Pisma św., podczas mszy i w czasie posiłków, rozsmakowując się 
w słowach Bożych91. We franciszkański model duchowości wpisuje się także 
jej głęboki kult dla Matki Bożej, z której wizerunkiem nigdy się nie rozstawa-
ła92, nawet po śmierci93. Duchowość Jadwigi była typowo chrystocentryczna 
i maryjna.

Z powyższych rozważań wynika, że św. Jadwiga na różne sposoby związała 
się z ruchem franciszkańskim. Przede wszystkim miał on wpływ na jej życie 
religijne i działalność charytatywną. Wzorem dla niej stały się dwie wielkie 
postaci świętych franciszkańskich: św. Franciszek z Asyżu i św. Elżbieta Wę-
gierska. Z pewnością bracia mniejsi należeli do grona jej duszpasterzy i kie-
rowników duchowych. Prawdopodobnie dzięki nim Jadwiga praktykowała 
w swym życiu franciszkańską postawę bycia mniejszym (minoritas). Pozwoliło 
jej to ukierunkować się wyłącznie na Boga i całkowicie Mu poświęcić. Służba 
Panu oznaczała dla niej także służbę bliźnim, dzięki której pociągała ludzi ku 
Niemu. Poprzez cierpienie i ubóstwo, tak jak św. Franciszek, chciała upodob-
nić się do Chrystusa. Po śmierci Jadwigi franciszkanie stali się propagatorami 
jej kultu. Wśród nich znajdował się autor zachowanego do dziś jej średnio-
wiecznego żywota.

85 Vita sanctae Hedwigis, s. 538; S. Rosik, In sola missa non est contenta ducissa…, 
s. 181-182.

86 Vita sanctae Hedwigis, s. 537-538.
87 P. Gąsiorowska, Gesty i postawy liturgiczne świętego Franciszka, s. 63.
88 Vita sanctae Hedwigis, s. 540.
89 Tamże, s. 521-522, 541-542.
90 Tamże, s. 541.
91 Tamże, s. 535-536; P. Gąsiorowska, Gesty i postawy liturgiczne świętego Franciszka, 

s. 62-63.
92 Vita sanctae Hedwigis, s. 541.
93 Tamże, s. 631.
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THe fRANCISCAN CHARISm AND fRANCISCANS  
IN THe LIfe Of SAINT HeDwIg Of SILeSIA

Summary

Saint Hedwig of Silesia is associated mainly with the Cistercian spirituality. 
However the newly born Franciscan movement and Franciscans themselves also 
exerted a powerful influence on her activity and religious attitude. Hedwig belonged 
to the circle of saint women from the families ruling Central Europe in the 13th cen-
tury, who were called filiae sanctae Elisabeth. Her niece, Saint Elizabeth of Hungary, 
a Franciscan tertiary, became a guiding light for her in accomplishing acts of mercy 
and in her practice of humility, patience, asceticism and penance. Like Saint Francis 
Hedwig lived in extreme poverty, devoting funds to those in need. She was a woman 
of deep prayer, profoundly experiencing each mass, falling into mystical ecstasies. Her 
spirituality was Christocentric and Marian. Hedwig may certainly be given credit for 
bringing Franciscan Friars Minor to Wroclaw. From that moment on Franciscans 
lived in her surroundings, performing the pastoral service as chaplains and confes-
sors. After Hedwig’s death they became propagators of her cult. The author of Vitae 
sanctae Hedwigis, the surviving medieval chronicles of the saint, came from the circles 
of Wroclaw Franciscans.

Słowa kluczowe:
św. Jadwiga Śląska, św. Elżbieta Węgierska, franciszkanie, franciszkanizm.

Key words: 
Saint Hedwig of Silesia, Saint Elisabeth of Hungary, Franciscans, Franciscan 
charism.
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Ks. Stanisław Wróblewski

 Św. Jadwigi Śląskiej droga na ołtarze 
w latach 1261/1262-1269

Fenomen osoby św. Jadwigi księżnej Śląskiej od wieków fascynował hagio-
grafów, kronikarzy i historyków, nie dziwi zatem fakt, że posiadamy bardzo 
wiele danych pozwalających na dość dokładną analizę jej biografii. Niemniej 
jednak każdy, kto wczytuje się w jej Żywot oraz publikacje poświęcone jej 
osobie, zauważy, że nieustannie pojawiają się nowe wątki związane z jej ży-
ciem, prowadzoną działalnością, a także religijnością, które wciąż zasługują 
oraz, można powiedzieć, oczekują na głębszą refleksję i uwyraźnienie. Taki 
też cel przyjmuje autor niniejszego tekstu, który pragnie przybliżyć proble-
matykę związaną z procesem kanonizacyjnym św. Jadwigi. Jest on co prawda 
wspominany zarówno w hagiografii, jak i bibliografii jej poświęconej, mimo 
to jego szczegółowa analiza oraz ukazanie szerszego kontekstu historycznego 
dziejów Śląska i Kościoła w ówczesnej Europie pozwolą na lepsze zrozumie-
nie znaczenia tego wydarzenia dla kultury religijnej średniowiecza. Drugim 
istotnym powodem zajęcia się omawianym zagadnieniem jest przypadająca 
w tym roku 750. rocznica tamtych wydarzeń, która jest okazją do szerszego 
nakreślenia epizodów z odległej przeszłości, głębszej analizy towarzyszących im 
obrzędów, do ukazania bogactwa form oraz tego, jak wielką czcią darzono od 
samego początku św. Jadwigę w nadodrzańskiej diecezji wrocławskiej i poza 
jej granicami.

Struktura i chronologia uroczystości związanych z wyniesieniem św. Jadwi-
gi do chwały ołtarzy jest bardzo rozbudowana co do miejsca i czasu. Istnieje 

Ks. mgr lic. Stanisław Wróblewski – prezbiter archidiecezji wrocławskiej; w latach 
2014-2016 odbył studia specjalistyczne w Rzymie; od 2016 r. wikariusz w bazylice mniej-
szej pw. św. Jerzego w Ziębicach; specjalizuje się w tematyce średniowiecznej i śląskiej.
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także kilka wątpliwości w kwestii przebiegu tych obrzędów, dlatego korzystając 
z podstawowego źródła, jakim dla poznania i zrozumienia istoty kultu św. Ja-
dwigi jest jej Żywot i Legenda (mimo wielu uwag co do wiarygodności treści, 
co będzie na bieżąco wyjaśniane i ukazane w bezpośredniej konfrontacji), oraz 
innych dostępnych materiałów źródłowych i analiz naukowych: historycz-
nych, prawnych, teologicznych i medycznych, autor będzie chciał wyjaśnić 
pojawiające się wątpliwości, a także często niezrozumiałe dla współczesnego 
człowieka zachowania, postawy czy religijne rytuały dotyczące kultu świętych 
i ich relikwii.

I. Proces kanonizacyjny

Zdawano sobie sprawę, że prestiż Śląska i efekty polityki zagranicznej ksią-
żąt wrocławskich bardzo by zyskały na znaczeniu, gdyby udało się stworzyć 
tam ośrodek kultu lokalnego świętego. Proces kanonizacyjny otwierał także 
możliwości związane z dyplomacją rzymską, gdyż otwierały się w ten sposób 
kolejne kanały relacji z papiestwem, co wobec dużej roli Cesarstwa Niemiec-
kiego w polityce europejskiej miało olbrzymie znaczenie.

1.1. Powołanie trybunału

Rodząca się od czasu śmierci Jadwigi opinia o jej świętości, starania książąt 
dzielnicowych, władz zakonnych z ksienią Gertrudą – córką księżnej śląskiej, 
oraz wsparcie episkopatu spowodowały wniesienie do papieża prośby o za-
twierdzenie kultu i oficjalne wpisanie księżnej Jadwigi do katalogu świętych 
Kościoła katolickiego. W celu przedstawienia sprawy do Kurii Rzymskiej 
udała się w 1261-1262 delegacja z diecezji wrocławskiej w osobach prałatów 
krakowskich: archidiakona Salomona z Frydku i scholastyka Mikołaja, oraz 
Herengeberta, dziekana Kapituły Wyszehradzkiej w Pradze, którzy jednocze-
śnie posiadali godność kanoników wrocławskich. Zgodnie z badaniami Lu-
dwika Miskego posłowie podczas konsystorza w Viterbo przedstawili powody 
swojego przybycia1.

Wyniesienie na tron papieski Jakuba Pantaleona, czyli Urbana IV, także 
okazało się okolicznością sprzyjającą sprawie. Warto wspomnieć, że wcześniej, 

1 L. Miske, Zwierciadło Przykładności, to jest świątobliwy żywot wielkiej służebnicy 
boskiej S. Jadwigi, Kraków 1724, s. 499.
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w latach 1248-1249, jako legat papieski przybywał on do Wrocławia i przewo-
dził tam synodowi biskupiemu. Stąd przyjmuje się, że zarówno zetknął się 
wtedy z najbliższymi krewnymi Jadwigi, jak i zapoznał się z jej świątobliwym 
życiem. Znał zatem ówczesne polskie realia i warunki śląskie. Zapewne dlate-
go okazał zrozumienie i życzliwość i nadał sprawie bieg, wyznaczając swoich 
przedstawicieli do przeprowadzenia procesu apostolskiego. Jako legata w celu 
zebrania podstawowych informacji o opinii świętości i o cudach dokonywa-
nych przy grobie księżnej oraz omówienia kolejnych etapów procedury wy-
słał do Wrocławia biskupa warmińskiego Anzelma. Trybunał kanonizacyjny 
składał się z postulatora kardynała Odona de Castro Rudolphiego, biskupa 
Tusculum, oraz członków: biskupa kujawskiego Wolmira i Szymona, pro-
wincjała polskich dominikanów2. To właśnie jemu XVI-wieczna tradycja 
przypisuje opracowanie pierwszego żywota przyszłej świętej i opis cudów, 
jakie dokonały się za jej wstawiennictwem pt. Librum de vita et miracu-
lis S. Hedwigis. Dzieło stało się podstawą Żywota większego św. Jadwigi czy 
Legendy obrazowej3.

1.2. Dochodzenie kanoniczne

Źródła wskazują także szczegóły związane z postępowaniem i czynnościami 
kanonicznymi wszczętego procesu. Podstawowym materiałem dowodowym 
w sprawie okazały się protokoły przesłuchań świadków, które po raz pierwszy 
odbyły się, według wspomnianego XVIII-wiecznego badacza, 7 sierpnia 1262 
roku w kapitularzu konwentu cysterek w Trzebnicy4. Niemniej jednak spisa-
ne dokumenty, zabezpieczone dowody w sprawie heroiczności cnót i cudów 
dokonanych za wstawiennictwem Jadwigi, przesłane do Kurii, nie zadowoliły 
w pełni Stolicy Apostolskiej. Tłumaczono to brakiem zeznań części świadków, 
którzy nie dotarli przed trybunał. Zatem w zimie 1263 roku znowu zebrała 
się komisja w celu zebrania kolejnych zeznań5. Na wiosnę w 1264 roku miały 
miejsce następne prace delegacji papieskiej. Trybunał odbywał swoje posiedze-

2 A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, Warszawa 1990, s. 80.
3 J. Pater, Wartości historyczne Żywota większego św. Jadwigi, w: Księga Jadwiżańska. 

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska, Wro-
cław-Trzebnica 21-23 września 1993 roku, red. M. Kaczmarek, M.L. Wójcik, Wrocław 
1995, s. 182.

4 L. Miske, Zwierciadło Przykładności, s. 500.
5 Vita s. Hedvigis, w: Scriptores Rerum Silesiacarum, t. 2, wyd. G. Stenzel, Breslau 

1839, s. 48, 94 (cyt. dalej: SRS).
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nia zarówno w Trzebnicy, jak i w kościele dominikańskim św. Wojciecha we 
Wrocławiu. Zachowane akta wskazują także na fakt, że członkowie komisji pa-
pieskiej udawali się do innych miejsc, aby zebrać opinie i świadectwa związane 
przede wszystkim z cudami, jakie za wstawiennictwem Jadwigi zostały speł-
nione, oraz z zasięgiem rozwijającego się kultu. Po zakończeniu postępowania 
na terenie biskupstwa wrocławskiego zebrane dowody, uwiarygodnione pod-
pisami i pieczęciami członków trybunału kanonizacyjnego, przesłano do kurii 
znajdującej się wraz z dworem papieskim w Perugii6. Jednocześnie do papieża 
udało się kolejne poselstwo ze Śląska i z Polski. W skład delegacji tym ra-
zem wchodzili poprzedni wysłannicy: kanonicy Salomon, Mikołaj i Hereng-
bert oraz ważni świadkowie, którzy mieli potwierdzić niezwykłe cuda i łaski 
otrzymane od Jadwigi. Jednym z nich miał być Marcin Polak7. Przesłuchanie 
świadków w kurii papieskiej miało miejsce 2 sierpnia 1264 roku8. Umiejętności 
dyplomatyczne lub urzędnicze kanonika Mikołaja wywarły duże wrażenie na 
pracownikach instytucji kurialnych, gdyż po zakończeniu spawy Jadwigi po-
został on w kamerze apostolskiej, gdyż wspominany był jako kapelan papieski, 
a w latach 1267-1278 piastował urząd biskupa poznańskiego.

Należy dodać, że papież nie opierał swojej wiedzy o świętości Jadwigi tylko 
na dokonaniach trybunału. Materiał zebrany przez komisję zawsze mógł zostać 
sfałszowany celowo lub nieświadomie, np. przez dodanie wyimaginowanych 
historii i mitów niemających żadnego uzasadnienia w faktach. Stąd pomocą 
dla papieża był jego legat, wspomniany biskup warmiński Anzelm, który 
czuwał nad zachowaniem procedur prowadzonego śledztwa i obiektywizmem 
trybunału. Jeszcze innym źródłem wiedzy o świątobliwym życiu Jadwigi stał 
się specjalny wysłannik z Rzymu na Śląsk, którego opinia upewniła papieża 
o podjęciu decyzji ogłaszającej śląską księżnę Jadwigę świętą. Niestety, zanim 
się to stało, papież zmarł 2 października 1264 roku.

1.3. Wznowienie procesu

Żywot św. Jadwigi zawiera opis starań o kanonizację Jadwigi, a także cuda 
lub nadzwyczajne znaki mające świadczyć o świętości księżnej i słuszności 
wyniesienia jej na ołtarze. Nowy papież Klemens IV, będąc wykształconym 

6 Tamże, s. 95.
7 Dominikanin i autor Kroniki cesarzy i papieży, współautor słynnej Liber Pontifica-

lis opisującej dzieje papieży i późniejszy arcybiskup gnieźnieński, nominat, który zmarł 
w drodze do Polski w 1278 r.

8 A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, s. 81.
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prawnikiem, musiał jednak przyjrzeć się bliżej sprawie i z pewnością zebrany 
przez trybunał materiał dowodowy nie był wystarczająco przekonujący, gdyż 
Klemens IV reaktywował komisję w składzie identycznym jak poprzednia, by 
jeszcze raz przeprowadziła dochodzenie na Śląsku. Ponownym przesłuchaniom 
zostali poddani członkowie śląskiej delegacji do kurii papieskiej, mającej pro-
wadzić sprawę na miejscu.

W tym pierwszym przypadku chodzi o obecność w Trzebnicy członka 
trybunału bp. kujawskiego Wolmira. Poświadczona jest ona dokumentem od-
pustowym, wydanym w Trzebnicy 30 czerwca 1265 roku. W akcie tym Wolmir 
za zgodą biskupa wrocławskiego Tomasza udziela wszystkim nawiedzającym 
kościół św. Wita w Sadlnie 40 dni odpustu9. Informacja ta jest o tyle istotna, że 
miejscowość ta, położona w pobliżu Ząbkowic Śląskich, została podarowana 
w 1207 roku przez księcia Henryka Brodatego nowo ufundowanemu klaszto-
rowi cysterek w Trzebnicy10, a w późniejszym czasie znajdujący się tam kościół 
otrzymał wezwanie św. Jadwigi.

Jednocześnie dochodzenie prowadzone było w kurii w Viterbo, gdzie 
papież przeniósł swoją siedzibę. Chodziło szczególnie o wyjaśnienia członka 
polskiej delegacji scholastyka krakowskiego Mikołaja. Autor Żywota zamieścił 
bardzo lakoniczny opis cudu uzdrowienia bratanicy prałata Mikołaja, jeśli 
zatem w ten sposób wyglądało pierwotnie złożone zeznanie, to nie ma się 
co dziwić, że Stolica Apostolska chciała zająć się bardziej szczegółowo tym 
przypadkiem. Duchowny zeznał, iż wzywał wstawiennictwa Jadwigi: „(…) O, 
święta Jadwigo, wierzę, że jesteś święta i powziąłem zamiar popierania hono-
ru twej kanonizacji, i jadę do Rzymu. Abym jednak był wzmocniony w tym 
zamyśle, uczyń dla mnie cud w dobrej sprawie: wybaw tę córkę mojego brata 
od choroby”11. Zgodnie z dalszym opisem w niedługim czasie dziewczyna 
wyzdrowiała.

Według chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń oficjalnie proces Jadwigi 
dobiegł końca w listopadzie 1266 roku, gdy postulator procesu kard. Odo wraz 
z pozostałymi kompetentnymi przedstawicielami kurii złożyli wota.

9 Schlesisches Urkundenbuch, t. 3, wyd. W. Irgang, Wien-Köln-Gratz 1977, nr 519 
(cyt. dalej: SUB).

10 H. Neuling, Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange 
des Mittelalters, wyd. 2, Breslau 1902, s. 353.

11 Cyt. za: Legenda o św. Jadwidze, tłum. J. Łukosz, Wrocław 2000, s. 538-539.
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II. Kanonizacja św. Jadwigi w Viterbo

Współcześni badacze kultu św. Jadwigi wskazują na dzień 26 marca 1267 
roku jako ten, w którym papież Klemens IV dokonał aktu kanonizacji księżnej 
Śląska. Problemy związane z datą tego wydarzenia były już znane średnio-
wiecznym kronikarzom, którzy w swoich dziełach wspominali wydarzenie 
z Viterbo wynoszące na ołtarze Jadwigę. Powodem różnicy zdań dotyczących 
daty kanonizacji księżnej jest kwestia datacji papieskiego dokumentu, który 
zgodnie z ówczesną rachubą czasu i praktyką kancelarii papieskiej podaje je-
dynie miejsce, rok pontyfikatu papieża oraz tzw. kalendy, czyli według tradycji 
rzymskiej pierwszy dzień danego miesiąca12.

2.1. Kanonizacja w źródłach powszechnych

Najstarszym dziełem kronikarskim związanym z podjętym zagadnieniem 
kanonizacji Jadwigi jest Kronika papieży i cesarzy Marcina z Opawy13. W dziele 
tym, spisywanym najprawdopodobniej za czasu pontyfikatu Klemensa IV, 
autor zamieścił wzmiankę o kanonizacji Jadwigi w Viterbo pod rokiem 1265: 
„Papież ten kanonizował w kościele dominikanów w Viterbo księżnę Polski 
św. Jadwigę, wdowę odznaczającą się podziwu godną świętością”14. Jako Ślązak 
na papieskim dworze w czasie trwania procesu kanonizacyjnego był zapewne 
osobiście zainteresowany sprawą i obecny na uroczystości. Wydaje się zatem, 
że jego przekaz jest rzetelny i nie budzi wątpliwości.

Drugim źródłem o zasięgu powszechnym jest kronika dominikanina Pto-
lemeusza z Lukki pt. Historia ecclesiastica nova. Tekst ten jest zbliżony czasowo 
do kroniki Marcina Polaka. Zawiera następującą informację związaną z Ja-
dwigą: „Tutaj kanonizuje w kościele braci mniejszych w Viterbo św. Jadwigę 
księżnę polską, mającą poważanie religijne wdowę, która wieloma i wielkimi 
cudami jaśnieje”15. Również i w tym przypadku zapis ten zasługiwałby na 
uznanie, gdyż czasowo jest zbieżny z opisywanymi wydarzeniami. Jednak nale-

12 Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi zob. SUB, t. 4, nr 15.
13 Marcin Polak, zm. 1278. Śląski dominikanin, związany z konwentem wrocław-

skim, a następnie pracownik kurii papieskiej: był kapelanem na dworze apostolskim. 
Z nadania papieskiego pełnił także służbę dyplomatyczną. W 1278 r. mianowany arcybi-
skupem gnieźnieńskim, zmarł w drodze do Gniezna w Bolonii.

14 Cyt. za: M. Polak, Kronika papieży i cesarzy, Kęty 2008, s. 338.
15 Tholomeus Lucensis, Historia ecclesiastica nova, w: Monumenta Germaniae Histo-

rica, t. 39, red. O. Clavuot, L. Schmugge, Hannover 2009, s. 577.



55

ży ostrożnie podchodzić do tego źródła. Chodzi nie tylko o podaną datę rocz-
ną 1268, ale także o miejsce. Dominikański kronikarz wpisał co prawda miasto 
Viterbo, gdzie w tym czasie znajdowała się siedziba papieska, jednak pomylił 
konkretną świątynię. Wyniesienie na ołtarze księżnej śląskiej miało bowiem 
miejsce w kościele klasztornym dominikanów pw. Santa Maria di Gradi, a nie, 
jak chce autor, franciszkanów.

2.2. Kanonizacja w źródłach polskich i śląskich

Na gruncie polskim kwestię kanonizacji św. Jadwigi podniósł w swoich 
Rocznikach, kronikarz i historyk Jan Długosz. W swoim dziele powstałym 
w XV wieku podał różną od pozostałych dziejopisarzy datę 14 listopada 1266: 
„Wpisuje w poczet świętych świątobliwą kobietę, księżnę polską Jadwigę, wdo-
wę znaną z niezwykłej pobożności i najgorętszej miłości Boga, i kanonizuje ją 
w Viterbo w kościele braci zakonu kaznodziejskiego czternastego listopada”16.

Najbardziej rozpowszechniona na Śląsku pochodząca z XIV wieku Kronika 
książąt polskich, przypisywana brzeskiemu kanonikowi kolegiaty św. Jadwigi 
Piotrowi z Byczyny, zawiera wzmiankę, że św. Jadwiga kanonizowana była 
„pod rokiem 1266, ku chwale Boga Najwyższego, a także rozwoju chrześcijań-
skiej pobożności wiernych”17. Podobnie uważał także autor Rocznika klasztoru 
trzebnickiego18. Rękopiśmienny tekst drukowany był po raz pierwszy w 1511 
roku wraz z modlitwą do św. Jadwigi w kodeksie poświęconym św. Stanisła-
wowi z Krakowa. Gwoli ścisłości należy dodać, że dokument ten zawiera wiele 
błędów, dlatego jego analiza i interpretacja musi być ostrożna i konfrontowa-
na z innymi źródłami. Zawiera on informację o kanonizacji księżnej Śląska: 
„Roku Pańskiego 1266 w VIII kalendy grudnia kanonizowana jest przez jego 
świątobliwość papieża Klemensa IV”19. Kolejne dzieło wspominające uroczy-
stość wyniesienia na ołtarze Jadwigi nosi tytuł Nagrobki xiążąt szląskich. Tekst 
ten zachował się w XV-wiecznym rękopiśmiennym kodeksie przechowywa-
nym w Wenecji. Jednakże z całą pewnością jest starszy, gdyż powoływał się na 

16 Cyt. za: Jan Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 7-8, 
1241-1299, Warszawa 2009, s. 197.

17 Kronika książąt polskich, wyd. Z. Węclewski, w: Monumenta Poloniae Historica, 
t. 3, Lwów 1878, s. 492 (cyt. dalej: MPH).

18 „Anno domini MCCLXVI [VIII] Kal. Decembris canonisata est eadem domina 
a sanct[issim]o Clemente papa IV”, cyt. za: Annales Monasterii Trebnicensis, wyd. W. Kę-
trzyński, w: MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 6-7.

19 Tamże, s. 7.
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niego autor wspomnianej Kroniki książąt polskich. Wzmianka dotycząca oma-
wianego zagadnienia brzmi następująco: „Roku Pańskiego 1266, w 7 kalendy 
grudnia (24 listopad 1266) została kanonizowana błogosławiona Jadwiga przez 
pana papieża Klemensa IV”20.

Lakonicznie o  sprawie wspomniał także Rocznik krakowski z połowy 
XIV wieku, w którym wskazano na rok 1268 jako rok kanonizacji św. Jadwi-
gi, przy czym data ta jest błędna i niemożliwa, gdyż zachowane źródła kurii 
papieskiej o kanonizacji Jadwigi wzmiankują już w 1267 roku. Zdecydować 
się z kolei nie może autor Rocznika lubiąskiego, gdyż w rękopisie z XIII i XIV 
wieku wymienia dwie daty: 1266 lub 1267, w 6 idy kwietnia, przy czym zasad-
niczo chodzi o translację relikwii św. Jadwigi21.

Wydane w XIX wieku z nieznanego rękopisu dzieło Rocznik wrocław-
ski dawny i Rocznik magistratu wrocławskiego22 wskazują na datę kanonizacji 
św. Jadwigi przez papieża Klemensa IV w 1267 roku, jednak nie wskazują daty 
dziennej. Tak samo czyni nieznany z imienia autor Rocznika małopolskiego23. 
Kompilowany na przełomie XIII i XIV wieku przez dominikańskiego mni-
cha z kręgu Marcina Polaka Rocznik wskazuje pod rokiem 1267 kanonizację 
św. Jadwigi, jak również przybycie do Krakowa legata papieskiego kardynała 
Gwidona, który w opowieści o kanonizacji i rozwoju kultu śląskiej księżnej 
miał odegrać później swoją rolę.

Nie inaczej uważa także jeden z najsłynniejszych kronikarzy śląskich 
 Sigismundus Rosicz24. Jako autor Kroniki i Katalogu biskupów wrocławskich 
i Różnych historii z przeszłości na Śląsku i poza nim podaje, że „w Roku Pańskim 
1267 błogosławiona Jadwiga była kanonizowana w czasie pontyfikatu papieża 
Klemensa”25. Dzieła kronikarza były bardzo ważne już w XV wieku, gdyż 
z jego ustaleń korzystali dziejopisarze, m.in. Jan Długosz.

20 Nagrobki xiążąt szląskich, wyd. A. Bielowski, w: MPH, t. 3, s. 712.
21 Rocznik lubiąski, wyd. A. Bielowski, w: MPH, t. 3, s. 707.
22 Rocznik wrocławski dawny i Rocznik magistratu wrocławskiego, wyd. A. Bielowski, 

w: MPH, t. 3, s. 683.
23 Rocznik małopolski, w: MPH, t. 3, s. 170.
24 Sigismundus Rosicz 1406-1470 Ślązak, prawdopodobnie pochodzący ze Świebo-

dzic lub okolic. Był kanonikiem regularnym św. Augustyna w klasztorze NMP na Piasku 
we Wrocławiu i piastował godność subkustosza.

25 „Canonisatio sancte Hedwigis. Anno domini 1267 beate Hedwigis canonisata est 
tempore Clementis”, cyt. za: S. Rosicz, Sequuntur gesta diversa transactis temporibus facta 
in Silesia et alibi, wyd. F. Wachter, w: SRS, t. 12, Breslau 1883, s. 37.
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Najważniejsze dzieło związane z poznaniem życia i historii św. Jadwigi 
Śląskiej zwane Żywotem większym lub Legendą, powstałe wkrótce po kanoni-
zacji, w zależności od wydania przyjmuje różne daty związane z tą uroczysto-
ścią. Autorzy przyjmują wersje, w których kanonizacja miała mieć miejsce na 
przestrzeni lat 1266-1267. W Kodeksie kapitulnym wrocławskim umieszczono 
datę 15 listopada 1267. Konfrontacja materiałów historycznych i zapisków 
kronikarskich różnorodnej proweniencji ukazuje pełnię złożoności problemu.

2.3. Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi

Dokumentem o najwyższej randze i znaczeniu dla naszego zagadnienia 
związanego z datą wyniesienia Jadwigi na ołtarze jest bulla kanonizacyjna26, 
adresowana do arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza i jego sufraganów. Bulla 
kanonizacyjna posiada zgodną z tradycją kancelarii papieskiej datację, która 
uważana jest obecnie za datę kanonizacji św. Jadwigi.

Aby ustalić datę wystawienia bulli kanonizacyjnej, należy wpierw zapoznać 
się z założeniami i konstrukcją kalendarza rzymskiego27. Zgodnie z aktem 
papieskim dyplom wystawiony został w VII kalendy kwietnia. Działanie jest 
następujące: 31+2-7=26.

Bulla kanonizacyjna została wydana w Viterbo 26 marca 1267 roku, co 
potwierdza dopisek, że miało to miejsce w trzecim roku pontyfikatu papieża. 
A jaki to był dzień tygodnia? Można to sprawdzić za pomocą tablic paschal-
nych. Wielkanoc w 1267 roku przypadała w niedzielę 17 kwietnia. Wynika 
z tego, że 26 marca była sobota – wigilia IV niedzieli Wielkiego Postu zwanej 

26 Bulla kanonizacyjna została opisana i wydana w języku polskim zob. Bulla kano-
nizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, red. W. Bochnak, Legnica 2014.

27 Zgodnie z  jego założeniami termin kalendy oznaczał pierwszy dzień miesiąca. 
Liczba porządkowa przed kalendami oznacza kolejny dzień liczony od końca miesiąca. 
W źródłach dzień ten oznaczany był także jako caput calendarium lub caput mensis, czyli 
głowa kalendarza lub głowa miesiąca. Historię i budowę kalendarza juliańskiego omawia 
H. Wąsowicz, Chronologia średniowieczna, Lublin 2016, s. 48-77.

W celu przeliczenia daty zapisanej w kalendarzu rzymskim czy juliańskim, a zatem 
stosowanym w średniowieczu, na obecną rachubę czasu przy założeniu pojęcia kalendy 
należy posłużyć się następującym wzorem: do liczby dni poprzedniego miesiąca (styczeń, 
marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień - 31 dni; kwiecień, czerwiec, wrzesień, 
listopad - 30 dni; luty- 28 dni) należy zawsze dodać 2, a od otrzymanej sumy odjąć po-
daną liczbę kalend. Metodologię obliczeń komputystycznych omawia Chronologia polska, 
red. B. Włodarski, Warszawa 2007, s. 78.
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Laetare28. Zgodnie z sugestiami historyków tego dnia papież wydał bullę ogła-
szającą fakt wyniesienia na ołtarze świątobliwej Jadwigi, a same uroczystości 
liturgiczne miały miejsce dzień później, w niedzielę. Niemniej jednak jest to 
dosyć wątpliwe; rzecz w tym, że zarówno data wystawienia dokumentu, jak 
i liturgia kanonizacyjna są ze sobą tożsame, a w związku z tym należy z dużym 
prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością sądzić, iż św. Jadwiga została 
wpisana do katalogu świętych Kościoła 26 marca 1267 roku. Za takim rozwią-
zaniem przemawia także sam Żywot św. Jadwigi, opisujący cud połowu ryb 
w Viterbo za wstawiennictwem Świętej w dzień jej kanonizacji29. Skoro byłaby 
to niedziela Laetare, trudno mówić o świętowaniu przy posiłkach typowo po-
stnych, gdyż zgodnie z tradycją zachodnią w niedzielę post nie obowiązywał30.

III. Obrzędy kanonizacyjne w Viterbo

Żywot, będący podstawowym źródłem opisującym wydarzenie kanonizacji 
Jadwigi, informuje, że po ostatnim dowodzie na świętość, jakim dla Klemensa 
IV było uzdrowienie jego córki31, podjęto decyzję o wyniesieniu do chwały 
ołtarzy księżnej śląskiej. Hagiograf zapisał, że uroczystość miała miejsce w ko-
ściele dominikanów pw. Santa Maria di Gradi w Viterbo, gdzie znajdowała się 
siedziba papieska. W ceremoniach uczestniczyli kardynałowie, biskupi, pra-
łaci i opaci, członkowie dworu papieskiego, oraz licznie zgromadzeni wierni. 
W obrzędach uczestniczyli zapewne także członkowie polskiej delegacji oraz 
możni z Polski32.

W dalszej narracji autor Żywota świętej przekazuje, że do rytów kanoniza-
cyjnych zaliczone było kazanie papieża Klemensa IV: „Gdy kazanie się skoń-
czyło, święta księżna Niebios Jadwiga przez najwyższego biskupa Klemensa 
z pochwałami i wśród błagań ludu została wpisana do księgi świętych”33. Ana-
lizując powyższy cytat, można wnioskować, że uroczysta formuła kanonizacyj-

28 Zob. Tablice kalendarzowe według dni Wielkanocy w: Chronologia polska, s. 400.
29 Vita s. Hedvigis, s. 96.
30 Sugeruje to już pątniczka Egeria w 383 r., pisząc o tradycji Wielkiego Postu w Je-

rozolimie. Zob. M. Augé, Rok Liturgiczny, Kraków 2013, s. 137-138.
31 Vita s. Hedvigis, s. 95.
32 L. Miske, Zwierciadło Przykładności, s. 506.
33 Cyt. za: Legenda obrazowa o świętej Jadwidze księżnie szląskiej według rękopisu 

z 1353 przedstawiona i z późniejszymi tejże treści obrazami porównana, oprac. K. Stronczń-
ski, Kraków 1880, s. 117-118.
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na ogłaszająca nowego świętego została wypowiedziana przez papieża34. Drugi 
wniosek odnosi się do czynnego udziału zebranych duchownych i świeckich, 
którzy zanosili bliżej nieokreślone błagania; można domniemywać, że była to 
przypisana litania obrzędowa do Wszystkich Świętych. Trzecia kwestia to ryt 
wpisania imienia św. Jadwigi do katalogu świętych. 

Jednakże bogactwo zewnętrznych obrzędów liturgicznych średniowiecza 
nie ograniczyło się tylko do tego aktu. W dalszej części uroczystości kano-
nizacji św. Jadwigi hagiograf zanotował, że papież nakazał obchodzić święto 
nowej patronki św. Jadwigi na Śląsku, a zatem w diecezji wrocławskiej, we 
wszystkich biskupstwach Polski, w Niemczech i Czechach 15 października 
każdego roku35. Dodatkowo Klemens IV udzielił roku i 40 dni odpustu 
wszystkim, którzy nawiedzą w uroczystość św. Jadwigi jej grób w Trzebnicy 
i okażą skruchę za grzechy, przystępując do spowiedzi św., a tym, którzy uczy-
nią to w czasie trwania oktawy ku jej czci, 100 dni odpustu, co zostało ujęte 
w bulli kanonizacyjnej36. Kolejną częścią obrzędów był wspólny śpiew hymnu 
dziękczynnego za dar nowej świętej37.

Badacz kultu św. Jadwigi Stanisław Araszczuk, analizując przedtrydencki 
formularz mszalny na październikowy obchód święta, a także kazanie papieża 
Klemensa IV, zauważa, że obrzędy kanonizacyjne kontynuowane były po-
przez celebrację mszy św. Posłużono się formularzem mszalnym zaczerpnię-
tym z tekstów wspólnych o jednej niewieście, gdyż te właśnie teksty w dużej 
mierze wykorzystane były do ułożenia liturgicznych tekstów własnych o św. 
Jadwidze38.

IV. Ceremonie kanonizacyjne w Trzebnicy

Zgodnie z życzeniem papieża poselstwo udało się do Polski, aby powia-
domić miejscowy episkopat oraz władze opactwa w Trzebnicy o kanonizacji 
księżnej Jadwigi Śląskiej. Ze względu na to, że sam akt dokonał się w dużej 

34 O rozwoju historycznym formuł kanonizacyjnych pisze: H. Misztal, Walor papie-
skiego aktu kanonizacji i beatyfikacji, w: Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, 
red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, s. 648-653.

35 Legenda o św. Jadwidze, s. 563.
36 Bulla kanonizacyjna, s. 108.
37 L. Miske, Zwierciadło Przykładności, s. 507.
38 S. Araszczuk, Kult św. Jadwigi na Śląsku w świetle przedtrydenckich wrocławskich 

ksiąg liturgicznych, Opole 1995, s. 79.
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odległości od miejsca jej pochówku, postanowiono w trzebnickim kościele 
klasztornym dokonać uzupełniających rytów kanonizacyjnych. O wielkim 
znaczeniu i planowaniu tych uroczystości świadczą dokumenty papieskie 
wystawione przez Klemensa IV 8 czerwca 1267 roku. W pierwszym papież 
udziela 100 i 40 dni odpustu wszystkim uczestnikom i nawiedzającym kościół 
trzebnicki w dzień translacji relikwii św. Jadwigi i w oktawę jej uroczystości39. 
W drugim udziela 100 dni odpustu nawiedzającym kościół cysterek w Trzeb-
nicy w doroczne św. Translacji św. Jadwigi40. Swój akcent w zainicjowanie 
i rozwój kultu św. Jadwigi położył także ówczesny legat i mnich cysterski 
 Gwido, który wystawił dokument odpustowy dla wszystkich uczestników 
czterech świąt maryjnych, Translacji św. Jadwigi, św. Bartłomieja Apostoła, 
patrona kościoła klasztornego w Trzebnicy, i w święto poświęcenia tego ko-
ścioła41. Odpust ten wynosił 60 dni.

Uroczystości w Trzebnicy składały się z trzech zasadniczych obrzędów: 
ekshumacji, elewacji i translacji. Żywot świętej Jadwigi w swojej narracji łączy 
te wydarzenia w jeden obchód, co przez dawnych, ale i współczesnych badaczy 
podawane jest w wątpliwość. Wątpliwości te zostaną przedstawione poniżej.

4.1. Ekshumacja i elewacja św. Jadwigi

W kulturze religijnej średniowiecza wydarzenie odnalezienia grobu świę-
tego nazwano inwencją i był to istotny ryt kultyczny42. Różnica w porówna-
niu z innymi tego typu wydarzeniami w przypadku św. Jadwigi polegała na 
tym, że obrzęd ten miał miejsce już po oficjalnej kanonizacji, a grób nie był 
zapomniany, wręcz przeciwnie, od samego początku pielęgnowany i otoczony 
sza cunkiem.

Ekshumacja zwłok świętego była istotnym przykładem demonstracji wła-
dzy, gdyż tego typu obrzęd musiał być zaakceptowany przez czynnik zarówno 
duchowny, jak i świecki, co było nawiązaniem do tradycji prawa rzymskiego43. 
Wydarzenie otwarcia grobu św. Jadwigi wyczerpuje ten obowiązek, gdyż do-

39 SUB, t. 4, nr 20.
40 Tamże, nr 21. Analizy dorocznego święta Translacji św. Jadwigi dokonał: S. Arasz-

czuk, Kult św. Jadwigi, s. 70-75, 87-93.
41 SUB, t. 4, nr 25.
42 M. Starnawska, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach 

polskich w średniowieczu, Warszawa 2008, s. 258.
43 M. Jońca, Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym, Lublin 2013, 

passim.
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mniemana zgoda Kościoła wynikała z samego aktu kanonizacji oraz odpustów 
związanych z translacją, a dwór książęcy wyraził swoją zgodę swoją obecnością 
podczas omawianych czynności. Zgodnie z treścią Żywota ekshumacja została 
dokonana 17 sierpnia 1267 roku. Niemniej jednak data ta budzi zastrzeżenia, 
gdyż nie wypadało w tym dniu ważne święto liturgiczne. Z kolei w Żywocie 
mowa jest o wielkiej rzeszy uczestników tego wydarzenia, którzy mogli przybyć 
do Trzebnicy z okazji zbliżającego się odpustu. A to by świadczyło o tym, że 
ekshumacja nastąpiła kilka dni przed tą uroczystością, trudno bowiem przy-
puszczać, że udałoby się przez tydzień zatrzymać lud przy kościele44. Z dru-
giej strony to może być tylko wybieg autora tekstu, by podkreślić niezwykłe 
znaczenie tego wydarzenia dla religijności wiernych. Z opisu wynika, że grób 
zasypany był kamieniami i zaprawą wapienną, a w celu jej skruszenia należało 
użyć ciężkich narzędzi45. Wśród uczestników rytu obecni byli opaci cysterscy: 
Mikołaj z Lubiąża i Maurycy z Kamieńca Ząbkowickiego46. M. Starnawska wy-
szła z założenia, że autor Żywota św. Jadwigi podał taką liczbę opatów, a zatem 
zwierzchników zakonnych mogących posługiwać się biskupimi insygniami, aby 
w ten sposób spełniła się wizja mniszki Julianny o obecności dwóch opatów 
i dwóch biskupów przy grobie księżnej47. Taki zabieg miał bardzo konkretny 
cel – chodziło o uwiarygodnienie cudów przypisywanych Jadwidze48.

Dwór książęcy reprezentowali wnuk św. Jadwigi, książę Konrad I Gło-
gowski49, wraz z synami oraz siostrą Agnieszką, późniejszą ksienią cysterską 
w Trzebnicy. Autor pisze, że w ceremonii uczestniczyło także wiele innych no-
bilitowanych osób: prałatów, zakonników i duchowieństwo niższe, a także ry-
cerze i pospólstwo, jednakże ich dostęp do kaplicy św. Piotra, gdzie znajdował 
się grób Świętej, był niemożliwy ze względu na bezpieczeństwo i szacunek50. 
Hagiograf opisuje niezwykłe wydarzenie związane z cudownym zapachem51, 

44 M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. 295.
45 Vita s. Hedvigis, s. 96; Legenda o św. Jadwidze, s. 540.
46 Tamże.
47 Tamże, s. 537.
48 M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. 268.
49 O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 2005, s. 414-415; K. Jasiński, Rodowód 

Piastów śląskich, wyd. 2, Kraków 2007, s. 127-130.
50 Vita s. Hedvigis, s. 97.
51 Zgodnie z przekazami hagiograficznymi woń wydobywająca się z grobu świętego 

jest elementem świadczącym o osiągnięciu świętości i udziale danej osoby w tajemnicy 
zbawienia, udziale w życiu rajskim nieba. Odnosi się także do zjednoczenia z Chrystusem 
i namaszczeniem Jego Ciała, co ma symbolizować udział w misterium zmartwychwstania. 
Istotne jest także pojmowanie tego znaku zmysłowego w obrzędzie inwencji jako pewno-

Ks. Stanisław Wróblewski | Św. Jadwigi Śląskiej droga na ołtarze w latach…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 201762

jaki zaczął się wydobywać, gdy otwarto drewniane wieko trumny, w której 
spoczywało ciało Świętej52. Motyw ten jest powtórzeniem tego, co miało 
miejsce w kościele klasztornym przed pogrzebem księżnej. Wczytując się 
w zachowany przekaz, można dostrzec także ideę zwaną corpus incorruptum53. 
Ekshumacja z grobu szczątków św. Jadwigi wykazała bowiem, że biologiczne-
mu rozkładowi nie uległy trzy palce, w których trzymała figurę Matki Bożej, 
oraz mózg. Zgodnie z opisem z głowy Świętej wypływał pachnący olejek54. 
Odczytując hagiografię Jadwigi w duchu średniowiecza, można te zewnętrzne 
znaki uznać za rzeczywiste nadzwyczajne wydarzenia niosące znamiona cudu, 
niemniej jednak znając współczesną biologię i medycynę, trzeba nadmienić, 
iż odpowiednie warunki klimatyczne mogą spowolnić proces rozkładu ciała 
i bardzo mocno wpłynąć na stan ich zachowania55.

Drugim ważnym obrzędem związanym z inicjacją nowego kultu było pod-
niesienie ciała z grobu. Obrzęd ten nosi nazwę elewacji. Jego myślą przewod-
nią było uhonorowanie nowego świętego i nadanie mu godnej oprawy. Cho-
dziło także o wymiar antropologiczny. Oficjalny uroczysty charakter inwencji 
i elewacji był elementem nawiązania duchowej więzi między kanonizowaną 
osobą a wspólnotą otaczającą ją kultem i szacunkiem56. Zgodnie z ówcześnie 
panującym zwyczajem sięgającym na pewno XII wieku relikwie św. Jadwigi 
zostały obmyte w winie i wodzie oraz z czcią złożone w relikwiarzach57.

Dalsze wydarzenia są już bardziej skomplikowane, gdyż wyniki badań 
historycznych wskazują na fakt, że nieznany z imienia redaktor Żywota św. Ja-
dwigi połączył w jedną całość obrzędy elewacji i translacji relikwii nowej Świę-
tej. Najbardziej wiarygodną rekonstrukcję kolejnych ceremonii przedstawił 

ści, że to konkretne ciało jest tym, któremu należy się cześć. Szerzej o tym symbolu i jego 
znaczeniu w hagiografii zob. M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. 453-459.

52 Cyt. za: Legenda o św. Jadwidze, s. 541.
53 Do czasu skodyfikowania procedury kanonizacyjnej przez Grzegorza IX uznawano 

to zjawisko za bezpośredni dowód świętości zmarłego i znak jego udziału w przyszłym 
zmartwychwstaniu, zob. M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. 467-473.

54 Legenda o św. Jadwidze, s. 541-542.
55 Opis Żywota św. Jadwigi związany z mózgiem zachowanym w chwili otwarcia 

grobu zgadza się z badaniami szczątków Świętej. Zdaniem antropologów ciemniejszy 
kolor czaszki z prawej strony zarówno po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej świadczy 
o spowolnionym procesie rozkładu tkanek miękkich, szerzej zob. T. Krupiński, B. Kwiat-
kowska, Z. Rajchel, Szczątki kostne świętej Jadwigi Śląskiej w ujęciu antropologicznym: 
rekonstrukcja czaszki i głowy, w: Księga Jadwiżańska, s. 127-130.

56 M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. 260.
57 Tamże; A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, s. 85.
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A. Kiełbasa i oprócz kilku szczegółów nie wydaje się koniecznie odchodzenie 
od niej. Zgodnie z tokiem narracji 24 sierpnia, a więc w uroczystość św. Bartło-
mieja apostoła, patrona kościoła klasztornego i śląskich Piastów, gdy do Trzeb-
nicy przybywali pielgrzymi, ogłoszono oficjalnie decyzję papieską o kanonizacji 
św. Jadwigi i podano do wiadomości, że nazajutrz w święto dedykacji kościoła 
trzebnickiego odbędzie się elewacja na ołtarz nowej śląskiej patronki58. Według 
historyka po uroczystej procesji relikwie Świętej spoczęły na ołtarzu w kaplicy 
św. Piotra, czyli tej samej, gdzie znajdował się grób Jadwigi. Taką samą wersję 
przyjął S. Araszczuk59. Jednak raczej nie jest ona prawidłowa. Przeczy temu 
zamysł ksieni Gertrudy i  jej bratanka, arcybiskupa Salzburga Władysława. 
Infułat ten wystawił dokument datowany po 12 czerwca 1267 roku, związany 
z wstępnymi pracami budowlanymi nowej kaplicy-mauzoleum św. Jadwigi 
w miejscu dotychczasowej kaplicy św. Piotra60. Nielogiczne wydaje się, by to 
właśnie tam umieszczać relikwie Świętej, należy zatem sugerować raczej inne 
rozwiązanie, zgodnie z którym na czas wystawienia nowej konfesji doczesne 
szczątki Świętej spoczęłyby w kaplicy św. Jana Chrzciciela, usytuowanej po 
drugiej strony prezbiterium, gdzie księżna w rozmowie z córką wyrażała chęć 
bycia pochowaną61. Za tym miejscem przemawiają także względy bezpieczeń-
stwa, bowiem dotychczasowy grób znajdował się blisko ciągu komunikacyj-
nego między kościołem a klasztorem.

4.2. Translacja

Przez wieki do czasu uregulowania prawodawstwa kościelnego dotyczące-
go kanonizacji translacja była obrzędem, który był jednoznacznie odbierany 
przez społeczność jako akt zgody na kult publiczny zmarłego. W późniejszym 
czasie translacja dopełniała uroczystości kanonizacyjnych i stawała się jednym 
z czynników zainicjowania kultu świętego w danym miejscu.

W wypadku św. Jadwigi translacja relikwii miała inny charakter niż te 
znane z hagiografii, gdyż miejsce i oficjalny właściciel relikwii pozostawał ten 
sam. Oficjalna ceremonia translacji relikwii św. Jadwigi miała miejsce 25 sierp-

58 Tamże.
59 S. Araszczuk, Kult św. Jadwigi, s. 73.
60 A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, s. 86.
61 Wersję tę wskazuje także R. Kaczmarek, J. Witkowski, Mauzoleum Świętej Jadwigi 

w Trzebnicy, Wrocław 1993, s. 13.

Ks. Stanisław Wróblewski | Św. Jadwigi Śląskiej droga na ołtarze w latach…
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nia 1269 roku, czyli dwa lata po kanonizacji62. Sukcesywne prace nad kaplicą 
św. Jadwigi pozwoliły na oficjalne i uroczyste złożenie jej relikwii w nowym 
grobowcu63. Żywot św. Jadwigi opisuje, że w uroczystości tej brały udział nie-
przeliczone tłumy pielgrzymów z kraju i zagranicy. Autor wymienia m.in. kró-
la Czech Przemysła Ottokara II, księcia wrocławskiego i arcybiskupa Salzburga 
Władysława, który przewodniczył uroczystościom. Obecni byli książęta śląscy, 
krewni Świętej, oraz przedstawiciele dworów innych księstw dzielnicowych 
Polski64. W Trzebnicy nie było miejsca w zabudowaniach klasztornych i in-
nych nieruchomościach, dlatego teren wokół opactwa i błonia zasłane były 
znaczną liczbą namiotów65. Hagiograf wskazuje również na osoby duchowne, 
wymieniając prałatów, zakonników, proboszczów, rektorów kościołów i kape-
lanów66. W czasie trwania ceremonii miał miejsce obrzęd oddania czci reli-
kwiom św. Jadwigi przez ich ucałowanie. Żywot informuje, że w kościele pano-
wał niesamowity ścisk, co powodowało duże niebezpieczeństwo stratowania67. 
Uroczystość uświetniał śpiew podniosłych pieśni dziękczynnych Bogu za dar 
Świętej pochodzącej ze śląskiej ziemi. Wiadomo także, że grano na organach, 
by w ten sposób pozwolić rozbrzmiewać Bożej chwale68.

Na uroczystość translacji św. Jadwigi została przygotowana specjalna ilu-
minacja wnętrza kościoła. W Żywocie czytamy, iż w przestrzeni sakralnej ko-
ścioła umieszczone były świece woskowe na specjalnym mechanizmie, który 
w odpowiednich momentach unosił je do góry. Także i sklepienie kościoła 
wyobrażające firmament niebieski było podświetlone w odpowiedni sposób, 
gdyż odpowiednio dobrana sekwencja ruchów sprawiała wrażenie wzajemne-
go przenikania się świata doczesnego i wiecznego. Wizja artystyczna oprawy 
świetlnej miała charakter dydaktyczny: chodziło o wizualne uświadomienie 
zebranym, że zbawiona dusza księżnej ogląda sfery niebiańskiego królestwa69.

62 Problem datacji tego wydarzenia podnosili już starsi historycy, wywołując przy tym 
ciekawą naukową dyskusję niepozbawioną niestety rysów politycznych, por. W. Milko-
witsch, Archivalische Miscellen. Ein Beitrag zur Chronologie des Hedwigsfestes, „Zeitschrift 
des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens“ 18(1884), s. 296-299; B. Ulanow-
ski, Szkice krytyczne z dziejów Śląska, Kraków 1886, s. 1-10.

63 Opis i  analizę artystyczną oraz ikonograficzną tego grobowca przedstawiają: 
R. Kaczmarek, J. Witkowski, Mauzoleum Świętej Jadwigi, s. 15-19.

64 Vita s. Hedvigis, s. 97.
65 Tamże, s. 98.
66 Tamże, s. 97.
67 Cyt. za: Legenda o św. Jadwidze, s. 542.
68 Tamże.
69 Vita s. Hedvigis, s. 98; zob. M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. 17-18.
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Sporna pozostaje jednakże kwestia obecności konkretnych postaci na opi-
sywanej uroczystości. Autor nie wymienia biskupa wrocławskiego. W wypad-
ku translacji nie należy się temu dziwić, gdyż w tym czasie, po śmierci bp. 
Tomasza I (1252-1268), stanowisko biskupa nie było jeszcze obsadzone, nato-
miast nieobecność tego hierarchy podczas elewacji może świadczyć o tym, że 
w tym czasie biskup chorował, choć zachowały się dokumenty, które wystawiał 
w tym czasie w Otmuchowie i Cerkwicy70.

Ikonograficzna tradycja związana z elewacją i translacją relikwii św. Jadwi-
gi wskazuje na obecność na nich legata papieskiego Gwidona, który w tym 
czasie pełnił służbę dyplomatyczną na rzecz Stolicy Apostolskiej w centralnej 
i wschodniej Europie71. Na miniaturach zdobiących średniowieczne kodeksy 
przedstawiony jest duchowny w kapeluszu kardynalskim i szatach cyster-
skich. Gwidon był bowiem zarówno kardynałem, jak i opatem głównego 
ośrodka cystersów, czyli Citeaux. XIX-wieczne malowidła w kaplicy św. Jana 
Chrzciciela w kościele klasztornym w Trzebnicy ukazują tego dostojnika jako 
uczestnika elewacji szczątków, a następnie jako niosącego relikwie w procesji72. 
Należy jednak dodać, że teza o jego obecności nie wytrzymuje krytyki, gdyż 
Gwidon, który, jak to zostało powyżej wspomniane, zaangażował się w rozwój 
kultu św. Jadwigi, w tym czasie przebywał w Lubece lub był w drodze do tego 
 miasta73.

Autor Żywota św. Jadwigi, kończąc opis translacji jej relikwii, chwali i wy-
sławia Boga za dobroć i Jego błogosławieństwo, co zaznacza, że mimo tak 
wielkiej uroczystości nikomu nie stała się krzywda, nikt nie został zabity ani 
ranny, co przypisuje się postawie św. Jadwigi, która stała się wzorem do naśla-
dowania74.

70 Regesta Episcopatus Vratislaviensis, t. 1, wyd. C. Grünhagen, G. Korn, Breslau 
1864, s. 60.

71 O legacji Gwidona i jego obecności na synodzie we Wrocławiu w 1267 roku zob. 
W. Fabisz, Wiadomość o legatach i nuncjuszach apostolskich w dawnej Polsce, Ostrów 1864, 
s. 45-46.

72 S. Araszczuk, Kult św. Jadwigi, s. 72.
73 M. Starnawska, Świętych życie po życiu, s. 176-177.
74 Legenda o św. Jadwidze, s. 543.

Ks. Stanisław Wróblewski | Św. Jadwigi Śląskiej droga na ołtarze w latach…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 201766

SAINT HeDwIg Of SILeSIA’S wAy TO THe ALTARS  
IN THe yeARS 1261/1262-1269

Summary

In the current year we are celebrating the 750th anniversary of Saint Hedwig’s 
canonization. The article presents the history of patron saint of Silesia’s canonization 
process. Each stage of this procedure has been discussed in detail according to the 
chronology of events recorded by the author of her hagiography, and depicted by an 
anonymous artist in the medieval codices. Through analysis of the preserved sources 
the author has indicated the terms of Church law concerning the act of canonization.

The text shows the political and diplomatic realities of the Pontifical Court 
which was the centre of Europe’s religious and political life. Silesian and Polish rep-
resentatives’ presence there is also highlighted. By describing the post – canonization 
religious ceremonies in Trzebnica the author has also contributed to our understand-
ing of the details of the ancient liturgy and sacred rituals important to the religious 
culture of Silesia inhabitants in the Middle Ages. 

Słowa kluczowe: 
Anzelm, cysterki, elewacja, inwencja, św. Jadwiga Śląska, kanonizacja, Klemens 
IV, Marcin Polak, relikwie, translacja, Trzebnica, Urban IV.

Key words:
Anselm, female Order of Cistercians, elevation, invention, Saint Hedwig of Si-
lesia, canonization, Pope Clement IV, Martin Polak, relics, translation, Trzebnica, 
Pope Urban IV.
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Ks. Stanisław Araszczuk

 Geneza i rozwój formularza mszalnego 
o św. Jadwidze Śląskiej

Liturgiczny kult św. Jadwigi Śląskiej ma swoją wielowiekową historię. Jego 
istotnym wyrazem są teksty mszalne o św. Jadwidze Śląskiej, które odnajduje-
my już w przedtrydenckich mszałach różnych diecezji i zakonów. Po reformie 
Soboru Trydenckiego formularz o św. Jadwidze Śląskiej został zamieszczony 
w mszale Piusa V. Fakt ten uświadamia, że nowy formularz mszalny o św. Ja-
dwidze, powstały po Soborze Watykańskim II, jest kolejnym etapem ponad 
siedemsetletniej tradycji liturgicznego kultu Świętej. Formularz posoborowy 
wyrasta z tej właśnie tradycji, w niej ma swoje korzenie i  jest jej przedłuże-
niem. Dlatego też w celu wydobycia z tego formularza treści teologicznych 
pożyteczne jest zapoznanie się z dziejami powstawania i rozwoju tekstów 
mszalnych o św. Jadwidze, a także z genezą, inspiracjami i historią samego 
posoborowego formularza o niej. Pozwoli to bowiem osadzić ten formularz 
w kontekście historycznym i liturgicznym, co przecież jest bardzo pomocne 
do właściwego jego odczytania. Pomoże także odkryć, na ile formularz poso-
borowy jest oryginalny, co nowego wnosi do liturgicznego kultu św. Jadwigi, 
ile zaś przejął z tradycji. 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk – dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i w ramach tegoż Instytutu kierownik 
Katedry Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła; e-mail: saraszczuk@legni-
ca.opoka.org.pl.
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I. Początki liturgicznego kultu św. Jadwigi Śląskiej

Papież Klemens IV kanonizował 26 lub 27 marca 1267 roku1 w Viter-
bo2 św. Jadwigę3. Mszę św. kanonizacyjną odprawiono w kościele St. Maria 
di Gradi4. To właśnie w czasie tej uroczystości po raz pierwszy liturgicznie 
wspominano św. Jadwigę5. W homilii Klemens IV powiedział między inny-
mi takie słowa: „Każdego roku ma być uroczyście obchodzone święto przez 
odpowiednie nabożeństwo we wszystkich biskupstwach i miastach Niemiec, 
Polski i Czech, przez wszystkich duchownych i świeckich”6. W bulli kanoni-
zacyjnej papież ustalił obchód święta ku czci św. Jadwigi i nadał mu odpowied-
nie przywileje: „Dlatego, by nie opóźniać działań na rzecz tego, co służy jego 
dobru, polecamy Waszej Braterskiej Miłości na mocy apostolskiego pisma, 
abyście zadbali o to, by święto tejże świętej z gorliwą pobożnością obchodzono 
w idy październikowe, w tym mianowicie dniu, w którym z drogi przeniosła 
się do ojczyzny i po przekroczeniu ziemskich granic osiągnęła wieniec [zwy-
cięstwa], a także abyście zarządzili, by w waszych miastach i diecezjach było 
[to święto] przez wyznawców Chrystusa uroczycie obchodzone. A wobec tego, 
że pragniemy, by jej grób, który, jak się okazuje, tak bardzo błyszczy jawnymi 
znakami, odwiedzano często, z należnymi honorami, a przy tym, aby owych 
wiernych sprowadzało [tam pragnienie] duchowych darów. Wszystkim szcze-
rze pokutującym i spowiadającym się, którzy tam co roku z czcią w to właśnie 
święto będą uczęszczać, by usilnie prosić o jej orędownictwo, pokładając 

1 Por. H. Jedin, Eine falsche Spur: Die angeblich von Papst Clemens IV. Verfaßte He-
dwigsvita, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 8(1950), s. 14-25. 

2 J. Gottschalk, Die Hedwigs-Predigt des Papstes Klemens IV. vom Jahre 1267, „Archiv 
für schlesische Kirchengeschichte” 15(1957), s. 17-30.

3 J. Bollandus, Acta sanctorum quotquot toto coluntur, vel a catholicis scritoribus cele-
brantur quae ex latinis et graecis, aliarumque gentum antiquis monumentis collegit, digessint 
notis illustracit, Parissis et Romae 1866, Octobris, t. 8, s. 198-270.

4 J. Gottschalk, Hedwig von Schlesien. Botin des Friedens, Preiburg-Basel-Wien 
1992, s. 90; S. Zdanowicz, Zarys historyczno-liturgiczny kultu św. Jadwigi, „Ruch Biblijny 
i Liturgiczny” 6(1953), s. 102; B. Suchoń, Święta Jadwiga. Księżna śląska, „Nasza Prze-
szłość” 53(1980), s. 99-101; A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, Warszawa 1990, s. 82. 
Przed kanonizacją św. Jadwigi nie było o niej żadnych tekstów liturgicznych. Rozwijający 
się wtedy jej kult miał charakter kultu ludowego w szerokim znaczeniu tego słowa. Por. 
S. Araszczuk, Kult świętej Jadwigi na Śląsku w świetle przedtrydenckich wrocławskich ksiąg 
liturgicznych, Opole 1995, s. 45-46.

5 S. Araszczuk, Kult świętej Jadwigi na Śląsku, s. 79.
6 J. Gottschalk, Die Hedwigspredigt des Papstes Klemens IV, s. 15-35.
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ufność w miłosierdziu wszechmogącego Boga oraz władzy Jego Apostołów, 
błogosławionych Piotra i Pawła, miłosiernie łagodzimy ciążącą na nich pokutę 
o jeden rok i czterdzieści dni, tych zaś, którzy będą przybywać do wspomnia-
nego grobu w trakcie oktaw tego święta, o dni sto”7.

Tak rozpoczął się liturgiczny kult św. Jadwigi, a jego przedłużeniem było 
wyznaczenie jej uroczystości na dzień 15 października. Tę datę naznaczył papież 
w bulli kanonizacyjnej zaczynającej się słowami Exultet cunctorum fidelium. 
Biskupi polscy mieli obchodzić uroczystość św. Jadwigi w swoich miastach 
i diecezjach właśnie 15 października, ponieważ w tym dniu odeszła ona do 
ojczyzny... Mimo że Jadwiga faktycznie umarła 14 października, to z tego po-
wodu, że stało się to w porze nieszporów, i kierując się liturgiczną rachubą czasu 
(wg której rozpoczął się już następny dzień), za jej dies natalis in aeterne vitae 
uznano właśnie 15 października. I tak pod tą datą zaczęła św. Jadwiga odbierać 
liturgiczną cześć w całej Polsce. W ten sposób Śląsk otrzymał pierwszą świętą 
rodzimego pochodzenia. Intensywny rozwój jej kultu był między innymi 
efektem tendencji, które miały miejsce od końca XII wieku, a polegały na 
bardzo mocnym akcentowaniu lokalnych świętych w porównaniu z kultami 
powszechnie już znanymi8. Utrwaleniu w pamięci potomnych osoby kanoni-
zowanej służyły od wieków teksty przygotowane do ksiąg liturgicznych, przede 
wszystkim dla mszałów i brewiarzy.

Do czasów reformy zapoczątkowanej przez Sobór Trydencki (1545-1563), 
której wynikiem było między innymi ujednolicenie ksiąg liturgicznych, po-
szczególne diecezje czy prowincje kościelne posiadały własne kalendarze i księ-
gi liturgiczne. Teksty mszalne o św. Jadwidze odnajdujemy w mszałach diecezji 
polskich i krajów ościennych, a także w księgach liturgicznych niektórych 
zakonów. Zaczęły one powstawać wkrótce po jej kanonizacji, a najstarsze 
i najbogatsze z nich zachowały się we wrocławskich mszałach rękopiśmiennych 
i drukowanych, ponieważ kult św. Jadwigi był najbardziej żywy na Śląsku. Tek-
sty te dotyczą dwóch obchodów ku czci św. Jadwigi, świąt: natalis i translatio.

Główną uroczystość ku czci św. Jadwigi, zgodnie z papieskim nakazem 
zawartym w bulli kanonizacyjnej, obchodzono 15 października. Było to święto 
zwane natalis, ponieważ upamiętniało narodziny świętej dla nieba. Od synodu 
diecezjalnego wrocławskiego odbytego w 1344 roku dzień ten obchodzono 

7 Por. S. Rosik (przekład), Bulla kanonizacyjna, w: Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi 
Śląskiej, red. W. Bochnak, Legnica 2014, s. 108.

8 A. Gieysztor, Politische Heilige im hochmittelalterlichen Polen und Böhmen, w: Politik 
und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, red. J. Petersohn, Sigmaringen 1994, s. 336.
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w tej diecezji bardzo uroczyście jako święto nakazane z oktawą9. Było to 
jedno z największych świąt w diecezji. W katedrze wrocławskiej celebrans 
sprawował pontyfikalną sumę w ornacie uszytym z szat św. Jadwigi. Była tak-
że organizowana specjalna procesja ku jej czci, w czasie której organizowano 
stacje i wygłaszano specjalne mowy ku czci Świętej. W 1473 roku w oktawie 
święta natalis (18-20 października ) obradował synod wrocławski, co świadczy-
ło o wadze tego święta10. Oprócz tego głównego święta natalis powstało i roz-
winęło się także święto przeniesienia relikwii św. Jadwigi – translatio. Doczesne 
szczątki św. Jadwigi, dotąd spoczywające w kościele klasztornym w Trzebnicy, 
przeniesiono 25 sierpnia 1269 roku do nowej, dopiero co wybudowanej gotyc-
kiej kaplicy11. Odtąd w tym właśnie dniu na Śląsku wspominano liturgicznie 
rocznicę translacji. Podobnie jak podczas święta październikowego, w katedrze 
wrocławskiej do sumy używano ornatu wykonanego z płaszcza św. Jadwigi12. 
Święto przeniesienia relikwii obchodzono również w innych polskich diece-
zjach, a także w diecezji miśnieńskiej do czasów reformy trydenckiej13. 

II. Geneza formularza mszalnego na obchód uroczystości 
św. Jadwigi Śląskiej

Nie wiadomo, jakich użyto tekstów w czasie celebracji mszy św. w dniu 
kanonizacji Jadwigi, ponieważ nie dotarły do naszych czasów informacje na 
ten temat14. Jednak fakt, iż w późniejszym formularzu mszalnym o Świętej 
obok tekstów własnych, napisanych specjalnie dla niej, znalazły się także mo-
dlitwy z tekstów wspólnych o świętej kobiecie może świadczyć, że z tego właśnie 
formularza korzystano w czasie kanonizacji15. Obecność modlitw z commune 
w formularzu Mszy o Jadwidze nie jest z pewnością przypadkowa. Zanim po-

9 Tak świętowano je (z oktawą) do 1772 r., kiedy zniósł je papież Klemens XIV.
10 S. Zdanowicz, Zarys historyczno-liturgiczny, s. 105-106.
11 Uroczystości związane z przeniesieniem relikwii św. Jadwigi odbywały się kilka-

krotnie. Najpierw dokonano ekshumacji i przeniesienia szczątków, a później trzykrotnej 
translacji: w 1267 r., potem w 1268 r. i w końcu w 1269 r. Więcej na ten temat B. Su-
choń, Święta Jadwiga, s. 104-105.

12 S. Zdanowicz, Liturgiczny kult św. Jadwigi na Śląsku. Studium liturgiczno-historycz-
ne, Wrocław 1950 (mps), s. 156.

13 Tamże, s. 154.
14 B. Suchoń, Święta Jadwiga, s. 100.
15 S. Araszczuk, Kult świętej Jadwigi na Śląsku, s. 79.
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wstały własne teksty liturgiczne ku czci św. Jadwigi, celebransi odprawiający 
mszę św. o niej posługiwali się prawdopodobnie istniejącymi tekstami wspól-
nymi lub też korzystali z przystosowanego formularza ze wspomnienia innego 
świętego. Mniszki trzebnickie, niedługo po kanonizacji, odmawiały oficjum 
o swojej świętej Fundatorce, posługując się tekstami przeznaczonymi na dzień 
św. Elżbiety16. Skoro taką praktykę zastosowano przy odprawianiu oficjum, 
jest prawdopodobne, że podobne rozwiązanie przyjęto w kwestii dobierania 
tekstów mszalnych.

Pierwsze teksty formularza o św. Jadwidze można odnaleźć w mszałach 
wrocławskich pochodzących z początku XIV wieku17. Były to najpierw po-
szczególne modlitwy mszalne (kolekta, sekreta, modlitwa po Komunii i werset 
allelujatyczny) dopisane na marginesach tych mszałów. Z biegiem czasu mo-
dlitwy te zaczęły przenikać do zasadniczego tekstu (korpusu) mszalnych ksiąg 
liturgicznych18. Tak stopniowo powstawał pełny formularz Mszy o św. Jadwi-
dze Śląskiej, a spotykamy go już mszałach wrocławskich powstałych w połowie 
XIV wieku. Ten właśnie formularz zamieszczono w rękopiśmiennych msza-
łach z XV wieku, a także w drukowanych mszałach wrocławskich z końca XV 
i początku XVI wieku19. Był on używany do 1653 roku, kiedy to odbył się 
synod w Nysie, który nakazał używanie potrydenckiego mszału rzymskiego20. 
Do najstarszych tekstów własnych formularza należą wspomniane już wyżej 
modlitwy, które odmawiał celebrans i werset allelujatyczny, a także sekwencja. 
Powstały one w wymienionej kolejności21. Introit, graduał, offertorium i an-
tyfony na Komunię, a także lekcja i ewangelia zostały zapożyczone z tekstów 
wspólnych – commune de una electa. Te same teksty wspólne wykorzystano 
w formularzach mszalnych ku czci św. Elżbiety22.

Badając teksty na święto natalis i translatio, możemy stwierdzić, w jaki spo-
sób ukształtował się pełny, przedtrydencki formularz mszalny o św. Jadwidze. 
Formularz ten w nieco zmienionej formie odnajdujemy także w mszałach in-

16 S. Zdanowicz, Zarys historyczno-liturgiczny, s. 103; B. Suchoń, Święta Jadwiga, 
s. 106.

17 O genezie formularza mszalnego więcej informacji zawiera praca ks. H. Łodziany 
SDS, napisana na seminarium z liturgiki pod kierunkiem o. prof. J.J. Kopcia CP.

18 S. Araszczuk, Kult świętej Jadwigi na Śląsku, s. 79.
19 Tamże, s. 79-80; Pojawienie się całego formularza mszalnego można łączyć z syno-

dem diecezjalnym, który w 1344 r. wprowadził dzień św. Jadwigi jako święto de praecepto.
20 S. Zdanowicz, Liturgiczny kult, s. 41.
21 Tamże, s. 38-39.
22 J. Mandziuk, Kult św. Elżbiety Węgierskiej, „Nasza Przeszłość” 55(1981), s. 39-42.
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nych polskich diecezji. Modlitwy z tego formularza stosowano przy celebracji 
Mszy o św. Jadwidze aż do czasów upowszechnienia się mszału rzymskiego 
wydanego na polecenie papieża Piusa V.

W mszale rzymskim, zaraz po jego wprowadzeniu, nie było wspomnienia 
św. Jadwigi Śląskiej. Fakt ten nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę dążenie 
papieża i redaktorów tej księgi, aby Proprium de sanctis nie było nadmiernie 
rozbudowane w stosunku do obchodów misterium Chrystusa. Do rozszerze-
nia kultu świętej żony polskiego księcia na cały Kościół zachodni przyczynili 
się bardzo król Polski, Jan III Sobieski i jego żona Maria Kazimiera. Najpierw, 
w 1680 roku, papież Innocenty XI zezwolił na obchodzenie wspomnienia 
dowolnego (ad libitum) św. Jadwigi w randze liturgicznej semiduplex. Stało 
się tak na prośbę króla. Następnie, 20 marca 1706 roku, papież Klemens X 
uczynił to wspomnienie obowiązkowym (de praecepto), nie zmieniając jego 
liturgicznej rangi. Tym razem wystarała się o to Maria Kazimiera. Odtąd 
w wydaniach mszału Piusa V, które ukazały się po roku 1706, obecne było już 
imię św. Jadwigi, którą zaklasyfikowano jako wdowę (festum sanctae Hedwigis 
viduae) oraz tekst przeznaczony na jej wspomnienie. Była to tylko kolekta za-
czynająca się od słów: Deus, qui beatam Hedwigem a saeculi pompa. Pozostałe 
części formularza rubryka nakazywała wziąć z tekstów wspólnych o świętych 
pro nec virgine nec martyre z mszy Cognovi.

Na Śląsku mszał Piusa V zaczął obowiązywać od 1653 roku, w którym 
synod w Nysie nakazał jego używanie. Do tego czasu w diecezji wrocławskiej 
korzystano z przedtrydenckiego formularza mszalnego o św. Jadwidze. Wpro-
wadzenie mszału rzymskiego stworzyło nową sytuację odnośnie do kultu 
Świętej, ponieważ nie zawierał on wtedy jeszcze tekstów o niej. Dlatego śląscy 
kapłani celebrujący mszę o swojej świętej Patronce posługiwali się patronałem 
polskim. Takie rozwiązanie stosowano do chwili wydrukowania wrocławskie-
go proprium mszalnego, czyli do 1700 roku. Gdy proprium weszło w życie, 
znowu zaczął obowiązywać stary formularz, sprzed reformy. Opuszczono 
w nim tylko elementy zniesione przez reformę Piusa V. Jednak w mszale 
rzymskim, wydanym w 1711 roku we Wrocławiu, znalazły się już inne teksty, 
bardzo podobne do zamieszczonych w patronale polskim. Te dwa formularze: 
wrocławski i polski różniły się tylko kolektą. Patronał polski pozostał przy 
starej, czternastowiecznej oracji Deus gratiae dator, zaś wspomniany mszał 
wrocławski miał kolektę taką samą jak mszał Piusa V. Ta właśnie kolekta Deus, 
qui beatam Hedwigem miała być używana 15 października i podczas oktawy 
święta, zaś na sam dzień oktawy 22 października przeznaczono dawną kolektę 
Deus gratiae dator. Formularz zamieszczony w mszale z 1711 roku zachował 
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więc część modlitw ze starej śląskiej mszy o św. Jadwidze, a niektóre przejął 
z mszału rzymskiego. Ten sam formularz zamieszczono także w innych wro-
cławskich wydaniach mszału rzymskiego. Tak dotrwał on aż do XX wieku23.

Typiczne wydanie mszału Pawła VI zawiera, podobnie jak miało to miej-
sce w mszale Piusa V, tylko jeden własny tekst o św. Jadwidze. Jest to kolekta 
rozpoczynająca się od słów: Concede, quaesumus, omnipotens Deus. Pozostałe 
części formularza należy dobrać, jak to nakazuje rubryka, z tekstów wspólnych 
pro religiosis24. Świętą Jadwigę, której przednio przysługiwało określenie vidua, 
obdarzono bowiem w nowym mszale tytułem religiosa. Jest to zupełnie nowy 
tytuł w terminologii hagiologicznej, wprowadzony po soborze. Otrzymały go 
święte zakonnice, które przed wstąpieniem do klasztoru pozostawały w związ-
ku małżeńskim25. Określenie religiosa niezbyt dobrze pasuje do św. Jadwigi, 
bo choć spędziła pomiędzy cysterkami w Trzebnicy swoje ostatnie lata, pro-
wadząc ich tryb życia, nie była jednak zakonnicą (choć niektórzy tak podają). 
We wskazanej przez rubrykę części commune znajdują się dwa formularze 
mszalne, którymi może się posłużyć celebrans sprawujący mszę o św. Jadwidze. 
Lekcjonarz łaciński pod datą wspomnienia św. Jadwigi nie zawiera żadnych 
czytań przeznaczonych specjalnie dla niej, lecz ma zamieszczony, analogiczny 
jak w mszale, odsyłacz do tekstów wspólnych pro religiosis26. Według poso-
borowej klasyfikacji obchodów hagiologicznych św. Jadwiga otrzymała rangę 
memoria27.

Pełny posoborowy formularz mszalny o św. Jadwidze pojawił się w nowym 
mszale dostosowanym dla krajów niemieckojęzycznych. Jego autorem jest 
opat benedyktyński z Maria Laach Adalbert Kurzeja, który w latach 1973-1977 
był współpracownikiem Instytutu Liturgicznego w Trewirze i należał do ko-
misji opracowującej niemiecki mszał posoborowy i inne księgi liturgiczne. To 
właśnie o. Adalbert Kurzeja zaproponował, aby w nowym mszale znalazł się 
pełny formularz mszy o św. Jadwidze. W mszale dla krajów niemieckojęzycz-

23 S. Zdanowicz, Liturgiczny kult, s. 36, 42-43.
24 Missale Romanum. Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1970, s. 625: Commu-

ne sanctorum et sanctarum.
25 Tytułem religiosus określono świętego zakonnika, który nie był kapłanem. 
26 Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum 

auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Lectionarium III: Pro missis de sanctis, ritualibus, 
ad diversa, votivis et defunctorum. Editio typica, Libreria Editrice Vaticana 1972, s. 188.

27 Po soborze wspomnieniom hagiologicznym przydzielono następujące rangi ob-
chodów: sollemnitates – uroczystości, festa – święta, memoriae obligatoriae – wspomnienia 
obowiązkowe, memoriae – wspomnienia dowolne.
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nych, tak jak w całym Kościele, obchód św. Jadwigi przypada 16 października 
i ma rangę wspomnienia dowolnego.

Prace nad posoborowym mszałem polskim trwały dość długo i miały kil-
ka etapów: najpierw opracowano Mszał łacińsko-polski, który został wydany 
w Paryżu w 1968 roku, następnie opublikowano wydanie studyjne mszału 
rzymskiego (1979), aż w końcu zatwierdzono i wydano Mszał rzymski dla die-
cezji polskich w 1986 roku28.

Mszał rzymski łacińsko-polski przygotował, na podstawie mszału rzym-
skiego opracowanego przez benedyktynów z Tyńca i wydanego przez wy-
dawnictwo Pallottinum w Poznaniu w 1963 roku, o. Franciszek Małaczyński 
OSB z pomocą redaktorów wydawnictwa Editions du Dialogue w Paryżu. 
Ukazał się on w 1968 roku, a w 1970 dołączono do niego przekład nowego 
Ordo missae oraz teksty nowych modlitw eucharystycznych. Był to w zasadzie 
mszał Piusa V z częściami stałymi z nowego posoborowego mszału. Do użyt-
ku wprowadził go prymas Stefan Wyszyński dekretem z dnia 20 lutego 1968 
roku29. W Proprium sanctorum tej księgi, pod datą 16 października, znajdował 
się formularz o św. Jadwidze, który miał teksty zaczerpnięte z mszału Piusa 
V, z mszy przedtrydenckiej oraz inne, wprowadzone pierwszy raz: kolekta, 
graduał i offertorium były takie, jak podawał mszał Piusa V, a modlitwa po 
Komunii jak w mszałach przedtrydenckich. Nowość w formularzu stanowiły: 
introit, sekreta i antyfona na Komunię.

W 1979 roku Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 
wydał techniką małej poligrafii Mszał rzymski dla diecezji polskich, wydanie 
studyjne. Ten mszał nie zawierał żadnych tekstów o św. Jadwidze, ponie-
waż był on z założenia tymczasowy i miał tylko najpotrzebniejsze formula-
rze30. Natomiast Mszał rzymski dla diecezji polskich wydany przez Pallottinum 
w 1986 roku zawiera już pełny formularz Mszy o św. Jadwidze z własną prefa-
cją. Prefacja o św. Jadwidze jest jedną z siedmiu prefacji, które wprowadzono 
do tego mszału, a których nie ma w mszale typicznym.

28 Polski przekład mszału rzymskiego zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski 
w Częstochowie 1 XII 1983 r. Kongregacja Kultu Bożego zatwierdziła 28 IV 1984 r. 

29 Mszał s. 245, 236-237, Mszał, rzym. łac.-pol., Paris 1968.
30 Mszał, s. 240.
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III. Tekst formularzy mszalnych o św. Jadwidze Śląskiej

Analizując genezę i rozwój formularza mszalnego o św. Jadwidze Śląskiej, 
można w jego historycznym rozwoju wskazać trzy okresy.

Okres pierwszy – od kanonizacji św. Jadwigi do czasów wprowadzenia 
reformy trydenckiej, w którym to można obserwować proces stopniowego po-
wstawania tekstów liturgicznych o niej, ich rozwój i przenikanie do mszałów 
wrocławskich, a także poszerzanie się zasięgu kultu, co znajduje swój wyraz 
w mszałach diecezji polskich, a także krajów sąsiednich.

Okres drugi – po Soborze Trydenckim i wprowadzeniu mszału Piusa V 
w poszczególnych diecezjach, kiedy to liturgiczna twórczość ku czci św. Jadwi-
gi została zahamowana i zredukowana, a w Polsce i na Śląsku pojawił się nowy 
zestaw tekstów mszalnych o Świętej, zawarty w lokalnych dodatkach do msza-
łu rzymskiego; w tym okresie kult św. Jadwigi przez pewien czas funkcjonował 
lokalnie, ale w XVIII wieku imię Świętej zostało wpisane do kalendarza po-
wszechnego Kościoła i mszału rzymskiego, co wprawdzie rozszerzyło jej cześć 
na cały Kościół, ale nie zaowocowało rozwojem tekstów liturgicznych, które 
w formie podanej w mszale Piusa V (ze zmianami zawartymi w patronałach) 
dotrwały do czasów Vaticanum II.

Okres trzeci – po Soborze Watykańskim II, kiedy to w wyniku zainicjo-
wanej przez ten sobór reformy liturgii wydano nowy mszał rzymski, a potem 
jego wersje dla krajów niemieckojęzycznych i dla Polski, w których to księgach 
liturgicznych formularz Mszy o św. Jadwidze Śląskiej otrzymał nową formę

A. Formularz przedtrydencki na święto Natalis 15 października

Introitus
Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore beatae 
Hedwigis: de cujus solemnitate gaudent Angeli, et collaudant Filium Dei. 
Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea Regi (Ps 44, 2). 
v. Gloria Patri. 
Oratio
Deus, gratiae dator et gloriae, tuae nobis propitius sensum pietatis aperi, et 
praesta; ut, qui manentem civitatem hic non habemus, ad futuram, quam 
quaerimus, beatae Hedwigis interveniente suffragio, perducamur. Per Do-
minum. 
Graduale
Adjuvabit eam Deus vultu suo: Deus in medio ejus non commovebitur 
(Ps 45, 5). 
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v. Fluminis impetus laetificat civitatem Dei: sanctificavit tabernaculum suum 
Altissimus (Ps 45, 4). 
Alleluja, alleluja. O felix Hedwigis, gaudens in coelis: solamen pauperum 
intercede pro nobis ad Dominum. 
Offertorium
Diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus in aeternum et in 
saeculumsaeculi (Ps 44, 3). 
lub [Offertorium]
Filiae regum in honore tuo, astitit regina a dexteris tuis in vestitu deaurato, 
circumdata varietate (Ps 44, 10). 
Secreta
Vultu Domine placido nos respice, ea, quae de manu tua recepimus, offeren-
tes et ut ipsa munera tibi placeant, quod in nobis oculis tuis displicet, beatae 
Hedwigis precibus, tuae gratia benignitatis clementer abstergat. 
Communio
Diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus in aeternum et in 
saeculum saeculi (Ps 44, 3). 
lub
Feci judicium in justitia. 
Postcommunio 
Sumpta, quaesumus, omnipotens Deus, hostia salutaris ab adversis nos 
omnibus tueatur incursibus: et post hujus labores exilii, beatae Hedwigis 
intervenientibus meritis, ducat ad requiem opulentam. Per Dominum. 
Sequentia
Consurge iubilans vox quevis hominum laudesque resonans in ore fidelium 
in Christocredentium. Hedwigis inclitae dum festa recolis, de cuius meritis 
angeli hodie congaudent in caelis. 
In hac miseriae valle mater pia succure miseris et zizania scoriae tollas de 
medio. 
Incursu fantasmatum tot dum turbatur mentale sabbatum et carne movente 
diversum proelium. 
Foras haec propellant mundanas noxias Christi nos sociat secum participes 
patris imperii. 
Nam cum tot fulgeat inter nos meritis cecos illuminans, claudis gressus do-
nans auditumque surdis. 
Mortuos suscitat febres eliminat esse invocantes aegros plures curat et sanos 
efficit. 
Quam felix famula Hedwigis inclita vivens cum gloria in caeli patria per aevi 
saecula, 
Ubi hec senium nec languor mentium nec terror hostium nec cura vestium 
nec fraus nec odium. 
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Illic archangeli, prophetae, angeli sunt canentes gloriam Deo in caelis voce 
mirabili. 
Qui nobis tribuat peccati veniam Hedwigis precibus et donat gloriam in caeli 
patriam. Amen. 
Lectio libri Sapientiae Prov. 31, 10-31
Mulierem fortem quis inveniet? Procul et de ultimis finibus pretium ejus. 
Confidit in ea cor viri sui, et spoliis non indigebit. Reddet ei bonum, et non 
malum, omnibus diebus vitae suae. Quaesivit lanam et linum, et operata est 
consilio manuum suarum. Facta est quasi navis institoris, de longe portans 
panem suum. Et de nocte surrexit, diditque praedam domesticis suis. Con-
sideravit agrum, et emit eum: de fructu manuum suarum plantavit vineam. 
Accinxit fortitudine lumbos suos, et roboravit bracchium suum. Gustavit, 
et vidit, quia bona est negotiatio ejus: non exstinguetur in nocte lucerna 
ejus. Manum suam misit ad fortia, et digiti ejus apprehenderunt fusum. 
Manum suam aperuit inopi, et palmas suas extendit ad pauperem. Non ti-
mebit domui suae a frigoribus nivis: omnes enim domestici ejus vestiti sunt 
duplicibus. Stragulatam vestem fecit sibi: byssus et purpura indumentum 
ejus. Nobilis in portis vir ejus, quando sederit cum senatoribus terrae. Sin-
donem fecit et vendidit, et cingulum tradidit Chananaeo. Fortitudo et decor 
indumentum ujes, et redebit in die novissimo. Os suum aperuit sapientiae, 
et lex clementiae in lingua ejus. Consideravit semitas domus suae, et panem 
otiosa non comedit. surrexerunt filii ejus, et beatissimam praedicaverunt: vir 
ejus, et laudavit eam. Multae filiae congregaverunt divitias, tu supergressa es 
universas. Fallax gratia, et vana est pulchritudo: mulier timens Dominum, 
ipsa laudabitur. Date ei de fructu manuum suarum, et leudent eam in portis 
opera ejus.
Verbum Domini.
Evangelium 
Sequentia sancti Evangelii secundum Matthaeum Matth. 13, 44-52
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis parabolam hanc: Simile est regnum 
caelorum thesauro abscondito in agro: quem qui invenit homo, abscondit, et 
prae gaudio illius vadit, et vendit universa, quae habet, et emit agrum illum. 
Iterum simile est regnum caelorum homini negotiatori, quaerenti bonas 
margaritas. Inventa autem una pretiosa margarita, abiit, et vendidit omnia, 
quae habuit, et emit eam. Iterum simile est regnum caelorum sagenae, missae 
in mare et ex omni genere piscium congreganti. Quam, cum impleta esset, 
educentes, et secus littus sedentes, elegerunt bonos in vasa, malos autem fo-
ras miserunt. Sic erit consummatione saeculi: exibunt Angeli, et separabunt 
malos de medio justorum, et mittent eos in caminum ignis: ibi erit fletus et 
stridor dentium. Intellexistis haec omnia? Dicunt ei: Etiam. Ait illis: Ideo 
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omnis scriba doctus in regno caelorum similis est homini patrifamilias, qui 
profert de thesauro suo nova et vetera.
Verbum Domini.

B. Formularz przedtrydencki na święto Translatio 25 sierpnia

Oratio
Da nobis quaesumus, omnipotens Deus, in te semper gloriari: et concede 
propitius; ut, qui beatae Hedwigis translationis diem annua devotione vene-
ramur, ipsius audiuti suffragio, tuam gratiam consequamur. Per Dominum. 
lub
Concede quaesumus omnipotens Deus, in te semper gloriari, ut qui beata 
Hedwigis electe tue merita translationis eius ad mirabilis tuam gratiam con-
sequamur. Per Dominum. 
Secreta
Domine Deus rex aeterne suscipe manus quod tibi beate Hedwigis electe 
tue translatione defectimus: cuius apud tuam clementiam pro nobis merita 
iuvare ut a noxiis liberemur. Per Dominum. 
Postcommunio
Omnipotens sempiterne Deus pietatem quaesumus ut nos apud te transla-
tione beate Hedwigis electe tue oratio tueatur commodius et fideles contra 
omnes corporis et manorum spirituum tentationes adiuvet. Per Dominum. 
Sequentia
Fulget dies, in qua quies, laboris stipendium, 
collocatur et iam datur Hedwigis in premium. 
Fide fulsit et prefulsit fidem firmans opere, 
dum mundanum fastum vanum studuit contempnere. 
Prece toto, cordis voto, freno continencie
se habenans duce frenans fit ducissa venie. 
Afflictorum miserorum consolatur gemitus, 
opem ferens, mundum cogens compassa medullitus. 
Celibatus celo status virginem collegio, 
spernens castra fundat claustra sponsoque virgineo. 
Ergo bona o patrona, de celi presidio
pro tantorum meritorum pio patrocinio. 
[tekst uszkodzony] lassis iam in stadio
post commissa et dimissa da potiri bravio. 
Druga sekwencja: Collaudantes Christi Deum
Pozostałe teksty i czytania jak w dzień 15 X. 
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C. Formularz w mszale rzymskim Piusa V

Oratio
Deus, qui beatam Hedwigem a saeculi pompa ad humilem tuae Crucis 
sequelam toto corde transire docuisti: concede; ut eius meritis et exemplo 
discamus perituras mundi calcare delicias, et in amplexu tuae Crucis omnia 
nobis adversantia superare: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate 
Spiritus Sancti, Deus. 
Pozostałe teksty z Mszy wspólnej Cognovi (Pro nec Virgine nec Martyre):
Introitus Ps. 118, 75 et 120
Cognovi, Domine, quia aequitas iudicia tua, et in veritate tua humiliasti 
me: confige timore tuo carnes meas, a mandatis tuis timui (T. P. Alleluja, 
alleluja.) Ps. ibid., 1 Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini. 
V. Gloria Patri.
Graduale Ps. 44, 3 et 5
Diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in aeternum. 
V. Propter veritatem et mansuetudinem et justitiam: et deducet te mirabiliter 
dextera tua.
Alleluja, alleluja. V. Ibid., 5 Specie tua et pulchritudine tua intende, prospere 
procede et regna. Alleluja.
Post Septuagesimam, omissis Alleluja et Versus sequenti, dicitur
Tractatus
Veni, Sponsa Christi, accipe coronam, quam tibi Dominus praeparavit in 
aeternum. V. Ps. 44, 8 et 5 Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem: propterea 
unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae prae consortibus tuis. V. Specie tua 
et pulchritudine tua intende, prospere procede et regna.
Tempore autem Paschali omittitur graduale, et ejus loco dicitur:
Alleluja, alleluja. V. Ps 44, 5 Specie tua et pulchritudine tua intende, prospere 
procede et regna. Alleluja. V. Propter veritatem et mansuetudinem et justi-
tiam: et deducet te mirabiliter dextera tua. Alleluja.
Offertorium Ps. 44, 3
Diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in aeternum, et 
in saeculum saeculi (T. P. Alleluja.)
Secreta
Accepta tibi sit, Domine, sacratae plebis oblatio pro tuorum honore sancto-
rum: quorum se meritis de tribulatione percepisse cognoscit auxilium. Per 
Dominum nostrum. 
Communio Ps. 44, 8
Dilexisti iustitiam, et odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus, Deus tuus, 
oleo laetitiae prae consortibus tuis (T. P. Alleluja.)
Postcommunio
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Satiasti, Domine, familiam tuam muneribus sacris: eius, quaesumus, semper 
interventione nos refove, cuius solemnia celebramus. Per Dominum. 
Lectio
Prov 31, 10-31 
vel
item alia Epistola pro Vidua: Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Timo-
theum 1 Tim 5, 3-10: Carissime: Viduas honora, quae vere viduae sunt. Si qua 
autem vidua filios aut nepotes habet, discat primum domum suam regere, et 
mutuam vicem reddere parentibus: hoc enim acceptum est coram Deo. Quae 
autem vere vidua est et desolata, speret in Deum, et instet obsecrationibus 
et orationibus nocte ac die. Nam quae in deliciis est, vivens mortua est. Et 
hoc praecipe, ut irreprehensibiles sint. Si quis autem suorum, et maxime 
domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior. Vu-
dua eligatur non minus sexaginta annorum, quae fuerit unius viri uxor, in 
operibus bonis testimonium habens, si filios educavit, si hospitio recepit, si 
sanctorum pedes lavit, si tribulationem patientibus subministravit, si omne 
opus bonumm subsecuta est.
Evangelium
Matth 13, 44-52

D. Formularz w mszale rzymskim Pawła VI

Collecta
Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut veneranda nobis beatae Hedvigis 
intercessio tribuat caeleste subsidium, cuius vita mirabilis omnibus humilta-
tis praestat exemplum. Per Dominum.
Pozostałe teksty z Commune sanctorum et sanctarum, gdzie są dwa formularze 
Pro religiosis.
Formularz nr 7:
Ant. ad introitum
Dominus pars hereditatis meae et calicis mei; tu es qui restitues hereditatem 
meam mihi. Funes ceciderunt mihi in praeclaris; etenim hereditas mea pra-
eclara est mihi (Ps 15, 5-6). 
Collecta
Deus, cuius munere baetus N. Christum pauperem et humilem perseveravit 
imitari, concede nobis, ipso intercedente, ut, in vocatione nostra fideliter 
ambulantes, ad eam perfectionem, quam nobis in Filio tuo proposuisti, per-
venire valeamus. Per Dominum.
Super oblata
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Clementissime Deus, qui, vetere homine consumpto, novum secundum te in 
beato N. creare dignatus es, concede propitius, ut nos pariter renovati hanc 
placationis hostiam tibi acceptabilem offeramus. Per Christum. 
Ant. ad communionem
(Cf. Mt 19, 27-29)
Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia, et secuti estis me, centu-
plum accipietis, et vitam aeternam possidebitis. 
Post communionem
Quaesumus, omnipotens Deus, ut, qui huius sacramenti munimur virtute, 
exemplo beati N. discamus te super omnia semper inquirere, et novi hominis 
formam in hoc saeculo portare. Per Christum. 
Formularz nr 8:
Ant. ad introitum
(Cf. Ps 23, 5-6)
Isti sunt sancti, qui acceperunt benedictionem a Domino et misericordiam 
a Deo salutari suo, quia haec est generatio quaerentium Dominum. 
Collecta
Deus, qui beatum N ad tuum regnum in hoc saeculo perquirendum per 
caritatis perfektae prosecutionem vocasti, concede, ut, eius intersessione 
roborati, in dilectionis via spiritu gaudentes progrediamur. Per Dominum. 
Super oblata
Accepta tibi sint, quaesumus, Domine, munera nostrae servitutis pro beati 
N. commemoratione altari tuo proposita, et concede, ut, a terrenis impedi-
mentis absoluti, te solo divites efficiamur. Per Christum. 
Ant. ad communionem
(Ps 33, 9): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus: beatus vir, qui 
sperat in eo. 
Post communionem
Per huius virtutem sacramenti, quaesumus, Domine, beati N. exemplo, 
deduc nos iugiter in tua dilectione, et opus bonum quod coepisti in nobis 
perfice usque in diem Christi Iesu. Qui vivit. 
Czytania z tekstów wspólnych o świętych (pro religiosis):
Lectio prior. 
Sicut sol oriens, sic mulieris bonae species in ornamentum domus eius
Lectio libri Siracidae 26, 1-4. 16-21
Mulieris bonae beatus vir; numerus enim annorum illius duplex. mulier 
fortis oblectat virum suum et annos vitae illius in pace implebit.
Pars bona mulier bona, in parte tementium Deum babitur viro pro factis 
bonis; divitis autem et pauperis cor bonum, in omni tempore vultus illorum 
hilaris.
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Gratia mulieris sedulae delectabit virum suum, et ossa illius impinguabit 
disciplina illius. Datum Dei est mulier sensata et tacita, non est immutatio 
eruditae animae.
Gratia super gratiam mulier sancta et pudorata. Omnis autem ponderatio 
non est digna continentis animae.
Sicut sol oriens mundo mundo in altissimis Dei, sic mulieris bonae species 
in ornamentum domus eius.
Verbum Domini.
Psalmus responsorius.
Ps 127, 1-2. 3. 4-5 (R.: 1a)
R. Beatus omnis qui timet Dominum
Beatus omnis qui timet Dominum,
qui ambulat in viis eius.
Labores manuum tuarum manducabis,
beatus es, et bene tibi erit. R.
Uxor tua sicut vitis fructifera
in lateribus domus tuae;
filii tui sicut novellae olivarum
in circuitu mensae tuae. R.
Ecce sic benedicetur homo,
qui timet Dominum.
Benedicat tibi Dominus ex Sion,
et videas bona Ierusalem
omnibus diebus vitae tuae. R.
Alleluia et versus ante Evangelium.
(R. Alleluia).
V. Si manseritis in sermone meo, vere discipuli mei eritis et cognoscetis ve-
ritatem, dicit Dominus. 
(R. Alleluia).
Evangelium. 
Qui fecerit voluntatem Dei, hic frater meus et soror mea et mater est
Lectio sancti Evangelii secundum Marcum 3, 31-35
In illo tempore:
Veniunt mater Iesu et fratres; et foris tantes miserunt ad eum vocantes eum.
Et sedebat circa eum turba, et dicunt ei: «Ecce mater tua et fratres tui foris 
quaerunt te».
Et respondens eis ait: «Quae est mater mea et fratres mei?».
Et circumspiciens eos, qui in circuitu eius sedebant, ait: «Ecce mater mea et 
fratres mei. Qui enim fecerit voluntatem Dei, hic frater meus et soror mea 
et mater est».
Verbum Domini.
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Praefatio de Sanctis, I n. 64
De gloria Sanctorum
Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique 
gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus: Qui in Sanc-
torum concilio celebraris, et eorum coronando merita tua dona coronas. 
Qui nobis eorum conversatione largiris exemplum, et communione consor-
tium, et intercessione subsidium; ut, tantis testibus confirmati, ad proposi-
tum certamen curramus invicti et immarcescibilem cum eis coronam gloriae 
consequamur, per Christum Dominum nostrum. 
Et ideo cum Angelis et Archangelis, cumque multiplici congregatione Sanc-
torum, hymnum laudis tibi canimus, sine fine dicentes: 
Praefatio de Sanctis, II n. 65
De actione Sanctorum
Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique 
gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus: per Christum 
Dominum nostrum.
Tu enim Sanctorum tuorum confessione mirabili Ecclesiam tuam nova sem-
per virtute fecundas, nobisque certissima praebes tuae dilectionis indicia. Sed 
etiam, ad mysteria salutis implenda, et ipsorum insigni incitamur exemplo et 
pia intercessione perpetuo commendamur. 
Unde et nos, Domine, cum Angelis et Sanctis universis tibi confitemur, in 
exultatione dicentes:

E. Formularz w Mszale rzymskim dla diecezji polskich

Ant. na wejście
(Rdz 12, 1-2) Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca, do kraju, 
który ci ukażę, a uczynię sławnym twoje imię. 
Kolekta
Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwi-
ga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam swojej 
łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi 
i służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez naszego Pana. 
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, przyjmij dary złożone na Twoim ołtarzu ku czci świętej 
Jadwigi, która starała się o pomnożenie Twojej chwały, oczyść nasze serca 
i przygotuj je do udziału w Najświętszej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 
Prefacja o św. Jadwidze nr 77
Przykład pokornej służby
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Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, 
Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wiel-
bili cześć oddając świętej Jadwidze. Ona była niewiastą mężną, roztropną 
i troskliwą matką ludu. Otwierała hojne dłonie dla ubogich i brała biednych 
w opiekę. Kierowana przez Ducha Świętego wyrzekła się ziemskiego pano-
wania i światowego przepychu z miłości do ukrzyżowanego Zbawiciela. Stała 
się służebnicą wszystkich i zostawiła Kościołowi świetlany przykład pokory. 
Z pomocą Twojej łaski mężnie przeszła z ziemskiego wygnania do wiecznej 
ojczyzny i otrzymała wieniec zwycięstwa, przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa. Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją chwałę, 
razem z nimi wołając: Święty…
Ant. na Komunię
(Mt 12, 50) Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest 
bratem, siostrą i matką. 
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, aby Najświętszy Sakrament, który przy-
jęliśmy, bronił nas od wszelkich napaści złego ducha, i przez zasługi świętej 
Jadwigi po trudach doczesnej pielgrzymki zapewnił nam pełnię pokoju. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 

Pierwsze czytanie Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31
Niewiasta, która boi się Pana
Czytanie z Księgi Przysłów
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. 
Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale do-
brze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie 
rękami.
Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogie-
mu, do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się 
Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.
Oto Słowo Boże.
Psalm responsoryjny Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8. 13. 17-18. (R.: por 1a) 
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie Twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
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On Twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją.
Refren.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.
Refren.
Drugie czytanie 1 Tm 5, 3-10
Wdowy poświęcone Bogu
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
Najmilszy:
Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. Jeśli zaś jaka wdowa 
ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości wzglę-
dem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem 
rzeczą miłą w oczach Bożych.
Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję 
w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy. Lecz ta, która 
żyje rozpustnie, za życia umarła. I to nakazuj, ażeby były nienaganne.
A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary 
i gorszy jest od niewierzącego.
Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt, 
była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach: że 
dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym 
przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele.
Oto Słowo Boże.
Śpiew przed Ewangelią Mt 5, 6
Aklamacja: Alleluja, alleluja
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasy-
ceni.
Aklamacja: Alleluja, alleluja
Ewangelia Mk 3, 31-35
Prawdziwa rodzina Jezusa
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, 
aby Go przywołać.
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Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja 
Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?».
I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bra-
cia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».
Oto Słowo Pańskie.

Sobór Watykański II zarządził rewizję tekstów euchologijnych, która zna-
lazła wyraz w mszale rzymskim z 1970 roku. Przyjęto zasadę szacunku dla tra-
dycji, a równocześnie zwrócono uwagę na problemy współczesności. Dlatego 
też w odnowionym formularzu teksty liturgiczne oddają przede wszystkim 
duchowe przymioty i cnoty św. Jadwigi, ukazując ją jako przykład kolejnym 
pokoleniom. Posłuszeństwo i pokora, na które wskazuje formularz Mszy świę-
tej na uroczystość św. Jadwigi Śląskiej są potrzebne człowiekowi, aby mógł on 
zrealizować swoje powołanie i osiągnąć zbawienie.

Zakończenie

Przypatrując się treści formularzy mszalnych pod kątem tego, jaki obraz 
osoby św. Jadwigi się z nich wyłania, można zauważyć, że chciano w nich 
ukazać zapotrzebowanie ludzi konkretnej epoki na pewne wzorce świętości. 
Pierwsze formularze podkreślały rezygnację św. Jadwigi Śląskiej z dóbr tego 
świata, co wpisywało się w ówczesny model świętości lansowany przez zakony 
żebracze. Z drugiej zaś strony można się doszukać motywacji do prowadzenia 
takiego stylu życia w autentycznej relacji z umiłowanym Bogiem, wyrażonej 
w jej pokornym podążaniu za krzyżem Chrystusa i doskonałym realizowaniu 
woli Bożej. Taka religijność musiała mieć przełożenie na czyny, dlatego zwłasz-
cza potrydenckie formularze mszalne przypominały te jej obszary działania, 
które były owocem wyboru drogi doskonałości chrześcijańskiej. Współczesne 
zaś teksty modlitewne akcentują przede wszystkim jej zasługi na polu budo-
wania pokoju i zgody między narodami. 



87

THe geNeSIS AND DeVeLOPmeNT Of THe mISSAL AbOUT  
SAINT HeDwIg Of SILeSIA

Summary

The development of the mass texts about Saint Hedwig of Silesia can be closed 
in three periods. The first period – from the canonization of Saint Hedwig to the 
implementation of the Trent Council reform, in which we can observe the process 
of gradual formation of liturgical texts about her, their development and penetration 
into the missals of Wroclaw, as well as expanding the range of worship, which finds 
its expression in the missals of Polish dioceses, and in those of the neighbouring 
countries.

The second period – after the Council of Trent and the introduction of the Mis-
sal of Pius V in the individual dioceses, when the liturgical works in honour of Saint 
Hedwig were halted and reduced, and in Poland as well as in Silesia, a new set of 
missal texts about the Saint appeared in local additions to the Roman Missal. During 
this period, the cult of Saint Hedwig functioned locally for a time, but in the 18th 
century, the name of the Saint was entered in the universal calendar of the Church 
and the Roman Missal, which extended her worship to the whole Church, but did 
not result in the development of liturgical texts, which in the form indicated in the 
Missal promulgated by Pius V (with the amendments contained in patronals), lasted 
until Vatican II.

The third period – after the Second Vatican Council, when as a result of a liturgi-
cal reform initiated by this Council, a new Roman Missal was released, with its later 
versions for German speaking countries and for Poland. In these liturgical books the 
rite of a mass about Saint Hedwig of Silesia received a new form. 

Słowa kluczowe: 
św. Jadwiga Śląska, formularz liturgiczny, kult liturgiczny, liturgia, święto Trans-
latio, święto Natalis.

Key words: 
Saint Hedwig of Silesia, liturgical form, liturgical worship, liturgy, the feast of 
Translatio, Festival of Natalis.
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Ks. Andrzej Kusiak SDS

 Kult św. Jadwigi Śląskiej w Ameryce 
Łacińskiej

Ameryka Łacińska, ziemia wielu ras i kultur, politeistycznych wierzeń, 
laicyzacji i powracających religii pogańskich, dojrzewa, dając owoce razem 
z Kościołem katolickim, który wzywał i wzywa do „widzenia świata oczami 
Chrystusa”, aby uczynić ludzkie życie życiem miłości i dobra, prawdy i spra-
wiedliwości. W historii Ameryki Łacińskiej było jednak wiele momentów 
bolesnych. Po dziesiątkach lat konkwisty, podboju i niesprawiedliwego wyko-
rzystywania plemion i ich kultur pojawiło się wołanie ludu o obecność Boga – 
Miłości. Wśród wiary bardzo żywiołowej i spontanicznej, wiary w Matkę Bożą 
z Guadalupe, która prowadzi do Chrystusa, ludy Ameryki Łacińskiej i Kara-
ibów, wraz z ich pasterzami, upominają się o „nowość Ewangelii”, o „mężczyzn 
i kobiety, którzy we wspólnocie i osobiście spotykają Chrystusa, którzy dają 
o nim świadectwo, jako jego uczniowie i misjonarze Jego Królestwa”1. Na 
przestrzeni wieków i w historii życia chrześcijańskiego ludu latynoskiego już 
pojawiła się taka postać kobiety ewangelicznej, idącej śladami krzyża, postać 
św. Jadwigi z Trzebnicy, która miała wpływ na kształtowanie się wiary żywej 
i zakorzenionej w codzienności. 

Ks. mgr Andrzej Kusiak SDS – wieloletni misjonarz, między innymi na Komorach 
i w Meksyku; e-mail: andy_kusiak@hotmail.com.

1 V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Aparecida. 
Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody 
miały w nim życie, Gubin 2014, s. 17.
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I. Geneza kultu świętych

Na wstępie tego opracowania poświęconego kultowi św. Jadwigi Śląskiej 
w Ameryce Łacińskiej zwrócimy uwagę na początki i rozwój kultu świętych 
w tym regionie świata, który miał wpływ także na kształtowanie się czci i po-
bożności ku naszej Świętej. Kult świętych w Ameryce Łacińskiej był w dużym 
stopniu podyktowany wpływem kultur antycznych i bogatych, które były 
w stanie przeciwstawić się kulturze zachodniej. Kultury te rozwijały się głów-
nie w Meksyku, w Ameryce Centralnej i w niektórych miejscach Ameryki 
Południowej, szczególnie w regionach Andów, czyli w Peru, Ekwadorze, Chile 
i Boliwii. „Przed 1570 rokiem Korona Hiszpanii wysyłała kwestionariusze, 
aby poznać ryty i wierzenia tubylców, w celu odnowienia metod misjonar-
skich. Od 1580 roku misjonarz czuł się zobowiązany do uszanowania podstaw 
wierzeń tubylców, aby na tej bazie mógł rozwijać swoje zadanie chrzczenia 
tego wszystkiego, co było do ochrzczenia”2. Ta sama praktyka była stoso-
wana w tej części Ameryki, gdzie występowały kultury i religie afrykańskie, 
zwłaszcza w Brazylii. „Fakt, że ktoś był Afrykaninem przeniesionym siłą, nie 
wpływał na zmianę jego natury; z jego głębokimi wymaganiami i duchowymi 
aspiracjami”3. Do tego faktu nawiązuje R. Siuda-Ambroziuk, która pisze 
o katolicyzmie w Brazylii: „(…) brazylijskość manifestuje się, co prawda nadal 
poprzez swój główny, związany z cywilizacją Zachodu katolicki, luzytański 
rdzeń, ale jest on już w dużym stopniu zmodyfikowany poprzez zjawisko 
«zderzenia kultur»; wynikających z niego synkretyzmów oraz nakładające się 
nań w procesie bezustannego metysażu etni i ras, elementy «obce» systema-
tycznie przez ten rdzeń przyswajane”. Luzytański4, katolicki to definicja kul-
tury Clyde’a Kluckhohna, której ważnym elementem jest „zasadniczy trzon” 
składający się z tradycyjnych, historycznie narosłych i wyselekcjonowanych 

2 B.  Kloppenburg, America Latina, s.  2, http://www.mercaba.org/BURKLE/ 
Mision/169-208_america%20latina.htm [dostęp: 25.01.2017].

3 Tamże.
4 Termin ten nawiązuje do integryzmu luzytańskiego (Integralismo Lusitano), por-

tugalskiego ruchu meta politycznego, ufundowanego na doktrynie nacjonalistycznej, 
tradycjonalistycznej i monarchistycznej Antonia Sardinhy, istniejącego w 1913-1933 
i wskrzeszonego w 1950, będącego jednym z najdonioślejszych przejawów kontrrewolucji 
XX wieku na obszarze cywilizacji łacińskiej, http://www.legitymizm.org/ebp-integralizm-
luzytanski [dostęp: 27.02.2017].
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idei i wartości5. W związku z takim obrazem religijności, która tworzyła się 
w Ameryce Łacińskiej kształtował się kult świętych, o którym B. Kloppenburg 
pisze, że jest: 

– kosmiczny – święci są tymi, którzy chronią (protectores); w ten sposób 
w środowisku wiejskim i na peryferiach miast wierni wychodzą naprzeciw 
działaniu elementów natury, aby je pokonać i zrozumieć;

– absolutystyczny – święci są absolutystycznymi bóstwami, niektórzy trak-
tują je jako idoli i przekształcają ich kult w puste i ekstrawaganckie praktyki 
z absurdalnymi i dziwacznymi modlitwami;

– rytualistyczny – wierni oczekują błogosławieństwa od świętych, które 
oddala od wrogów, strzeże przed niebezpieczeństwem, daje szczęście i po-
myślność, leczy choroby, wypędza demony, oddala złe duchy i przekształca się 
w ogólną ochronę życia;

– indywidualny i prywatny – relacje ze świętymi są sprawą prywatną, która 
jest niezależna od wspólnoty i pośrednictwa Kościoła; problemy, które zamie-
rza rozwiązać religia, to miłość, zdrowie albo przetrwanie;

– kontraktowy – jest formą kontraktu ze świętymi, aby otrzymać upra-
gniony pożytek, dobro (przyrzeczenia, nowenny z prośbami i z dziękczynie-
niem); w ten sposób w centrach pielgrzymkowych mamy tych, którzy płacą 
za spełnione obietnice6.

Oczywiście dzisiejsi pasterze odpowiedzialni za nauczanie Kościoła kato-
lickiego poddają kult świętych ciągłej ewaluacji i przez nich pragną przybliżyć 
człowiekowi prawdziwe życie z Bogiem w Chrystusie, nie tylko czyniąc z nich 
pośredników u Boga, ale zapraszając do naśladowania ich życia z Bogiem. 
Szczególnym przykładem dla Ameryki Południowej i Łacińskiej jest doku-
ment Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów zwany potocznie Aparecida, 
w którym autorzy zachęcają wszystkich wiernych do życia według świadectwa 
świętych. Zachęcając do naśladowania ich cnót, zwraca się uwagę wiernym, 
aby „nie ustawali w odważnym działaniu na rzecz praw człowieka, byli prze-
nikliwi w krytycznym rozeznawaniu rzeczywistości w świetle nauki społecznej 
Kościoła oraz wiarygodni dzięki spójnemu świadectwu swojego życia”7.

5 R. Siuda-Ambroziak, Katolicyzm kolonialny w Brazylii i jego dziedzictwo, „Przegląd 
Polsko-Polonijny” 2012 nr 4, s. 91-92.

6 B. Kloppenburg, America Latina, s. 6.
7 V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Aparecida. 

Dokument końcowy, s. 137.
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II. Historia kultu św. Jadwigi Śląskiej w Ameryce Łacińskiej 
przed XX wiekiem

W tym kontekście religijności ludu Bożego Ameryki Łacińskiej, która 
z jednej strony jest czysto sakralna i mało chrześcijańska, otwarta na ideologie 
i sekty różnego typu, a z drugiej strony jest religijnością ludzi, którzy chcą 
naśladować świętych, możemy zapytać, w jaki sposób św. Jadwiga i  jej kult 
dotarły do Ameryki Łacińskiej. Warto zacząć od źródeł, które już posiadamy 
i które mogą prowadzić nas do pewnej hipotezy. Czy kult św. Jadwigi przy-
wieźli franciszkanie, którzy jako pierwsi misjonarze na prośbę pierwszego 
konkwistadora Hernana Corteza przyjechali 13 sierpnia 1522 roku do Veracruz 
w Meksyku, który wtedy nazywał się Nową Hiszpanią8? Przemawia za tym 
fakt, że kult św. Jadwigi był rozpowszechniony w świecie już w średniowieczu 
razem z kultem świętych: Małgorzaty Szkockiej (1046-1093), Elżbiety Wę-
gierskiej (1207-1231) i Kunegundy (1224-1292)9. Również Maciej Michalski 
w swej pracy doktorskiej potwierdza, że franciszkanie byli „zakonem, który 
dotarł na ziemie polskie w oparciu o powiązania dworskie (w przeciwieństwie 
do dominikanów) między Pragą a Wrocławiem i Krakowem. To franciszkanie 
byli autorami wszystkich zachowanych do dnia dzisiejszego wersji żywotów 
księżnych i to oni zapewne zajmowali się ich rozpropagowaniem”10. 

Również z ich działalności szesnastowiecznej w prowincji kościelnej z sie-
dzibą w Limie dowiadujemy się: „Dokładny rok, kiedy franciszkanie zaczęli 
swą pracę w miejscowościach, nie jest znany. Ale już w 1550 roku mieli po-
zwolenie na pobyt i od 1557 pozwolenie oficjalne. W 1570 roku otrzymali 
potwierdzenie ze strony arcybiskupa Limy, że są doctrineros, czyli odpowie-
dzialni za nauczanie kościelne”11. W nawiązaniu do tego faktu z opracowania 
franciszkańskiego biografii świętych, we wspomnienie biskupa Limy Toribio 
de Mongrovejo, dowiadujemy się, że Lima jako siedziba biskupia od 11 lutego 
1546 tworzyła głowę prowincji kościelnej od Panamy do Río de la Plata. W jej 

8 Franciscanos en el Nuevo Mundo, https://www.enciclopedicohistcultiglesiaal.org/
diccionario/index.php/FRANCISCANOS_en_el_Nuevo_Mundo [dostęp: 06.03.2017].

9 Manual de historia de la iglesia, http://l.exam-10.com/istoriya/18752/index.htm-
l?page=37 [dostęp: 06.03.2017].

10 M. Michalski, Vita perfecta. Wzorce świętości w żywotach trzynastowiecznych księż-
nych polskich, Poznań 2001, s. 249.

11 J. Heras, Las doctrinas franciscanas en el Peru colonial, w: Actas del III Congreso 
Internacional sobre Los franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVII) La Rábida, 18-23 de 
septiembre de 1989, s. 701.



93

jurysdykcji znajdowały się diecezje z Cuzco, Cartageny, Quito, Popayán, Cara-
cas, Bogoty, Santiago, Concepción, Córdoby, Trujillo y Arequipa12. Oznacza 
to, że franciszkanie w tym czasie działali na terytorium dzisiejszej Panamy, 
Wenezueli, Kolumbii, Peru, Chile, części Brazylii i Argentyny. 

W XVIII i XIX wieku do rozpowszechnienia kultu w Ameryce Łacińskiej 
mogli przyczynić się w sposób bezpośredni i pośredni franciszkanie należący 
do prowincji św. Jadwigi, która w latach 1755-1810, zachowując nazwę, została 
wydzielona z prowincji saskiej, a w roku 1911 stała się niezależną prowincją 
franciszkańską Śląska, z siedzibą na Górze Świętej Anny. Oznacza to, że już 
prowincja saksońska franciszkanów miała za patronkę św. Jadwigę Śląską 
i z pewnością bracia musieli poświęcać się rozwojowi kultu św. Jadwigi, co tak-
że potwierdza następujący tekst ze strony internetowej franciszkanów: „Dzia-
łalność zakonników wrocławskich nastawiona była na duszpasterstwo wśród 
Polaków na Śląsku i Warmii, w czym dużą rolę odegrało własne studium języ-
ka polskiego przy klasztorze wrocławskim oraz wydawnictwo we Wrocławiu-
Karłowicach (Antonius Verlag). Drukowano m.in. Posłańca św. Franciszka, 
Kalendarz św. Jadwigi, modlitewniki, brewiarze tercjarskie”13. 

Potwierdzeniem promowania kultu św. Jadwigi w Ameryce Łacińskiej 
przez franciszkanów jest fakt, że w latach 1965-1999 zarządzali oni parafią 
św. Jadwigi w Panamie, o czym dowiadujemy się z listu księdza Marlo Verara 
z 22 października 2007 roku, skierowanego do bp. Mariana Gołębiowskiego, 
z prośbą o przyznanie relikwii św. Jadwigi. Wymienione źródła bezpośrednio 
nie potwierdzają, że to franciszkanie rozpowszechnili kult św. Jadwigi, ale pro-
wadzą nas tropem, który wymaga kolejnych pogłębionych studiów.

Działalność franciszkańska wiedzie nas do nowych źródeł związanych 
z emigracją ludności ze Śląska oraz z innych regionów Polski. Źródła te potwier-
dzają, że kult św. Jadwigi Śląskiej został przywieziony przez imigrantów ze Ślą-
ska do Stanów Zjednoczonych, do Teksasu. Za ojca polskiej emigracji w stanie 
Teksas, gdzie zapoczątkowano kult św. Jadwigi, możemy uznać o. franciszkani-
na konwentualnego Leopolda Moczygembę, do którego w grudniu 1854 roku 
dołączyło 150 osób z Górnego Śląska. Przybysze założyli w Teksasie pierwszą 
polską osadę o nazwie Panna Maria14. Z tej grupy Ślązaków i kolejnych grup, 

12 G.M. Havers, Vivieron el Evangelio, Mexico 1992, s. 119.
13 Franciszkanie.pl, Serwis informacyjny, http://old.franciszkanie.pl/news.php? 

id=3498 [dostęp: 16.01.2017].
14 Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś, Biografia o. Leopolda Moczygemby, http://www.

slask-texas.org/pl/wystawa/item/172-zyciorys-moczygemba.html#.WMSG3_nhDIU 
[dostęp: 11.03.2017].
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które tutaj przybyły, powstała osada nazwana Jadwigowem. Na potwierdzenie 
możemy przytoczyć tekst ks. B. Giemzy SDS, który pisze: „Święta doczekała 
się nawet w stanie Teksas (USA) miejscowości nazywanej przez jakiś czas od jej 
imienia Jadwigowo, obecnie St. Hedwig (Święta Jadwiga). To jedna z polskich 
osad powstałych w Teksasie w 2. połowie XIX wieku w wyniku emigracji za-
robkowej za chlebem. Emigranci pochodzili z Opolszczyzny, głównie z okolic 
Toszka, Olesna i Strzelec Opolskich”15. Wiadomości te są bardzo istotne i nie 
należy wykluczać, iż także z Jadwigowa Meksykanie, którzy z oddaniem czczą 
świętych, o czym świadczą kościoły w Meksyku wypełnione wieloma figurami 
świętych, przywieźli kult św. Jadwigi do swojego kraju. 

Praca franciszkanów, jak i również innych zgromadzeń zakonnych i księży 
diecezjalnych wśród ludności cywilnej prowadzi nas do Ameryki Południowej, 
głównie do Brazylii, dokąd w trzeciej dekadzie XIX wieku przybyli emigranci 
z Polski. Z dostępnych źródeł wynika, że byli to przede wszystkim mieszkańcy 
zaboru pruskiego, ze Śląska i Pomorza, wśród nich także mieszkańcy z tego 
samego Śląska Opolskiego, z którego ludność w 1855 roku udała się do Teksa-
su. Ich przewodnikiem był Edmund Sebastian Woś Saporski, który kilka lat 
po franciszkaninie Leopoldzie Moczygembie (ukończył to samo gimnazjum 
w Opolu),w latach 1869-1871 sprowadził do stanu Parana 32 osadników z Opo-
la, a także z miejscowości Chrościce, Siołkowice, Popielów i Dobrzeń Wielki, 
o których to są informacje w archiwum opolskim16. 

Roman Nir podaje bardzo istotne szczegóły na temat pierwszych osad-
ników skupionych wokół miasta Kurytyba, gdzie miała powstać parafia św. 
Jadwigi. Pisze on: „Osadnicy z ziem polskich zaczęli napływać z zaboru pru-
skiego razem z Niemcami od pierwszych lat XIX w. Jak Niemcy tak i oni 
kierowali się do prowincji Rio Grande do Sul i Santa Catarina, na samym 
południu Brazylii. W latach 1870-71 przeniosła się zwarta grupa Polaków ze 
stanu Santa Catarina do stanu Parana. Liczyła razem 164 osoby, osiedliła się 
w pobliżu miasta Kurytyba, stolicy późniejszego stanu Parana. (…) Do roku 
1890 trwa dalszy napływ osadników, przeważnie z zaboru pruskiego, ze Śląska 
i Pomorza”17. Niestety bardzo trudno znaleźć materiały, które konkretnie 

15 B. Giemza, Promienie światła ze Śląska, „Niedziela”. Edycja wrocławska 2012 nr 42 
(14.10.2012), s. 6-7.

16 Emigracja do Brazylii z Siołkowic, Popielowa i okolicy. Cz. 3, http://staresiolkowice.
pl/emigracja-do-brazylii-z-siolkowic-popielowa-i-okolicy-cz-3/ [dostęp: 10.03.2017].

17 R. Nir, Dzieje Polonii brazylijskiej na podstawie materiałów archiwalnych ks. Woj-
ciecha Sojki CM i wybranych roczników Kalendarza „Ludu”, „Przegląd Polsko-Polonijny” 
2012 nr 4, s. 76. 
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mówią o kulcie św. Jadwigi w tym czasie. Ojciec Sojka, pasjonat historii 
Kościoła w Brazylii, wspomina, że bezpowrotnie zaginęły materiały, które po-
winny trafić do archiwów kościelnych i świeckich. W jednym z listów pisze: 
„Ja sam spóźniłem się tylko o kilka miesięcy, gdy szło o zbiory fotograficzne 
i dokumenty przechowywane w rodzinie Falarza w Orleans w stanie Parana. 
Dowiedziałem się od nich, że kilka tygodni wcześniej przy odnawianiu domu 
wyrzucono wszystko na podwórze i spalono, bo «komu to już potrzebne»”18. 

W tych latach w Kurytybie, w stanie Parana towarzyszyli osadnikom 
przede wszystkim księża diecezjalni i zakonnicy w większości pochodzący ze 
Śląska19, którzy zapewne zetknęli się z kultem św. Jadwigi Śląskiej i szerzyli 
go wśród wiernych. Wśród nich należy wymienić wspomnianych już powyżej 
ojców franciszkanów oraz ks. Antoniego Zielińskiego (1871), o. Wojciecha 
Męcińskiego, jezuitę (1631), o. Rudolfa Komorka, salezjanina, księży misjo-
narzy Wincentego a Paulo (1903) i koniecznie ojców werbistów, którzy przy-
byli do Brazylii w 1895 roku, najpierw do stanu Espiritu Santo, a później do 
Parany, obejmując wiele parafii ze stolicą Kurytybą włącznie20. W XX wieku 
w Brazylii pojawili się także oblaci św. Józefa, pasjoniści, misjonarze Świętej 
Rodziny z Nazaret, o których będzie mowa poniżej. Ciekawe świadectwa do-
tyczące obecności braci stygmatynów (ze Zgromadzenia Świętych Stygmatów 
Naszego Pana Jezusa Chrystusa) posiadamy w Archiwum Parafialnym Parafii 
św. Jadwigi w Trzebnicy. Ich przełożony o. Mauricio Baldessari w liście do 
salwatorianów z prośbą o relikwie Świętej informuje, że bracia pracują w pię-
ciu parafiach i dwóch sanktuariach w Brazylii21. Natomiast o. Vicente Ruy 
Marot CSS w liście do bp. Józefa Kupnego pisze, że „przylecieli w 1910 roku 
do Brazylii, pracują w 45 parafiach i ośmiu stanach (krajowych)”. Autor listu 
prosi o relikwie drugiego stopnia: „Wystarczyłby mi kawałek tkaniny, którego 

18 Tamże, s. 82.
19 „Ziemia śląska wydała wybitnych misjonarzy, należących do zgromadzeń, które 

nie miały swoich placówek na Śląsku. Na pierwszym miejscu należy wymienić Zgroma-
dzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo, do którego chętnie wstępowali młodzi 
Górnoślązacy. Najwięcej misjonarzy pracowało w Brazylii, a ich listę otwiera ks. Ludwik 
Bronny. Pochodził z Jastrzębia Zdroju, gdzie urodził się 2.01.1877 r. w rodzinie Waw-
rzyńca i Antoniny z d. Simek. J. Mandziuk, Śląscy misjonarze na misjach zagranicznych 
w czasach nowożytnych, „Saeculum Christianum” 2008 nr 2, s. 15-33.

20 B. Kołodziej, Początki duszpasterstwa polonijnego w Ameryce Łacińskiej do 1939 r., 
„Saeculum Christianum” 1994 nr 2, s. 255-263.

21 Archiwum Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (cyt. dalej: APT), M. Bal-
dessori, Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, OO. Salwatorianie, Rzym, 
05.02.2014. 
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mniszki używają do szycia habitów zakonnych lub przedmiot, który dotknął 
Świętej lub który służył przy pogrzebie Świętej”22.

III. Historia kultu św. Jadwigi Śląskiej w Ameryce Łacińskiej 
w XX wieku

W dokumencie Aparecida czytamy: „Pragniemy po prostu, aby wszyscy 
członkowie wierzącego ludu, uznając świadectwo Maryi i świętych, starali się 
każdego dnia lepiej ich naśladować”23. Właśnie tak rozwija się kult św. Jadwigi 
w Ameryce Łacińskiej w XX wieku. Jest zauważalny w życiu Kościoła w życiu 
społecznym, gdzie wiara w pośrednictwo i wstawiennictwo św. Jadwigi wy-
raża się w nazywaniu jej imieniem przedsiębiorstw, dzielnic, miast i szpitali, 
a nawet piekarni, gdzie jej żywa obecność objawia się w posłudze miłosierdzia 
i codziennej pomocy. Kult św. Jadwigi bardzo często był zapoczątkowany 
przez osoby świeckie, które chcąc podziękować Świętej za otrzymane dobra 
i łaski, nazywały jej imieniem miejsca nie tylko kultu, ale też zamieszkania oraz 
inne miejsca użytku publicznego. O historii obecności św. Jadwigi w Ame-
ryce Łacińskiej zaświadczają niektóre źródła mówiące o zaangażowaniu osób 
i stowarzyszeń w rozwijanie kultu św. Jadwigi. Wenezuelski kronikarz Tirso 
Sanchez pisze: „W latach 1958-1960 po wielu dyskusjach między sąsiadami za-
proponowali ochrzcić (ich) dzielnicę im. św. Jadwigi, a to za przyczyną jednej 
z sąsiadek, która miała obrazek świętej, pochodzenia polskiego, patronki tych, 
którzy nie mają domu. (…) Złożyli obietnicę, że nazwą jej imieniem dziel-
nicę, jeśli wyjedna im łaskę posiadania mieszkania wybudowanego z pomocą 
władz państwowych albo przez nich samych. Modlitwy zostały wysłuchane 
i w pierwszych latach zaczęto budować mieszkania wiejskie, zastępując ran-
cha ze ścianami wypełnionymi błotem z gliną i dachami pokrytymi trzciną 
cukrową”24.

W państwie Salwador jest bardzo popularne przedsiębiorstwo zrzeszające 
piekarnie imienia św. Jadwigi. Słynie ono z chlebków dietetycznych o nazwie 
Semita de Melocotón, wykonywanych z mąki i otrębów jęczmiennych z do-

22 APT, Vicente Ruy Marot, Jego Ekscelencja najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef 
Piotr Kupny, Rzym, Via Mazzarino 16.

23 V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Aparecida. 
Dokument końcowy, s. 131.

24 Barrio Santa Eduviges de Tariba, http://www.buenastareas.com/ensayos/Barrio-
Santa-Eduviges-De-Tariba/60268464.html [dostęp: 23.01.2017].
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datkiem ananasa i tropikalnych owoców: guayaba, higo, coco i melocotón. 
Dzisiaj jego produkty są wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Włoch 
i Hiszpanii25. Piekarnia św. Jadwigi została ufundowana w 1955 roku przez 
Ernestynę Castro pochodzącą z Metapán. Była ona salwadoriańską wizjoner-
ką i osobą na tyle przedsiębiorczą, by zdecydować się żyć w stolicy wiele lat. 
W internetowej gazecie „El Salvador” czytamy: „Konflikt zbrojny w Salwa-
dorze doprowadził piekarnie do kryzysu ekonomicznego. Celem Ernestyny 
było wtedy przeżyć za wszelką cenę. Wbrew trudnościom, dzięki ciężkiej 
pracy, poświęceniu i walce Ernestyny i  jej synów, piekarnia mogła pokonać 
problemy ekonomiczne i społeczne tej epoki. Po zakończeniu tego etapu Pie-
karnia św. Jadwigi otworzyła nowe salony własnej produkcji; jej pracownicy 
zintensyfikowali handel popularnych produktów poprzez agencje i odnowili 
wprowadzanie produktów pakowanych do supermarketów w kraju”26.

W Brazylii w Sao Paulo, zanim powstała pierwsza kaplica naszej Świętej, 
w latach 1923-1924 powstało Stowarzyszenie Caritas św. Jadwigi z prezydentem 
Franciskiem Ferreirą Júniorem, sekretarzem José Augustem Garcią i skarbni-
kiem Luisem Gonçalvesem de Nascimiento, którzy otrzymali na wybudo-
wanie kaplicy teren o powierzchni 500 m kwadr. Następne informacje z sesji 
zgromadzeń rady stowarzyszenia przekształconego na Stowarzyszenie Katolic-
kie św. Jadwigi odnotowano w kronikach parafialnych dwa razy: 10 maja 1953 
roku, kiedy postanowiono zorganizować kampanię na zakup cegieł na budowę 
nowej kaplicy i opracować program jarmarków parafialnych nazywanych „ker-
mes”, i 3 marca 1955 roku, kiedy opracowano nową skrzynię nazywaną „urną”, 
przeznaczoną na kamień węgielny i dokumentację nowej kaplicy. Również 
na tym ostatnim posiedzeniu stwierdzono, że kamień węgielny kaplicy został 
położony 16 października (w dzień św. Jadwigi) 1926 roku27.

Przytaczając imiona i nazwiska, a także historię osób świeckich związanych 
z kultem św. Jadwigi, należy wspomnieć także o Carlosie Elizondo z Meksy-
ku, który zbudował kaplicę św. Jadwigi w Lampazos k. Monterrey. On także 
przyczynił się do napisania listu 7 czerwca 2013 roku do kustosza sanktu-
arium, ks. Jerzego Olszówki SDS, z prośbą o otrzymanie relikwii św. Jadwigi, 

25 El Economista, Las panaderías salvadoreñas ponen más levadura, http://www.ele-
conomista.net/2016/02/16/las-panaderias-salvadorenas-ponen-mas-levadura [dostęp: 
3.03.2017].

26 El Salvador, Dulce manjar salvadoreño, http://magazine.elsalvador.com/mg/
nota_3_imagenes.asp?idArt=7926582&idCat=20593 [dostęp: 3.03.2017].

27 História de Paróquia e Santuário, Apresentaçăo, http://santuariosantaedwiges.com.
br/historia [dostęp: 14.03.2017].
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o czym dowiadujemy się z listu arcybiskupa Monterrey ks. Rogelia Cabrery 
Lópeza28. Z listu elektronicznego samego Carlosa Elizondo, skierowanego do 
ks. J.  Olszówki możemy zacytować następujące słowa: „W 1982 roku, ponad 
30 lat temu miałem okazję poznać historię św. Jadwigi. W tym samym roku, 
po trudnym wydarzeniu w moim życiu, otrzymałem łaskę cudu, który wierzę, 
że stał się za jej wstawiennictwem. Od tamtej pory darzę wielkim nabożeń-
stwem św. Jadwigę. Przez te lata starałem się zgłębiać jej życie oraz rozpo-
wszechnić jej kult, m.in. każdego roku 17 października organizuję uroczystą 
mszę św. w kaplicy przeze mnie zbudowanej na jej cześć. Corocznie na tej 
mszy św. z udziałem ponad 1500 osób, daję świadectwo cudów, które dzięki 
niej otrzymałem”29.

W historii kształtowania się kultu i szczególnej opieki św. Jadwigi Śląskiej 
nad ludem Bożym w Ameryce Łacińskiej w XX wieku wielką rolę odegrali 
biskupi, którzy przyczynili się do nadania imienia św. Jadwigi wielu kapli-
com i kościołom, oraz ustanowienie sanktuariów i powołanie do istnienia 
parafii pod wezwaniem Świętej z Trzebnicy. Do dzisiaj wielką rolę, jako ku-
stosze i proboszczowie, odgrywają księża diecezjalni i zakonni, którzy troszczą 
się o stały rozwój kultu naszej Świętej. Świadczą o tym poniższe przykłady. 
W Brazylii w Sao Paulo dekretem abp. Carlosa Carmelo de Vasconcellos 
Cardeal Moty 21 kwietnia 1960 roku została ustanowiona parafia św. Jadwigi. 
14 września 1973 roku obowiązki wikariusza parafialnego (proboszcza) przyjął 
o. Joăo Batista Cerutti ze Zgromadzenia Oblatów św. Józefa. W tym czasie 
wielkim propagatorem kultu św. Jadwigi był jego współbrat o. Segundo Piotti. 
18 kwietnia 1997 roku kard. Paulo Evaristo Cardeal Arns wynosi kościół do 
rangi sanktuarium, a 6 grudnia 1998 biskup pomocniczy Regionu Episkopal-
nego Ipiranga Antonio Celso de Queiróz dokonuje konsekracji kościoła30.

Odnajdujemy także informacje o ustanowieniu parafii w Kurytybie. Pa-
rafia św. Jadwigi została utworzona 14 lipca 2002 roku z połączenia dwóch 
parafii św. Rafała (Kurytyba) i Najświętszej MP Bolesnej (Araucária) przez 

28 Rogelio Cabrera López, List do Ks. mgr. lic. Jerzego Olszówki, Arquidiócesis de 
Monterrey, 2 de septiembre de 2013. 

29 APT, Carlos Elizondo, Kopia listu elektronicznego do ks. Proboszcza, celizondopro-
texa.com.mx.

30 Matriz Paroquial Santuário Santa Edwiges, http://www.arquisp.org.br/regiaoipiran-
ga/paroquias/paroquia-santa-edwiges/matriz-paroquial-santuario-santa-edwiges [dostęp: 
14.03.2017].
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arcybiskupa Kurytyby Pedra Fedaltę. Parafia została powierzona opiece ojców 
ze Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazaretu, na czele z o. Joăo Piamartą31. 

Inne ważne informacje posiadamy także z Wenezueli i Kostaryki. W Ca-
racas, jak nas informują kustosze kościoła ojcowie pasjoniści, już w 1953 roku 
za zgodą bp. Castillo pozyskano teren pod budowę kościoła, który wzniesio-
no w 1964 roku jako kościół pod wezwaniem św. Jadwigi, razem z centrum 
medycznym Santo Cristo i Kolegium Świętej Gemy. 11 maja 1964 roku bi-
skup Quintero podpisał dekret ustanowienia parafii pw. Najświętszej Krwi 
Jezusa32. Ale jak dowiadujemy się ze strony internetowej parafii, jest ona od 
dawna znana (od 1964) jako kościół św. Jadwigi i znajduje się w dzielnicy o tej 
samej nazwie33. Z kolei z dekretu z datą 31 sierpnia 2010 roku, podpisanego 
przez Hugo Barrantesa Ureña, arcybiskupa archidiecezji San José w Kostaryce, 
wiemy, że patronką wspólnoty parafialnej z Tirrases, w Curridabat, będzie 
św. Jadwiga, której dzień będzie się obchodzić każdego roku 16 października, 
w randze uroczystości34.

IV. Formy kultu św. Jadwigi Śląskiej

W modlitwach powszechnie używanych w krajach latynoamerykańskich 
św. Jadwiga jawi się jako patronka dłużników, ludzi bez środków do życia, 
potrzebujących pomocy, przygnębionych z powodu problemów ekonomicz-
nych. W modlitwach wierni zwracają się do niej jako do tej, która pomoże 
zdobyć mieszkanie i spłacić długi35. Bogatym zasobem informacji na ten temat 
są listy z archiwum bazyliki trzebnickiej, napisane przez osoby, które repre-
zentują kościoły i parafie z krajów Ameryki Łacińskiej. Możemy dowiedzieć 
się z nich przede wszystkim, że w diecezji Rio de Janeiro w parafii św. Rity 

31 Comunidade Santa Edwiges, http://paroquiasantaedwiges.blogspot.com.br/p/
comunidade-santa-edwiges.html [dostęp: 10.02.2017]. 

32 Boletin Digital Provincial SCOR, Paisespresencia SCOR, http://www.passiochri-
sti.org/wp-content/uploads/2016/03/BoletinPasionista-SCOR-14-ENERO-FEBRE-
RO-2016.pdf [dostęp : 23.01.2017].

33 Iglesia de Santa Eduvigis, http://www.laguiadecaracas.net/iglesia-de-santa-eduvi-
gis/ [dostęp: 23.01.2017]. 

34 Mons. Hugo Barrantes Ureña, Extracto del decreto parroquial, 31 de agosto 2010.
35 Santa Eduvigis, Santa Milagrosa!, http://rezarconoraciones.blogspot.mx/2015/11/

santa-eduviges-santa-milagrosa.html [dostęp: 05.03.2017]. 
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de Cássia w Turiaçu razem z nią czci się Jadwigę jako patronkę od spraw nie-
możliwych36. 

W parafii katedralnej w Concepción w Boliwii37oraz w parafiach brazy-
lijskich, jak np. w parafii Naszej Pani Aparecida (Objawiającej) i św. Jadwigi 
z Goiania38, w parafii św. Jadwigi w Bras de Pina oraz w parafii św. Jadwigi 
w Kurytybie39, czci się ją jako patronkę i orędowniczkę biednych i zadłużo-
nych. W Bras de Pina uważa się ją za matkę, siostrę i orędowniczkę40. Z kolei 
ks. Edward Pracz, duszpasterz z ramienia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 
Migrantów i Podróżujących, informuje, że w parafii w Santos (Brazylia) „miło-
sierna postawa, z której słynęła św. Jadwiga, inspiruje wiernych naśladujących 
jej postawę do niesienia pomocy bliźnim”41. W parafii Betania w Panamie 
czciciele nazywają jej imieniem miejscowości i dzielnice, a ich duszpasterze 
przedstawiają ją, wraz z innymi świętymi, jako przykład oddania się Bogu 
i bliźnim42. 

W Ameryce Łacińskiej obecność św. Jadwigi zapisuje się w życiu społecz-
nym wiernych. Na dowód przytoczymy dwa świadectwa: z parafii św. Jadwigi 
z Cabudare w Wenezueli i z Sao Paulo z Brazylii. Ks. Héctor Mario Cárdenas 
napisał do kustosza sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy w liście z 3 maja 
2011 roku, że św. Jadwiga „jest znana, jako patronka dłużników, biedaków, 
w sposób szczególny zwracają się do niej ci, którzy nie posiadają własnego 
domu”. W odpowiedzi na potrzeby wiernych parafia zorganizowała grupy dla 
anonimowych alkoholików, hazardzistów i narkomanów. Opierając się na pe-
tycji zawartej w liście, możemy potwierdzić, że działa już przychodnia, w któ-
rej udziela się ogólnej i specjalistycznej pomocy medycznej, także w zakresie 

36 APT, Jeronimo Pessanha de Almeida, Przewielebny Ksieze Rektorze, Parroquia de 
Santa Rita de Cássia-Turiaçau- Rio de Janeiro, 8.11.2001.

37 APT, Piotr Atanazy Polanko, Do Kustosza Relikwii św. Jadwigi Śląskiej, sanktu-
arium św. Jadwigi Trzebnica, 20.07.2004.

38 APT, Rubens Sodré Miranda CSS, Monseñor Marian Gołębiewski, Parafia Nossa 
Senhora Aparecida e Santa Edwiges, Goiania, Brazylia, 12.09.2012.

39 APT, Raimundo Alvares Ferreira, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, prowincja wroc-
lawska, Curitiba, 22 de abril 2009.

40 APT, Givanildo Luiz de Andrede, Drodzy bracia w kapłaństwie, Parafia św. Jadwigi, 
Bras de Pina w Rio De Janeiro, 2 maja 2012.

41 APT, Edward Pracz, Proboszcz sanktuarium św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy, Gdynia, 
28.11.2007.

42 APT, Marlo Verar, Do Bp Mariana Gołębiowskiego, Betania w Panamie, 22.10.2007. 
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fizjoterapii i laboratorium, w celu zaspokajania potrzeb okolicznej ludności43. 
3 lipca 2011 roku w kościele zostały intronizowane relikwie św. Jadwigi. W liś-
cie z 24 kwietnia 2011 roku, zawierającym poparcie dla petycji o przyznanie 
relikwii bp Antonio José López Castillo zaznacza, że „relikwia będzie znakiem 
wysiłku kościoła lokalnego w celu odnowy duszpasterskiej w duchu komunii 
i misji Kościoła”44. 

O wielu dziełach o charakterze charytatywnym i społecznym dowiaduje-
my się ze strony internetowej parafii z Sao Paulo. Zmian w sensie społecznym 
dokonał szczególnie o. Euricio Dedino, który „zamiast kwiatów (do kościoła) 
prosił o żywność i odzież dla biednych” i w latach 80. i 90. wyruszył na pomoc 
biednym mieszkańcom dzielnicy Heliópolis. Inne bardzo ważne wydarzenia, 
które miały miejsce wokół sanktuarium św. Jadwigi w Sao Paulo, to powstanie 
dzieła społecznego, dzieła Caritas, przyjęcie pogorzelców ze spalonych budyn-
ków blisko szpitala, powstanie instytutu muzycznego Baccarelli i Fundacji 
Domu Dziecka Świętej Ángeli45.

Głęboką wiarę mieszkańców Ameryki Łacińskiej, która ma odzwierciedle-
nie w życiu, ale jest również ufnością ludzi wznoszących swe oczy ku Bogu, 
potwierdzają obrazy, figury i witraże, ozdabiające liczne kaplice i ołtarze, 
a czasami znajdujące się w prywatnych rękach. Jednym z takich dzieł jest 
obraz św. Jadwigi w galerii internetowej Jamesa Caswella. Obraz olejny został 
namalowany około 1875 roku na metalowej podstawie o wymiarach 14 × 10 
cali (35,56 × 25,4 cm), pochodzi z miasta Meksyk. Na obrazie przedstawiono 
św.  Jadwigę ubraną w długą książęcą suknię przepasaną cienkim paskiem, czer-
wony płaszcz ochrania jej ramiona, a na jej głowie spoczywa otwarta książęca 
korona. W lewej ręce trzyma sakiewkę, w prawej monetę, którą podaje siedzą-
cemu więźniowi skutemu kajdanami. Po lewej stronie Jadwidze towarzyszy 
chłopiec trzymający koszyk z chlebem, a po prawej biedak z opuszczonym 
kapeluszem w geście przyjęcia ofiarowanej jałmużny46. Św. Jadwiga z Andechs 

43 APT, Héctor Mario Cárdenas, Kustosz Sanktuarium św. Jadwigi. Trzebnica, Polo-
nia, Barquisimeto, Wenezuela, 3 de mayo 2011.

44 APT, Antonio José Lopez Castillo, Rector del Santuario de Santa Eduvigis, Barqu-
isimeto, Venezuela, 26 de abril de 2011.

45 Matriz Paroquial Santuário Santa Edwiges, http://www.arquisp.org.br/regiaoipiran-
ga/paroquias/paroquia-santa-edwiges/matriz-paroquial-santuario-santa-edwiges [dostęp: 
14.03.2017]. 

46 Santa Eduviges, http://www.historia-antiques.com/detail.php?startLimit=113&
web_cat=Retablos&limitPer Page=1&listPerPage=16&sortby=&sld=&keyword=& 
preview= [dostęp: 21.03.2017].
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przedstawiana jest, jak to się przyjęło w Europie, z bosymi stopami, z bucika-
mi w rękach (ale może też trzymać w ręku koszyk z pieczywem). Natomiast 
fakt, że powszechnie przedstawia się ją z makietą małego kościoła, stał się 
w tej części świata przyczynkiem, aby uważać ją za adwokata tych, którzy chcą 
znaleźć dom.

Potwierdzeniem wiary we wstawiennictwo św. Jadwigi wśród biednych 
i dłużników jest figura, która znajduje się w kościele Jezusa z Nazaretu w mie-
ście Meksyk. Św. Jadwiga ubrana jest w błękitną suknię, przepasaną w talii 
regionalną szarfą, i czerwony płaszcz na ramionach, głowę ma nakrytą białym 
welonem i otwartą koroną książęcą. W lewej ręce trzyma koszyk z pieczywem, 
w prawej kawałek chleba47. To przedstawienie Świętej z Trzebnicy występuje 
w wielu kościołach Meksyku, np. w parafii w Aguascalientes. 

Innym wyobrażeniem, które często występuje w Ameryce Łacińskiej, jest 
jej postać w habicie cysterskim, przepasana cienkim sznurem. Głowa i szyja 
są owinięte białym welonem, który przykrywa brązowa chusta opadająca na 
ramiona. Jadwiga ubrana jest w brązowy płaszcz książęcy, w prawej ręce trzyma 
makietę kościoła48. Inne przedstawienie znajduje się na fasadzie sanktuarium 
z Sao Paulo w Brazylii: Jadwiga ubrana jest w habit cysterski, a w lewej ręce 
trzyma Biblię i na niej położoną koronę królewską49. Bardzo piękną prezenta-
cję postaci św. Jadwigi stanowi witraż, który ozdabia kościół pod wezwaniem 
naszej świętej w dzielnicy Azcapotzalco, w stolicy Meksyku. Podobnie jak na 
obrazach i figurach jest przedstawiona jako księżna z koroną na głowie, obficie 
rozdająca prawą ręką monety i lewą małe bochenki chleba50.

Kończąc refleksje o różnych formach sakralnych, przedstawiających postać 
naszej Świętej, przeniesiemy się do Wenezueli, gdzie w mieście Cartagena, 
w dzielnicy El Pozón, istnieje figura wykonana z brązu o wysokości 1,1 m. Jej 
autorem jest rzeźbiarz hiszpański Eladio Gil, który ofiarował figurę parafii 

47 Dicen que Santa Eduwiges te consigue casa, http://elsenordelhospital.blogspot.
com/2011/10/dicen-que-santa-eduwiges-te-consigue.html [dostęp: 10.01.2017].

48 Santa Eduviges Parroquia, https://www.facebook.com/photo.php?fbid 
=102953783189554&set=a.102953779856221.9483.100004247978885&type 
=3&theater [dostęp: 23.03.2017]. 

49 Matriz Paroquial Santuário Santa Edwiges, http://www.arquisp.org.br/regiaoipi-
ranga/paroquias/paroquia-santa-edwiges/matriz-paroquial-santuario-santa-edwiges [do-
stęp: 14.03.2017].

50 Parroquia de Santa Edu..., https://www.flickr.com/photos/eltb/sets/7215760 
6974442912/ [dostęp: 22.03.2017].
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św. Jadwigi w 1996 roku51. 22 października 2015 roku dokonano kradzieży 
świętej figury, ale złodziej po wyniesieniu nie zdołał jej rozbić w celu sprze-
daży ani oprzeć się odważnym dzieciom, które krzykiem wezwały na pomoc 
dorosłych. Patronka „ludzi bez domu i bezpłodnych kobiet, które dzięki jej 
wstawiennictwu stały się brzemienne”, uczestnicząc w cierpieniu swego ludu, 
powróciła, aby w świątyni towarzyszyć swym braciom i siostrom52.

Kończąc to opracowanie, poświęćmy uwagę modlitwom, poprzez które 
lud Ameryki Łacińskiej zwraca się do Boga za wstawiennictwem św. Jadwigi 
ze Śląska. Jak zaznaczają autorzy listów do kustosza bazyliki w Trzebnicy, we 
wszystkich kościołach i sanktuariach odmawia się modlitwy okresowe i raz 
w tygodniu nowennę do św. Jadwigi. Szczególnie piękna pod względem treści 
i kompozycji jest nowenna przez jej wstawiennictwo. Nowenna zaczyna się 
wstępem, w każdym dniu pojawia się krótka historia z życia Jadwigi, po której 
następuje opowiadanie z pointą. W dniu czwartym historię i opowiadanie za-
stępuje modlitwa, w dniu piątym i siódmym modlitwa św. Franciszka. W no-
wennie autor czyni także odniesienie do tekstów biblijnych, dlatego w dniu 
ósmym pojawia się tekst o miłosiernym Ojcu (Łk 15,11-32), w dniu dziewiątym 
otrzymujemy zaproszenie do refleksji nad naszym życiem, połączone z modli-
twą Psalmem 22. Każdy dzień zamyka wezwanie do św. Jadwigi i zaproszenie 
do medytacji nad krótkimi myślami filozofów i myślicieli, jak Marek Aure-
liusz, Zenon, Abraham Lincoln, Balzac. Nowenna kończy się prośbami do 
świętej, modlitwą Ojcze nasz i modlitwą końcową za jej wstawiennictwem53.

Wśród innych form modlitwy szczególnie ciekawa jest modlitwa Oración 
a Santa Eduwiges, która znajduje się w kościołach św. Jana Bożego (Juan de 
Dios) i św. Krzyża w Guadalajara w Meksyku; ich administratorami są ojco-
wie od św. Jana Bożego. Modlitwa jest prośbą skierowaną do Jadwigi, której 
bardzo piękna figura znajduje się w kościele. Modlący zwraca się do niej jako 
do Obrończyni (Abogada), prosząc o wstawiennictwo, uznając w niej obroń-
czynię biednych, chorych i więźniów. Następnie kieruje przez jej pośrednictwo 
trzy prośby do Boga: prosi o potrzebne siły, moc bycia człowiekiem miłosier-

51 El Heraldo, Se roban Virgen de El Pozón y los niños la encuentran en un paraje, https://
www.elheraldo.co/bolivar/se-roban-virgen-de-el-pozon-y-los-ninos-la-encuentran-en-un-
paraje-224249 [dostęp: 21.03.2017]. 

52 El Universal, Unos niños ayudaron a recuperar imagen de virgen robada en El Po-
zón, http://www.eluniversal.com.co/sucesos/unos-ninos-ayudaron-recuperar-imagen-de-
santa-robada-en-el-pozon-209273 [dostęp: 23.03.2017].

53 Novena a Santa Eduvigis, http://oracionesydevocionescatolicas.com/novena_santa_
eduvigis.htm [dostęp: 23.03.2017].
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nym oraz o radosne serce. Modlitwę kończy wezwanie: „Prześliczna Święta 
Jadwigo, Obrończyni moja. Jeśli Bóg obdarzy mnie tym, o co Cię proszę, 
obiecuję Ci zawsze poszukiwać Twojego światła, ponieważ od dziś będziesz 
moją  Gwiazdą”54.

Kościoły, kaplice, figury, przedsiębiorstwa ogarnięte modlitwą do św. Ja-
dwigi ukazują lud Ameryki Łacińskiej, który zwraca się do niej i ma ją blisko 
siebie. „Siostra ludzi zwykłych i pokornych, dobrodziejka wdów i sierot, wy-
zwolicielka uciskanych i uwięzionych, wstawiająca się o pokój wśród ludzi, 
pobożna nauczycielka i wychowawczyni swoich dzieci, patronka i protektora 
małżeństwa i rodziny, i przede wszystkim matka biednych i zadłużonych, 
przygnębionych, potrzebujących i opuszczonych”55 będzie zawsze wskazywać 
nam wielkie potrzeby i problemy ludu, który cierpi z powodu egoizmu i nie-
sprawiedliwości społecznej, chciwości i chęci posiadania bogactwa.

CULT Of SAINT HeDwIg Of SILeSIA IN LATIN AmeRICA

Summary

The devotion to Saint Hedwig of Silesia was introduced and spread in Latin 
America by Franciscans. Members of this order were the first missionaries to arrive 
in Mexico, by invitation of Hernan Cortez, on August 13th, 1522. In 1570, in the great 
ecclesiastical province of Lima, Franciscans were awarded the title of „doctrineros” 
(indoctrinators) of the Church. During the 19th and 20th century, some other religious 
orders devoted to Saint Hedwig settled in America; missionaries of Saint Vincent de 
Paul, missionaries of the Holy Family of Nazareth, as well as the Oblates of Saint 
Joseph.

Polish immigrants, mainly from Silesia, arrived in Texas (1855) and Curitiba 
(1869), running away from the social turmoil in Europe. They were led by a Francis-
can Leopold Moczygemba and a layman Sebastian Woś Saporski. These immigrants 
spread the devotion to our holy lady in Santos, Sao Paulo (Brazil), and – through the 
work of the Church – in Venezuela, Panama, Costa Rica and Bolivia.

The cult of Saint Hedwig is entrenched in several Latin American parishes, 
where followers worship her through prayers, novenas, pictures and sculptures. As 

54 Catedrales y Iglesias, https://www.flickr.com/photos/eltb/5521020315/in/al-
bum-72157606309121783/ [dostęp: 24.03.2017].

55 Oracion a santa Eduvigis para deudas, vivienda, trabajo o dinero, http://www.ora-
cionesdelossantos.com/2013/05/oracion-santa-eduvigis-para-problemas.html [dostęp: 
27.03.2017].
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a mother, wife and sister, the intercession of Saint Hedwig is requested particularly 
for the homeless, for people in sorrow, for people in debt or with a mortgage, for 
barren women, and for the hopeless. Latin American people feel close to and trust in 
Saint Hedwig as their Defender (Abogada); they worship her as an advocate before 
the Father, as a holy person faithful to the teachings of the gospel and humble on her 
way of life with Father. They see in her the mother and the wife who follows the cross 
of Jesus, our Saviour, with patience and perseverance, vanquishing pain and suffering.

Słowa kluczowe: 
św. Jadwiga, Ameryka Łacińska, kult św. Jadwigi.

Key words: 
Saint Hedwig of Silesia, Latin America, cult of Saint Hedwig.

Ks. Andrzej Kusiak SDS | Kult św. Jadwigi Śląskiej w Ameryce Łacińskiej





 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 2017

Marek Aureliusz Dłogozima

 Rola kultu św. Jadwigi Śląskiej w nawiązaniu 
partnerstwa między miastami Trzebnicą 
a Kitzingen

W sobotę, 6 czerwca 2009 roku, w sali ratusza w Kitzingen Marek Długo-
zima, burmistrz gminy Trzebnica, i Siegfried Müller, nadburmistrz Kitzingen, 
podpisali dokument o randze historycznej dotyczący zawiązania partner-
stwa między miastami Trzebnicą a Kitzingen. Celem poniższego artykułu jest 
wskazanie wątków biograficznych w żywocie św. Jadwigi, które potwierdzają 
fakt, że oba miasta bez wątpienia łączy jej postać. Ponadto zostanie również 
ukazane, jak duchowe dziedzictwo księżnej wpłynęło na proces pojednania 
polsko-niemieckiego, a w dalszej perspektywie przyczyniło się do zawiązania 
partnerstwa między miastami. Artykuł zawiera również charakterystykę dzi-
siejszego wymiaru współpracy między Kitzingen a Trzebnicą ze szczególnym 
uwzględnieniem kultu i orędownictwa św. Jadwigi Śląskiej.

I. Z Andechs przez Kitzingen do Trzebnicy.  
Wybrane wątki biograficzne św. Jadwigi Śląskiej w kontekście 
związków polsko-niemieckich

Jadwiga pochodziła z bawarskiego rodu hrabiowskiego Diessen-Andechs. 
Data jej urodzenia nie jest pewna. Historycy podają, że przyszła na świat 

Mgr Marek Aureliusz Długozima – prawnik, ukończył studia doktoranckie na 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i aplikację radcy prawnego; radny powiatu 
trzebnickiego w kadencji 1998–2002 i burmistrz gminy Trzebnica od grudnia 6 grudnia 
2006 r.
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między 1178 a 1180 rokiem1. Była córką Bertolda VI, księcia Meranii (osoby 
bardzo wpływowej na dworze cesarza Fryderyka Barbarossy), i Agnieszki von 
Rochlitz, której ród związany był z cesarzem Karolem Wielkim. W wieku 
pięciu lat Jadwiga z Andechs została odesłana do klasztoru benedyktynek 
w Kitzingen, gdzie zdobyła wykształcenie i wychowanie. Mniszki prowadziły 
tam znaną szkołę dla panien z dobrych domów. W wieku około 12 lat Jadwiga 
została żoną księcia wrocławskiego Henryka I Brodatego, syna Bolesława I 
Wysokiego, który z kolei wraz z ojcem Jadwigi, Bertoldem walczył, pacyfikując 
zbuntowany Mediolan. W historii możemy doszukać się znacznie więcej wąt-
ków, które świadczą o bliskich związkach Piastów z rodem Diessen-Andechs. 
Jednak ich szczególnym wymiarem było małżeństwo Jadwigi i Henryka, które 
otwierało nowe możliwości dyplomatyczne w Europie Środkowej i Wschod-
niej. Fakt, że św. Jadwiga wychodziła za mąż w wieku około 12 lat, pozwala 
historykom na umieszczenie daty zawarcia ślubu między rokiem 1186 a 1190. 
Niestety do dziś trudno ustalić miejsce zaślubin. Badacze żywota św. Jadwigi 
przyjmują, że mogły to być siedziby rodowe: Andechs, Wrocław lub nawet 
Legnica, którą do śmierci ojca Bolesława Wysokiego rządził książę Henryk. 
Księżna Jadwiga nie miała kompetencji do sprawowania samodzielnych rzą-
dów, jednak bardzo troszczyła się o swoich poddanych. Fundowała szpitale 
i przytułki. Zakładała kuchnie polowe dla głodujących. W 1202 roku, na jej 
prośbę, książę Henryk ufundował opactwo cysterek w Trzebnicy i cystersów 
w Henrykowie. Po śmierci męża i usamodzielnieniu się syna Henryka Po-
bożnego księżna schroniła się w klasztorze trzebnickim, gdzie opatką była 
jej córka Gertruda. Jadwiga zmarła w opinii świętości 14 października 1243 
roku w Trzebnicy. Do dziś w mieście znajduje się jej grób. Wspomniane 
wątki biograficzne z życiorysu św. Jadwigi wskazują na to, jak mocno osoba 
księżnej łączy naród polski i niemiecki. Urodzona w Niemczech, wykształ-
cona i wychowana w niemieckim klasztorze, całe swoje dorosłe życie, w roli 
żony księcia polskiego, matki, fundatorki, osoby mocno zaangażowanej, jak 
byśmy dziś powiedzieli, w działalność charytatywną na rzecz ubogich, spę-
dziła w Polsce, gdzie też została pochowana. Bez wątpienia również na tym 
tle biograficznym wyłaniają się dwa ważne miasta: niemieckie Kitzingen, 
gdzie przyszła święta odebrała wychowanie i wykształcenie, oraz polskie miasto 
Trzebnica.

1 Wybrane wątki biograficzne za: A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, Warszawa 1990.
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II. Jadwiga Śląska patronką pojednania polsko-niemieckiego i jej 
rola w procesie integracji europejskiej

Jednak nie tylko wybrane fragmenty z życiorysu św. Jadwigi i jej działalność 
są tym, co połączyło oba narody. Już po jej śmierci, a jeszcze przed ogłoszeniem 
oficjalnej kanonizacji 26 marca 1267 w Viterbo, miejsce jej spoczynku zaczęło 
przyciągać rzesze pielgrzymów narodowości polskiej, niemieckiej i czeskiej2. 
Badacze podkreślają, że kiedy oficjalnie została ogłoszona świętą, pamięć o niej 
jeszcze mocniej zjednoczyła pielgrzymów. Ponadto istotny wpływ na rozwój 
różnych form kultu św. Jadwigi poza granicami Polski mieli biskupi z rodu 
Piastów. To m.in. dzięki ich decyzji święto, wspomnienie św. Jadwigi, znalazło 
się w kalendarzu liturgicznym diecezji: praskiej, passawskiej, ołomunieckiej, 
wiedeńskiej i miśnieńskiej3. 

W kolejnych wiekach zmieniały się granice państwa polskiego i obszar 
Dolnego Śląska pozostawał zarówno pod wpływami niemieckimi, jak i pol-
skimi. Jednak mimo zmienności historycznych dziejów nad losami ludności, 
która zamieszkiwała te ziemie, zawsze czuwała św. Jadwiga. Warto przyjrzeć 
się zwłaszcza temu, jak ogromną rolę jej kult odegrał po trudnych doświad-
czeniach II wojny światowej, i temu, jak ważną rolę odegrała społeczność 
w Trzebnicy w procesie szerzenie kultu św. Jadwigi i podkreślania jej roli jako 
patronki obu narodów: polskiego i niemieckiego. Bez wątpienia możemy mó-
wić o wspólnototwórczej roli kultu św. Jadwigi w powojennej Polsce, który 
można było obserwować nie tylko w kraju, ale także poza granicami Polski. 
Kościół na Ziemiach Zachodnich w 1945 roku od razu nawiązał do dawnej 
polskiej tradycji ziem piastowskich, a przede wszystkim do ożywienia kultu 
św. Jadwigi jako trwałego elementu łączącego Śląsk z Polską oraz ważnego 
czynnika integrującego społeczeństwo Dolnego Śląska. Natomiast ludzie wy-
siedleni z dawnych wschodnich niemieckich terenów zabrali w głąb Niemiec 
swoje przywiązanie do Patronki Śląska. Można powiedzieć, że do Niemiec po 
II wojnie światowej, pamięć o Patronce Śląska zanieśli jego byli mieszkańcy4.

Św. Jadwiga, której konfesja w sposób cudowny ocalała w czasie pożogi 
wojennej w styczniu 1945 roku, stanowiła odtąd realną szansę dla obu nacji na 

2 S. Araszczuk, Kult św. Jadwigi na Śląsku w świetle przedtrydenckich wrocławskich 
ksiąg liturgicznych, Opole 1995, s. 42. 

3 J. Gottschalk, St. Hedwig, Herzogin von Schlesien, Köln–Graz 1964, s. 301–311. 
4 A. Kiełbasa, Święci budują mosty miłości, „Salwator” 1996 nr 2, s. 17. 
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zbudowanie wspólnego domu europejskiego5. Przykładem tak rozumianego 
dziedzictwa Księżnej może być harmonijna i zgodna współpraca w latach 
1945–1946 ks. Wawrzyńca Bochenka SDS z przedwojennym proboszczem 
Trzebnicy ks. Alfredem Hübnerem. Mimo ewakuacji niemieckich mieszkań-
ców z Trzebnicy w styczniu 1945 roku niemiecki proboszcz pozostał w mieście 
i aż do śmierci w 1946 roku pomagał salwatorianom6. Poza tym wiele opraco-
wań wskazuje na to, że również w następnych latach zakonnicy – salwatorianie 
starali się w swoim duszpasterstwie podkreślać rolę osoby św. Jadwigi jako 
patronki pojednania i współpracy pomiędzy narodami polskim i niemieckim7.

Pierwszy ślad oficjalnych kontaktów polsko-niemieckich w Trzebnicy po 
wojnie ukazuje m.in. ks. I. Kiełbasa8, który za Archiwum Domu Zakonnego 
Salwatorianów w Trzebnicy podaje, że 19 lipca 1962 roku odwiedziła trzebnic-
ką bazylikę prof. Klara Maria Fassbinder, znana działaczka katolicka z Repu-
bliki Federalnej Niemiec, autorka biografii św. Jadwigi. Wówczas to w księdze 
pamiątkowej zostawiła znamienny wpis: „Aby św. Jadwiga roztaczająca opiekę 
nad narodami polskim i niemieckim troszczyła się o nie nadal”9. Wszystko 
to działo się w bardzo trudnym momencie dziejowym, kiedy naród polski 
i niemiecki więcej dzieliło, niż łączyło. Traumatyczne doświadczenia II wojny 
światowej, Holocaust, wciąż tlące się zgliszcza zrujnowanych polskich miast, 
wszechobecna śmierć i straty tworzyły mur zbudowany na nienawiści i braku 
przebaczenia. Dodatkowo sytuacja w kraju nie sprzyjała rozwojowi kultu 
św. Jadwigi jako patronki pojednania. W 1951 roku fala represji państwa wobec 
Kościoła w Polsce sprawiła, że zagadnienia międzynarodowe, w tym również 
problematyka stosunków polsko-niemieckich, musiały zejść na dalszy plan. 
Proces odkrywania „innych Niemców” zaczął się dopiero po wydarzeniach 
październikowych w 1956 roku i zaowocował w 1965 roku historycznym „Orę-
dziem pokoju”10.

Bez wątpienia był to przełomowy moment w trudnych, powojennych kon-
taktach polsko-niemieckich. List biskupów polskich do biskupów niemieckich 

5 Tenże, Rola kultu św. Jadwigi Śląskiej w procesie integracji europejskiej, w: Pielgrzy-
mowanie a integracja, red. Z. Glaeser, J. Górecki, Opole 2005, s. 69. 

6 I. Kiełbasa, Ks. profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010). Życie oraz 
działalność naukowa i duszpasterska, Kraków 2013, s. 351. 

7 Tamże, s. 351-352. 
8 Tamże, s. 352. 
9 Archiwum Domu Zakonnego Salwatorianów w Trzebnicy, Kronika Parafii św. Ja-

dwigi w Trzebnicy (1945-1977), s. 64. 
10 A. Kiełbasa, Rola kultu św. Jadwigi Śląskiej, s. 62.
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z 18 listopada 1965 roku, a także odpowiedź biskupów niemieckich z 5 grudnia 
1965 miały ogromne znaczenie w budowaniu relacji między obydwoma naro-
dami i w tym kontekście nazywano ten dokument aktem pionierskim. Nie 
można zapomnieć, że to historyczne wydarzenie miało wówczas więcej prze-
ciwników niż zwolenników. Warto podkreślić także fakt, że w treści orędzia 
znalazły się obszerne fragmenty nawiązujące do osoby św. Jadwigi. Przyczyn 
tego można upatrywać m.in. w tym, że jednym z sygnatariuszy tego orędzia 
był kard. Bolesław Kominek, który od 1957 roku często gościł w Trzebnicy11. 
W orędziu możemy przeczytać obszerne fragmenty poświęcone Księżnej: „Sta-
ła się ona największą dobrodziejką ludu polskiego w XII w., na terenie ziem 
zachodnich, należących wówczas do Polski piastowskiej na Śląsku. Jest rzeczą 
niemal historycznie stwierdzoną, że nauczyła się ona mowy polskiej, by móc 
służyć prostemu ludowi polskiemu. Po jej śmierci i jej szybkiej kanonizacji do 
miejsca jej wiecznego spoczynku w Trzebnicy, której nadano później nazwę 
Trebnitz, płynęły tłumy polskiego i niemieckiego ludu. Dziś jeszcze robią 
to całe tysiące i nikt nie zarzuca naszej wielkiej świętej, że była pochodzenia 
niemieckiego. Przeciwnie, uważa się ją na ogół, pomijając nacjonalistycznych 
fanatyków, za najlepszy wyraz budowania chrześcijańskiego pomostu między 
Polską i Niemcami. (…) Pomosty między narodami budują najlepiej właśnie 
ludzie święci, tylko tacy, którzy mają szczere intencje i czyste serce”12. Nie wol-
no zapominać i o tym, że również w odpowiedzi biskupi niemieccy odwołali 
się bezpośrednio do osoby św. Jadwigi: „Groty pod św. Piotrem kryją kapliczkę 
Częstochowskiej Madonny. Tam znaleźliśmy również obraz św. Jadwigi, którą 
Wasz naród szczególnie czci i którą uważacie za najlepszy wyraz chrześcijań-
skiego pomostu między Polską a Niemcami. Od tej wielkiej Świętej chcemy 
się uczyć, jak spotykać się z szacunkiem i miłością”13. Te słowa nie spotkały się 
z życzliwością zarówno niemieckiej, jak i polskiej społeczności. Biskupi jednak 
nadal opowiadali się za procesem pojednania. Podczas milenijnego otwarcia 
„Te Deum” w Trzebnicy 9 października 1966 roku abp B. Kominek odważnie 
głosił ideę pojednania pomiędzy narodami opartą na wzajemnym przebacze-
niu i wzorze św. Jadwigi14. „Kościół w Polsce nie odwołuje się do św. Jadwigi 

11 I. Kiełbasa, Ks. profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa, s. 352. 
12 P. Raina, Kościół w PRL. Dokumenty. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumen-

tów 1945-1989, tom 2: Lata 1960-1974, Poznań 1995, s. 358. 
13 Tamże, s. 364. 
14 B. Kominek, Otwarcie Milenijnego Te Deum w Trzebnicy, w: P. Raina, Te Deum 

Narodu Polskiego. Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w świetle dokumentów kościelnych, 
Olsztyn 1991, s. 424. 
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Śląskiej przypadkowo – powiedział abp Kominek w Trzebnicy w 1966 roku. 
– Jeśli nie chcemy się wyrzec tutejszego rodzimego fundamentu dziejowego, 
zbudowanego przez królewski szczep Piastowy, nie możemy pominąć tej świę-
tej małżonki księcia Henryka Brodatego i świętej matki Henryka Pobożnego. 
Mimo że historia nigdy nie zostanie w pełni docieczona, wiemy, że wielkie 
inicjatywy i wspaniałe, zwycięskie poczynania Piastów śląskich w XIII w. nie 
mogły powstać bez jej wpływu ani bez oddziaływania jej potężnego ducha”15.

Kolejnym potwierdzeniem odważnej postawy arcybiskupa były słowa wy-
powiedziane przez niego podczas uroczystości 700-lecia kanonizacji Patronki 
Śląska 15 października 1967 roku w Trzebnicy: „Przy moście Tumskim we 
Wrocławiu, wiodącym na Wyspę Piaskową, stoi kuta w kamieniu Jadwiga. 
Stoi na moście łączącym wschodni i zachodni brzeg Odry. Wszystkim prze-
chodzącym każe na siebie spoglądać i każe im pomyśleć, że wszyscy są braćmi, 
na którymkolwiek brzegu mieszkają”16. Słowa, które wówczas padły, w swoim 
opracowaniu następująco sposób komentował ks. prof. A. Kiełbasa: „Nikt 
w polskim Kościele nie był tak zorientowany w nabrzmiałych problemach 
polsko-niemieckich jak kard. Bolesław Kominek, inicjator i główny autor Orę-
dzia pokoju z 1965 roku. Najpierw w Opolu, a potem we Wrocławiu w swo-
ich przemówieniach przekonywał, że wierność Ewangelii nie może oznaczać 
ślepoty w stosunkach międzynarodowych. (…) Pracował nad integracją spo-
łeczeństwa na Śląsku, a zarazem nad porozumieniem z Niemcami”17. I dalej: 
„Przełamaniem tabu w orędziu było mówienie o św. Jadwidze jako patronce 
Śląska, założycielce klasztoru w Trzebnicy, z położeniem akcentu na jej nie-
miecki rodowód. Ona stała się matką polskich Piastów, których wychowała 
w odpowiedzialności za kraj, a w dalszej perspektywie za Europę i kulturę 
chrześcijańską. Znany nam jest jej wpływ na syna Henryka Pobożnego, bo-
hatera bitwy legnickiej. Jadwiga przybyła do Polski z wyraźnie określonego 
środowiska benedyktyńskiego. Przez siedem lat była wychowywana według 
reguły św. Benedykta w Kitzingen. Reguła ta była «pierwszą konstytucją euro-
pejską», inspirującą nowe rozwiązania wspólnotowe”18.

Warto również wspomnieć, że pięć lat wcześniej, przed wymianą listów 
między biskupami polskimi i niemieckimi, w roku stawiania muru berliń-
skiego biskup Berlina, kardynał Juliusz Döpfner w czasie uroczystości ku czci 

15 Tamże.
16 B. Kominek, Po siedmiu wiekach. Słowo powitalne na uroczystości kanonizacji 

św. Jad wigi w Trzebnicy 15 X 1967 r., „Przewodnik Katolicki” 1967 nr 46, s. 409-410.
17 A. Kiełbasa, Rola kultu św. Jadwigi Śląskiej, s. 64. 
18 Tamże, s. 64-65. 
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św. Jadwigi – 15 października 1960 roku, w kościele św. Edwarda w Berlinie, 
poddał ostrej krytyce rozumowanie wielu swoich rodaków. Odwołał się w ka-
zaniu do narodu polskiego, który doświadczył traum ze strony skrajnych 
nacjonalistów niemieckich, i mówił o narodzie niemieckim, który nie chce 
dostrzec przyczyn tej tragedii i zapomina o pokucie za wyrządzoną krzywdę. 
Mówił też: „po wojnie z drugiej strony dopuszczono się krzywdy, gdy miliony 
Niemców wypędzono z terenów, które od stuleci niezaprzeczalnie uważali za 
swoją ojczyznę. W końcu mogłoby się zdawać, że naród niemiecki i naród 
polski muszą pozostawać w diabelskim kręgu wzajemnych wyrzutów. Czy dla 
obydwu narodów ma to być jedyne dziedzictwo przeszłości? Uważam, że mu-
szą one z tego zrezygnować, aby nawzajem zarzucać sobie zbrodnie. Wolimy 
raczej w zawstydzeniu i płaczu uklęknąć przed grobem świętej Jadwigi, która 
od początku należy do obydwu narodów. Uznajmy naszą winę i błagajmy 
Boga, aby zesłał na nas swoje zmiłowanie”19. W tym samym kazaniu kard. 
Juliusz pytał: „Czy nie powinniśmy przez św. Jadwigę podać sobie ręce, gdyż 
zgodne istnienie obydwu narodów jest dla przyszłości ważniejsze od problemu 
granic?”20. Taka postawa wyznaczała nowe kierunki w myśleniu o relacjach 
polsko-niemieckich, co kilka lat później potwierdzili biskupi we wspomnia-
nym już orędziu.

W tym czasie w Trzebnicy również można było dostrzec wzmożony ruch 
pielgrzymkowy z krajów niemieckojęzycznych. W latach 1970-1989 z 1764 
grup zagranicznych odwiedzających Trzebnicę aż 1205 przybyło z RFN, NRD 
i Austrii21. Ale prawdziwy rozkwit ruchu pielgrzymkowego ze strony niemiec-
kiej nastąpił po roku 1989. Wtedy to zdecydowaną większość pielgrzymów 
stanowili Niemcy.

W tym czasie do Trzebnicy przybył też ks. Antoni Kiełbasa. W 1972 roku, 
po swoim powrocie z Rzymu, rozpoczął posługę w Trzebnicy. Warta odnoto-
wania jest jego rola w procesie budowania przyjaźni między narodem polskim 
a niemieckim. Ks. A. Kiełbasa był osobiście zaangażowany w rozwój ruchu 
pielgrzymkowego w Trzebnicy. Przyjmował i oprowadzał gości z Niemiec po 
Trzebnicy i trzebnickim sanktuarium. Szczególna w tym procesie budowania 
mostów przyjaźni z narodem niemieckim była bliska relacja kapłana z bisku-

19 A. Kiełbasa, Święta Jadwiga – patronką pojednania. Święci budują mosty miłości, 
„Dolny Śląsk” 4(1997), s. 102.

20 Tenże, Rola kultu św. Jadwigi Śląskiej, s. 63.
21 Tenże, Rozwój kultu św. Jadwigi w Polsce po 1945 roku i jego znaczenie w procesie 

integracji ludności na Dolnym Śląsku, w: Nasi Święci. Polski słownik hagiograficzny, red. 
A. Witkowska, Poznań 1995, s. 452. 
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pem, a potem kardynałem Joachimem Meisnerem, który podczas uroczysto-
ści odpustowych w 1993 roku mówił m.in.: „Musimy wszystko uczynić, aby 
nasz wspólny obraz świętej Jadwigi nie miał żadnych rys. Polacy i Niemcy, 
 podobnie jak to się stało między Niemcami i Francuzami, chcą być przyja-
ciółmi”22.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w procesie budowania wzajemnych rela-
cji był dzień 16 października 1978 roku, kiedy papieżem ogłoszono Polaka Jana 
Pawła II. Kościół w Polsce przeżywał właśnie uroczystości ku czci św. Jadwigi 
Śląskiej. Do tej niezwykłej okoliczności Ojciec Święty wielokrotnie nawiązywał 
w swoich przemówieniach, jednocześnie wskazując często na orędownictwo 
księżnej ze Śląska nad stosunkami polsko-niemieckimi. Mówił o tym m.in. 
w Częstochowie, 5 czerwca 1979 roku, w czasie homilii wygłoszonej podczas 
mszy św. odprawianej pod szczytem Jasnej Góry dla pielgrzymów z Dolnego 
Śląska i Śląska Opolskiego. Papież podkreślał potrzebę dostrzeżenia analogii 
pomiędzy budowaniem jedności narodowej przez św. Stanisława biskupa, 
a pośrednictwem św. Jadwigi w sprawie pojednania narodów. Wyraził nadzieję, 
że wsparty przykładem i wstawiennictwem św. Stanisława i św. Jadwigi będzie 
mógł owocnie służyć sprawie jedności narodowej we współczesnym świecie, 
a przede wszystkim w procesie pojednania między Polakami a Niemcami. Tego 
dnia Ojciec Święty przekazał na ręce ks. abp. H. Gulbinowicza wotum dla 
sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy w postaci dużej świecy paschalnej i kie-
licha mszalnego, mówiąc: „Opatrzność Boża w swoich niewypowiedzianych 
zrządzeniach wybrała dzień 16 października 1978 roku jako dzień przełomowy 
w moim życiu. W dniu 16 października Kościół w Polsce czci św. Jadwigę 
Śląską. I dlatego też poczytuję za mój szczególny obowiązek złożyć dzisiaj na 
ręce Kościoła w Polsce, na ręce metropolity wrocławskiego to wotum dla tej 
Świętej, która jako patronka sąsiadujących narodów, jest również patronką 
dnia wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową”23. Rok później, 16 paź-
dziernika 1979 roku, w liście do wiernych archidiecezji wrocławskiej z okazji 
pierwszej rocznicy pontyfikatu Jan Paweł II po raz kolejny przywołał św. Ja-
dwigę jako patronkę pojednania, którą „również dla jej zasług po dziś dzień 
Polacy i Niemcy uważają za Orędowniczkę wzajemnego pojednania i pokoju 
między narodami”24. Jednak najwyraźniej o św. Jadwidze łączącej naród polski 

22 I. Kiełbasa, Ks. profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa, s. 358. 
23 B. Giemza, Święci żyją świętymi. Święta Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu świętego 

Jana Pawła II, wyd. 2 uzup., Trzebnica 2017, s. 23.
24 Tamże, s. 29.
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i niemiecki wybrzmiały słowa homilii w czasie mszy św. we Wrocławiu na Par-
tynicach 21 czerwca 1983 roku: „W dziejach tych stoi ona jakby postać granicz-
na, która łączy ze sobą dwa narody: naród niemiecki i naród polski. Łączy na 
przestrzeni wielu wieków historii, która była trudna i bolesna. Święta Jadwiga 
wśród wszystkich dziejowych doświadczeń pozostaje przez siedem już stuleci 
orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania, stosownie do wymagań 
prawa narodu, międzynarodowej sprawiedliwości i pokoju”25.

W kontekście przytoczonych tu faktów pokazujących św. Jadwigę jako 
szczególną patronkę w budowaniu na nowo ważnych i dobrych relacji z naro-
dem niemieckim szczególnego znaczenia nabierają dwa wpisy z księgi pamiąt-
kowej w trzebnickiej bazylice. „Z Andechs do Trzebnicy! Panie, przez wsta-
wiennictwo św. Jadwigi błogosław narodom polskiemu i niemieckiemu” – na-
pisał w księdze pamiątkowej wspomniany już kard. J. Döpfner 25 października 
1973 roku. Jego następca kard. Joseph Höffner w tej samej księdze 25 kwietnia 
1997 roku powtórzył: „Święci budują mosty miłości między narodami. Święta 
Jadwiga jest pośredniczką pokoju między narodem polskim i niemieckim”26. 

III. Początki partnerstwa między Trzebnicą a Kitzingen 
ze szczególnym uwzględnieniem orędownictwa św. Jadwigi Śląskiej

Atmosfera budowania dobrych relacji z narodem niemieckim stała u pod-
staw nawiązania współpracy między Trzebnicą a niemieckim miastem Kit-
zingen. W 1996 roku, przy współudziale ks. Antoniego Kiełbasy, doszło do 
wymiany korespondencji między nadburmistrzem Kitzingen E. Rumplem 
a burmistrzem Trzebnicy H. Jacukowiczem. Kontakty te nie były jednak pielę-
gnowane ani podtrzymywane. Dopiero w 2007 roku, z inicjatywy Marka Dłu-
gozimy, nowo wybranego burmistrza gminy Trzebnica, ponownie odżyła spra-
wa partnerstwa między Trzebnicą a Kitzingen, która ostatecznie zaowocowała 
podpisaniem umowy partnerskiej 6 czerwca 2009 roku. Z pewnością osobą, 
która miała ogromny wpływ na zawiązanie tego porozumienia, był ks. A. Kieł-
basa, utrzymujący od 1995 roku stałe kontakty z proboszczem Herbertem 
Baumannem oraz z mieszkańcami Kitzingen. Warto w tym miejscu w najważ-
niejszych datach prześledzić proces nawiązywania relacji między mieszkańcami 
Kitzingen a trzebniczanami. Już w 1993 roku odbyła się pielgrzymka duszpa-

25 Tamże, s. 33-34.
26 A. Kiełbasa, Święci budują mosty miłości, s. 18. 

Marek Aureliusz Dłogozima | Rola kultu św. Jadwigi Śląskiej w nawiązaniu…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 2017116

sterstwa nauczycieli do miejsc związanych z życiem i działalnością św. Jadwi-
gi. Na trasie pątników znalazły się miasta Kitzingen i Andechs. Okazją do 
pielgrzymowania było wspomnienie 750-lecia śmierci księżnej. Wtedy też 
zawiązała się przyjaźń między ks. Antonim a wspomnianym już ks. dzieka-
nem Herbertem Baumannem, proboszczem katolickiej parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela. Wizyta zakończyła się zaproszeniem mieszkańców Kitzingen do 
Trzebnicy; zaproszeni przybyli rok później, w 1994 roku. W trakcie spotkania 
gościom przekazano relikwie św. Jadwigi. W kolejnym roku do Kitzingen 
wyjechała delegacja z Trzebnicy pod przewodnictwem wspomnianego już 
burmistrza Henryka Jacukowicza. Jak pisał w swoich relacjach ks. A. Kiełbasa, 
uczestnikom wyjazdu przyświecał wówczas podwójny cel: „udział w konsekra-
cji nowego ołtarza w kościele św. Jana Chrzciciela, do którego wmurowano re-
likwie św. Jadwigi, oraz oficjalne spotkanie z radą miasta Kitzingen”27. Efektem 
tego spotkania była pierwsza wymiana uczniów między szkołami w Kitzingen 
i Trzebnicy. Trzeba również zaznaczyć, że mimo iż nie doszło do zawiązania 
partnerstwa, dla strony niemieckiej wizyta gości z Polski miała duże znaczenie, 
o czym świadczą chociażby artykuły, które w tym czasie ukazały się w prasie 
niemieckiej. 2 lipca w „Main Post” opublikowano artykuł o partnerstwie 
pomiędzy Trzebnicą a Kitzingen, zatytułowany Die heilige Hed wig als Bin-
deglied28. Tego samego dnia ukazała się obszerna relacja z wizyty trzebniczan 
w mieście Kitzingen: Besuchaus der geborenen Partnerstadt29. Tytułu tego nie 
można przetłumaczyć dosłownie, ale oddaje on ideę partnerstwa rozumianą 
jako współpraca miast, gdzie żyła i wychowała się św. Jadwiga. Widać zatem, 
że idea orędownictwa św. Jadwigi w budowaniu przyjaźni między Trzebnicą 
a Kitzingen obecna była od samego początku.

Jednak jak już wspomniano, w rezultacie tej wizyty nie doszło do na-
wiązania trwałego partnerstwa. Z niewyjaśnionych przyczyn rozmowy na 
ten temat zostały wówczas zerwane i jak podkreślała to później wielokrotnie 
strona niemiecka, to Polacy nie wykazywali w tej sprawie inicjatywy. W 2009 
roku ks. prof. A. Kiełbasa skomentował ten czas niewykorzystany przez stronę 
polską w znamiennych słowach: „Ostatnie 11 lat można nazwać okresem mil-
czenia”30. Po objęciu władzy w Trzebnicy przez burmistrza Marka Długozimę 
w 2006 roku odżył pomysł wznowienia kontaktów z niemieckim miastem 

27 Tenże, Droga do partnerstwa, „Nowa Gazeta Trzebnicka” 28(609) 2008, s. 10.
28 W. Paulus, Die heilige Hedwig als Bindeglied, „Main Post” 2.07.2008 nr 152, s. 27. 
29 Besuch aus der „geborenen Partnerstadt“, „Kitzinger Zeitung” 2.07.2008 nr 152, s. 4. 
30 A. Kiełbasa, Droga do partnerstwa, s. 10.
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Kitzingen. W liście z 30 maja 2007 roku nowy burmistrz gminy Trzebnica 
zwracał się do ówczesnego nadburmistrza Kitzingen Bernarda Mosera: „Ze-
szłoroczne wybory samorządowe wyłoniły w Gminie Trzebnica nowe władze. 
Jako ich przedstawiciel chciałbym zachęcić Pana do powrotu do przerwanej, 
ale potrzebnej i owocnej współpracy miast Kitzingen i Trzebnica. Współpraca 
naszych miast rozpoczęła się w 1996 roku. Od tamtego czasu odbyło się wie-
le wspólnych spotkań i przedsięwzięć, między innymi współdziałanie szkół 
z obu miast: Richard-Rother-Schule z Kitzingen i Gimnazjum nr 1 z Trzeb-
nicy. Jestem przekonany, że tę współpracę należy nie tylko kontynuować, ale 
również rozwijać na kolejne obszary”31. Co ważne, już w pierwszym liście 
ze strony polskiej pojawiło się nawiązanie do św. Jadwigi Śląskiej: „Miasto 
Trzebnica jest również przychylne współpracy w innych dziedzinach służących 
pojednaniu i  lepszemu zrozumieniu naszych narodów. Patronką pojednania 
polsko-niemieckiego jest św. Jadwiga Śląska, fundatorka trzebnickiego klasz-
toru i najznamienitsza obywatelka Trzebnicy. Swoje wychowanie otrzymała 
ona właśnie w klasztorze sióstr benedyktynek w Kitzingen koło Würzburga, 
a pierwszą przełożoną trzebnickiego klasztoru była zakonnica Petrissa – wy-
chowawczyni św. Jadwigi w Kitzingen. Związki naszych miast mają jak widać 
długą tradycję. Fakt ten stanowi dodatkowy impuls do ich rozwijania”32. List 
był nie tylko początkiem tworzenia na nowo relacji ze stroną niemiecką, ale 
zaproponowano w nim konkretne działania: „Aby unormować naszą współ-
pracę, proponowałbym podpisanie umowy o partnerstwie między Kitzingen 
i Trzebnicą. Jeśli odwzajemnia Pan chęć podpisania między naszymi miastami 
umowy o partnerstwie, będzie nam miło zaprosić Pana i pańskich współpra-
cowników do Trzebnicy”. 

W grudniu tego samego roku nadeszła oficjalna odpowiedź ze strony 
niemieckiej, którą wcześniej poprzedziła wymiana e-maili. Burmistrz Bernard 
Moser w liście z 13 grudnia 2007 roku pisał: „Bardzo się cieszę, że krótko przed 
Świętami Bożego Narodzenia mogę przekazać dobre wiadomości z Kitzingen. 
(…) Ja oraz członkowie Rady Miejskiej z wielką radością przyjęliśmy Pana 
propozycję z 30.05.2007. Mogę Panu przekazać, że co do tego, aby zacieśniać 
partnerstwo pomiędzy naszymi miastami, jesteśmy fundamentalnie zgodni”33. 
Jeśli chodzi o ideę nawiązania współpracy, B. Moser podkreślił, że ze strony 
niemieckiej dążą do tego, by „zaszczepić w mieszkańcach wolę pojednania 

31 Archiwum Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
32 Tamże.
33 Tamże. 
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i dobrego sąsiedztwa”. W liście zostało również podkreślone, że Trzebnica do-
łączy do zaszczytnego grona miast partnerskich Kitzingen, którymi są: Mon-
tevarchi we Włoszech oraz Prades we Francji. Godny odnotowania wydaje się 
również fakt, że mimo iż nadburmistrz Kitzingen kończył wówczas kadencję 
swojego urzędu, zapewniał, że jego następca i nowa Rada Miejska nie zmienią 
stanowiska w sprawie zawiązania partnerstwa. Tak też się stało. W 2008 roku 
urząd nadburmistrza Kitzingen objął Siegfried Müller. W specjalnym liście 
burmistrz Marek Długozima nie tylko gratulował nowemu gospodarzowi 
Kitzingen, ale także dziękował za zaproszenie do Kitzingen, odwzajemniając 
je zaproszeniem do odwiedzenia Trzebnicy podczas Święta Sadów. 

Przez kolejne miesiące obie strony korespondowały ze soba, a także odwie-
dziły się nawzajem. W tym czasie 27 czerwca 2008 roku wyjechała z Trzebnicy 
do Kitzingen dziewięcioosobowa delegacja pod kierunkiem burmistrza Marka 
Długozimy, by uczestniczyć w święcie Weinfest 2008. Następnego dnia odbyło 
się oficjalne spotkanie władz samorządowych dwóch miast w miejscowym 
ratuszu. W efekcie spotkania wszyscy przedstawiciele Rady Miejskiej w Kitzin-
gen wyraźnie opowiedzieli się za przygotowaniem dokumentacji istotnej dla 
zawarcia partnerstwa pomiędzy Kitzingen a Trzebnicą. Ważny odnotowania 
jest również fakt, iż w czasie tej wizyty ks. prof. A. Kiełbasa świętował 45-lecie 
swoich święceń kapłańskich. W relacji dotyczącej tych wydarzeń napisał: „Po 
15 latach stałych kontaktów pomiędzy Kitzingen a Trzebnicą wolno powie-
dzieć, że łączy nas: historyczna przeszłość, bogactwo tradycji kulturalnych, 
a wreszcie osoba św. Jadwigi, która w klasztorze w Kitzingen zdobyła swoje 
wychowanie i wykształcenie”34. Ocena tych wydarzeń ze strony ks. profesora 
A. Kiełbasy nie pozostawiała cienia wątpliwości, jeśli chodzi o przygotowanie 
polskiej strony: „Z radością mogę stwierdzić, a nadto opieram moją opinię 
na wypowiedziach wielu mieszkańców Kitzingen, że delegacja polska była do-
skonale przygotowana do rozpoczęcia pertraktacji nt. partnerstwa. Dni uczest-
ników spotkania w Kitzingen były pracowite a zarazem radosne, stosownie do 
przykładu św. Jadwigi, która za życia i dziś buduje mosty pojednania”35. Jeszcze 
tego samego roku we wrześniu Trzebnica gościła u siebie podczas Święta Sa-
dów delegację z Kitzingen, na której czele stał nadburmistrz Siegfried Müller.

W relacjach, które wówczas dopiero zaczynały się tworzyć, bardzo często 
pojawiała się św. Jadwiga Śląska, tak bliska obu stronom. Obrazują to choćby 
artykuły na ten temat ukazujące się wówczas w prasie niemieckiej i polskiej, 

34 A. Kiełbasa, Droga do partnerstwa, s. 10.
35 Tamże.
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relacjonujące kolejne spotkania36. We wszystkich tych publikacjach św. Jadwi-
ga pojawia się jako postać łącząca narody, zamieszczone są tam również infor-
macje dotyczące historii Kitzingen, Trzebnicy, ich związków ze św. Jadwigą, 
a także opisy pielgrzymek do miejsc związanych z kultem Świętej.

Pod koniec 2008 roku burmistrz Marek Długozima poinformował stronę 
niemiecką, że na sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy 27 listopada 2008 roku 
trzebniccy radni przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na podpisanie umowy 
o współpracy partnerskiej między Trzebnicą a Kitzingen. Warto podkreślić 
fakt, iż za podjęciem uchwały głosowali jednomyślnie wszyscy radni Rady 
Miejskiej w Trzebnicy. 

IV. Historyczny dzień. Zawiązanie partnerstwa i jego rozwój w latach 
późniejszych w kontekście ważnych wydarzeń związanych z kultem 
św. Jadwigi Śląskiej

W sobotę, 6 czerwca 2009 o godzinie 10 w sali zabytkowej ratusza w Kitzin-
gen burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima i nadburmistrz Kitzingen 
Siegfried Müller podpisali dokument o randze historycznej dotyczący part-
nerstwa między miastami Trzebnicą a Kitzingen. Wydarzenie zgromadziło 
wielu mieszkańców Kitzingen. W swoich przemówieniach obaj włodarze 
podkreślali znaczenie partnerstwa i wskazali na związki między miastami. 
Poruszony został również fakt trudnego pojednania między narodem polskim 
i niemieckim, które stało się fundamentem w procesie budowania relacji 
w obecnym sąsiedztwie. W obu przemówieniach na pierwszy plan wysuwała 
się postać św. Jadwigi Śląskiej. Siegfried Müller podkreślał: „Jadwiga, znacząca 
księżna i późniejsza święta, córka hrabiego Bertholda na Andechs w Bawarii, 
która w dzieciństwie kształciła się tutaj, w Kitzingen, w klasztorze sióstr be-
nedyktynek, po ślubie z księciem Henrykiem, w roku 1202 założyła klasztor 

36 Przykładowe artykuły w prasie niemieckiej, które opisywały proces zawiązywania 
partnerstwa i nawiązywały do osoby św. Jadwigi: Besuch aus der „geborenen Partnerstadt”, 
„Kitzinger Zeitung” 2.07.2008 nr 152, s. 4; Freundschaft, „Main Post“ 2.07.2008 nr 152, 
s. 25; Die heilige Hedwig als Bindeglied, „Main Post” 2.07.2008 nr 152, s. 27; Claus Lux, 
In der Stadt der heiligen Hedwig, „Kitzingen“ 7.06.2010 nr 127, s. 27; Sehr emotionale 
Momente, „Die Kitzinger“ 6/7.06.2009 nr 128, s. 1. W tym czasie ukazały się również 
dwa artykuły ks. prof. A. Kiełbasy w lokalnej prasie, które zasługują na wspomnienie: 
Droga do partnerstwa, „Nowa Gazeta Trzebnicka” 28(609) 2008, s. 10; Partnerstwo pod-
pisane piórem i sercem, „Nowa Gazeta Trzebnicka” 24(657) 2009, s. 12.
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cystersów w Trzebnicy. To ona jest klamrą łącząca oba miasta. Święta Jadwiga, 
jako pokorna chrześcijanka, jest nie tylko częścią historii Kościoła, ale również 
niemieckiej i polskiej historii. Pokazuje nam, jak bliska i nierozłączna jest 
historia obu państw”37. Nadburmistrz dodał również, że św. Jadwiga, najsłyn-
niejsza mieszkanka miasta, 800 lat po swojej śmierci jako patronka pojednania 
może nadal przyczyniać się do lepszego rozumienia obu państw: „Życzę sobie, 
aby to partnerstwo między Kitzingen i Trzebnicą było długotrwałym mostem 
w porozumieniu między niemieckim i polskim narodem, między mieszkanka-
mi i mieszkańcami naszych miast, w myśl idei zjednoczonej Europy”.

Burmistrz Marek Długozima rozpoczął swoje wystąpienie od przywołania 
trudnych elementów historii, które były doświadczeniem Polaków i Niem-
ców. „O doniosłości nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi 
miastami świadczy wiele argumentów. Wystarczy nadmienić, że z uwagi na 
trudną historię obu naszych narodów współpraca taka była przez długi okres 
niemożliwa: dla Polaków ze względu na doświadczenia II wojny światowej, dla 
Niemców z uwagi na przeżycia tuż po jej zakończeniu. Na szczęście żyjemy 
w czasach, w których urazy przeszłości nie determinują już bieżącej polityki 
rozsądnych polityków. Żyjemy w czasach, w których możemy się swobodnie 
kontaktować i na nowo odkrywać kulturę sąsiednich narodów. Z tej okazji, 
jakiej nie mieli nasi dziadowie i pradziadowie, a jaką dają nam obecne czasy, 
pragniemy korzystać”38.

W kolejnych fragmentach swojego przemówienia burmistrz, podobnie 
jak jego przedmówca, nawiązał do osoby św. Jadwigi: „Oprócz trudnych do-
świadczeń XX wieku historia dostarcza przykładów pokojowego i twórczego 
współistnienia naszych narodów. Dobrym tego przykładem może być żywot 
św. Jadwigi z Andechs, Niemki, która została żoną śląskiego księcia z rodu 
Piastów, Henryka Brodatego. Małżeństwo to dało początek wielu fundacjom 
kościelnym oraz przyczyniło się do ekonomicznego i cywilizacyjnego rozwoju 
ówczesnego Śląska. Święta Jadwiga dzięki swojej działalności charytatywnej 
i życiu w ubóstwie zaskarbiała sobie wielki szacunek ludu śląskiego, zarówno 
polskich, jak i niemieckich mieszkańców Śląska”39. Burmistrz Trzebnicy wyra-
ził też pragnienie, które tego dnia, gdy zostało podpisane porozumienie, stało 
się oficjalną deklaracją: „Życzyłbym sobie, aby Święta Jadwiga patronowała 
również owocnej współpracy naszych miast, z którymi za swojego ziemskiego 

37 Archiwum Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 
38 Tamże. 
39 Tamże. 
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życia była związana. Nie wolno bowiem zapomnieć, że to właśnie w Kitzingen, 
a dokładnie w tutejszym klasztorze sióstr benedyktynek ukształtowana została 
wiedza i osobowość późniejszej świętej”40. Burmistrz zwrócił również uwagę, 
że oba miasta w umowie zobowiązały się do rozwijania współpracy nie tylko 
w dziedzinie pracy samorządowej, ale również w obszarach takich jak eduka-
cja, sport, kultura, czy przedsiębiorczość: „Tak szeroki zakres naszej współpra-
cy został wybrany świadomie i nieprzypadkowo. Ma on za zadanie prowoko-
wać do kontaktów nie tylko władz samorządowych, ale przede wszystkim do 
przyjaźni jak najszerszych grup naszych lokalnych społeczności. Dzięki temu 
współpraca naszych miast będzie miała szansę na długowieczność. Zawieramy 
bowiem dzisiaj nie tylko partnerstwo między władzami naszych miast, ale 
między ich społecznościami”41.

Po wygłoszonych przemówieniach burmistrz Trzebnicy wpisał się do złotej 
księgi miasta Kitzingen, a następnie obie strony podpisały umowę o wzajem-
nym partnerstwie. W oficjalnym dokumencie cel współpracy został zdefi-
niowany jako budowanie przyjaźni między mieszkańcami obu samorządów. 
Ponadto strony zobowiązały się do współpracy w duchu poszanowania praw, 
kultury i zwyczajów obu narodów. Do wspólnych zadań należy również pie-
lęgnowanie stałych kontaktów między samorządami, placówkami oświaty, 
ośrodkami kultury, wspieranie przyjaźni między wspólnotami wiernych, ale 
także promowanie pojednania i wzajemnego zrozumienia pomiędzy osobami 
wysiedlonymi ze Śląska a jego obecnymi mieszkańcami, inicjowanie i wspie-
ranie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami oraz udział w ważnych dla obu 
wspólnot wydarzeniach lokalnych.

Praktycznym wymiarem partnerstwa było zawarcie tego dnia partner-
stwa między szkołami Friedrich-Bernbeck-Schule i Gimnazjum w Ujeźdźcu 
Wielkim. Dokumenty podpisali obecni na uroczystości dyrektorzy placówek: 
Karina Winkler i Mariusz Szkaradziński. Tego dnia głos zabrali również prezes 
stowarzyszenia na rzecz partnerstwa Claus Lux oraz ks. prof. A. Kiełbasa, który 
w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie budowania Łuku – Mostu Przyjaź-
ni i partnerstwa między Trzebnicą a Kitzingen. O tym, jak ważna tego dnia 
była osoba księżnej ze Śląska, świadczą również prezenty, które przedstawiciele 
władz samorządowych wręczyli sobie nawzajem. Burmistrz Marek Długozima 
podarował nadburmistrzowi Kitzingen figurę św. Jadwigi wykonaną z brązu 
według modelu autorstwa Lucyny Lubicz-Miszewskej oraz sadzonkę buku 

40 Tamże.
41 Tamże.
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pochodzącą z trzebnickiego Lasu Bukowego. Delegacja z Trzebnicy otrzymała 
natomiast obraz z napisami po polsku i po niemiecku z bogatą ikonografią, 
ukazujący św. Jadwigę, sceny z jej życia, a także panoramy obu miast, oba 
ratusze i scenki rodzajowe Kitzingen postrzeganego jako miasto winnic i wina 
oraz Trzebnicy – miasta sadów. Autorem obrazu jest Klaus-Dieter Christof. 
Na tę okoliczność wybito również srebrny medal z wizerunkiem św. Jadwigi, 
a na rewersie przedstawiono oba ratusze i herby. Ponadto w trakcie spotkania 
gospodarze zaprezentowali teksty historyczne dotyczące św. Jadwigi: Karina 
Bohm i Beata Seidel w strojach z epoki przedstawiły postać księżnej w języku 
polskim i niemieckim. Przed ratuszem każdy mógł wybić sobie monetę ze 
św. Jadwigą na specjalnej mennicy tłokowej. Następnego dnia, 7 czerwca, 
odbyła się msza św., podczas której ks. prof. A. Kiełbasa mówił m.in. o tym, 
że św. Jadwiga wróciła do Kitzingen42.

Ważny podkreślenia jest fakt, iż Kitzingen podpisało porozumienie o part-
nerstwie z Trzebnicą w obecności przedstawicieli swoich dwóch innych part-
nerskich miast: francuskiego Prades i włoskiego Montevarchi, które właśnie 
obchodziły 25. rocznicę partnerstwa z Kitzingen.

Od momentu oficjalnego zawiązania porozumienia między Trzebnicą 
a Kitzingen ta współpraca rozwija się wręcz wzorowo. Mieszkańcy obu miast 
i przedstawiciele władz samorządowych odwiedzają się nawzajem, nawiązują 
kontakty, biorą udział w wydarzeniach ważnych dla siebie nawzajem. Jeszcze 
tego samego roku, kiedy oficjalnie podpisano dokumenty o partnerstwie, 
w dniach 24-27 lipca 2009 roku gmina Trzebnica gościła delegację z Kitzin-
gen. Podczas pobytu goście zwiedzili trzebnickie sanktuarium, inne zakątki 
gminy, a także Wrocław. Na szczególne odnotowanie zasługuje również fakt 
złożenia wieńców upamiętniających polskie ofiary nazistowskiej dyktatury pod 
Krzyżem Katyńskim w Trzebnicy przez delegację niemiecką z nadburmistrzem 
Siegfriedem Müllerem na czele. W lipcu 2011 roku miasto nad Menem przy-
jęło delegację z Trzebnicy. W Kitzingen trwało wówczas Święto Sąsiedztwa. 
Delegacje obecnych tam miast partnerskich Kitzingen z Trzebnicy, Monte-
varchi i Prades wzięły udział w specjalnym panelu dyskusyjnym o charakterze 
dialogu międzykulturowego. Młodzież uczestniczyła w warsztatach, projek-
tach i dyskusjach panelowych, których celem było poznawanie odrębnych, 
europejskich tożsamości. W 2012 roku doszło do wymiany między szkołami 
i trzebnickie gimnazjum gościło swoich rówieśników z Kitzingen. Tego same-
go roku, w dniach od 15 do 19 czerwca do Trzebnicy przybyli nadburmistrz 

42 A. Kiełbasa, Partnerstwo podpisane piórem i sercem, s. 12.
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Kitzingen wraz z żoną oraz Clausem Luxem, koordynatorem współpracy, 
i Ralphem Hartnerem, kierownikiem urzędu miejskiego z Kitzingen, a także 
innymi członkami delegacji wraz z młodzieżą. Celem wizyty była wymiana do-
świadczeń związanych z funkcjonowaniem lokalnych władz samorządowych. 
Ponadto wizyta zbiegła się z rozgrywanymi wówczas w Polsce Mistrzostwami 
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, więc był to doskonały czas dla integracji. 
Podczas spotkania ważnym punktem programu było złożenie kwiatów na 
grobie śp. ks. prof. Antoniego Kiełbasy, jednego z prekursorów partnerstwa. 
W późniejszym czasie odbyło się kilka mniej formalnych spotkań. Istotny 
jest fakt rozszerzenia partnerstwa o kolejne obszary w roku 2015. Wówczas 
burmistrzowie obu miast podpisali umowę o wzajemnej współpracy między 
szkołami muzycznymi: Szkołą Muzyczną im. prof. E. Kajdasza w Trzebnicy 
a Szkołą Muzyczną w Kitzingen. 

15 stycznia 2016 roku w Kitzingen miała miejsce niecodzienna uroczystość, 
która odbyła się w ramach obchodów przywitania Nowego Roku. W spotka-
niu brała udział delegacja z Trzebnicy. Srebrnym medalem zasługi dla miasta 
Kitzingen uhonorowane zostały wówczas dwie ważne dla Kitzingen osoby: 
Gunter Kittel, długoletni właściciel apteki w Kitzingen, oraz Claus Lux, nad-
mistrz cechu piekarzy, wieloletni radny, inicjator partnerstwa z Trzebnicą. 
Claus Lux zaprosił do udziału w uroczystościach burmistrza gminy Trzebnica 
Marka Długozimę oraz sekretarza gminy Daniela Buczaka, który również 
podczas nawiązywania i rozwijania partnerstwa z miastem Kitzingen wykazał 
się dużym zaangażowaniem. Burmistrz Marek Długozima w swoim przemó-
wieniu, zwracając się do nagrodzonego Clausa Luxa, podkreślił jego zasługi 
dla partnerstwa z Trzebnicą: „Dla nas, trzebniczan, to również wyjątkowy 
dzień, ponieważ uhonorowany został człowiek, o którym nie mogę powiedzieć 
innego słowa, jak tylko: przyjaciel. Wielki przyjaciel naszego miasta, dzięki 
któremu mogliśmy zapoczątkować naszą, tak owocną współpracę, która trwa 
i stale się rozwija”43. O tym, jak ważna w partnerstwie między Trzebnicą 
a Kitzingen jest osoba Clausa Luxa świadczy również fakt nadania mu w 2016 
roku, na wniosek burmistrza gminy Trzebnica Marka Długozimy, tytułu 
Honorowego Obywatela Trzebnicy. Podczas uroczystej gali tytuł ten nadano 
jedenstu lekarzom – zespołowi chirurgów i transplantologów z Powiatowego 
Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej, siostrze Teodozji Teresie Winnickiej, która 
uczestniczyła w pionierskiej operacji pierwszego przeszczepu ręki oraz po-
śmiertnie śp. Piotrowi Mozalewskiemu, który podobnie jak siostra Teodozja 

43 Archiwum Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 
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był współtwórcą tego ogromnego medycznego przełomu. Claus Lux obecny 
na gali dziękował za zaszczyt i nie krył wzruszenia, wspominając swoje boga-
te życie, w którym na szczególne wspomnienie zasługuje fakt, że urodził się 
w Nysie i po II wojnie światowej, mając siedem lat, wraz z rodziną, został 
przesiedlony w głąb Niemiec. W trakcie gali ze wzruszeniem mówił: „Dziś po 
71 latach znów jestem obywatelem miejsca, w którym się urodziłem. To dla 
mnie niezwykłe wyróżnienie i napawa mnie ogromną wdzięcznością. (…) Jak 
mówił Kris Morgenstern: «Nie tam zawsze jest ojczyzna gdzie się mieszka, ale 
tam, gdzie jest się zrozumianym». A ja dodam od siebie – gdzie się kocha i jest 
się kochanym. Dziś z całego serca dziękuję za to wszystko”44.

Wówczas też obecny na gali nadburmistrz Kitzingen w swoim wystąpieniu 
potwierdzał, jak ważne są to chwile dla społeczności obu miast partnerskich: 
„Bardzo się cieszę, że obecny burmistrz Marek Długozima w 2007 roku podjął 
ponowne starania dotyczące współpracy między naszymi gminami. Najpierw 
współpraca rozkwitała na płaszczyźnie parafialnej, bo patronką obu z nich jest 
św. Jadwiga. To dzięki niej powstało wiele kontaktów i przyjaźni. Claus Lux 
zasadniczo przyczynił się do tego partnerstwa. Szczególnie cieszę się z tego, że 
Claus Lux – przesiedlony ze swojej ojczyzny, dziś z powrotem został do niej 
przyjęty. Niech żyje partnerstwo między Trzebnicą a Kitzingen i przyjaźnie 
między naszymi narodami”45.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Trzeb-
nicy, który do Rady Miejskiej złożył burmistrz Marek Długozima, można 
przeczytać m.in. o postawie i zaangażowaniu Clausa Luxa w proces budowania 
wzajemnego szacunku i pojednania między narodem polskim i niemieckim. 
Claus Lux jest opisany jako człowiek, który od początku współtworzył i roz-
wijał partnerskie relacje pomiędzy Trzebnicą i Kitzingen. Nawiązał pierwsze 
kontakty z przedstawicielami Trzebnicy w 1995 roku podczas wizyty w Kitzin-
gen pielgrzymów z Trzebnicy, którzy wyruszyli śladami św. Jadwigi Śląskiej, 
nawiązał również serdeczne i przyjacielskie relacje ze śp. ks. prof. Antonim 
Kiełbasą. Jest stałym uczestnikiem wszystkich oficjalnych spotkań przedsta-
wicieli Kitzingen i Trzebnicy po obu stronach granicy. Ponadto od lat pełni 
społeczną funkcję koordynatora współpracy z Trzebnicą w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Miast Partnerskich w Kitzingen. 

W tym miejscu warto przywołać również fakt, że kilka lat wcześniej, 
11 lutego 2009 roku tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebnica, z inicjatywy bur-

44 Tamże.
45 Tamże.
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mistrza Marka Długozimy, nadano prof. dr hab. ks. Antoniemu Kiełbasie. 
Wśród licznych zasług Księdza Profesora – kapłana, który owocnie łączył gor-
liwość pracy duszpasterskiej z pracą kustosza bazyliki trzebnickiej i Muzeum 
Kultu św. Jadwigi Śląskiej, obowiązki przewodnika po skarbach świątyni z za-
angażowaniem w pracę pedagogiczną, naukową, oświatową, publicystyczną 
i społeczną, wyróżnianą wieloma wysokimi odznaczeniami w Polsce i poza jej 
granicami – Rada Miejska szczególnie doceniła zasługi Księdza Profesora dla 
gminy Trzebnica: pomoc w dziedzinie promocji, m.in. przez doprowadzenie 
do erygowania w 2007 roku międzynarodowego sanktuarium Świętej Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy, utworzenie Dużej Ścieżki św. Jadwigi oraz wielkie za-
angażowanie w budowę partnerskiej współpracy Gminy Trzebnica z innymi 
narodami, szczególnie z partnerskim miastem Kitzingen.

* * *
Obecnie partnerstwo między Trzebnicą a Kitzingen rozwija się nadal 

w myśl podpisanej w 2009 roku umowy. Mają miejsce kolejne wydarzenia, 
jak choćby to, że w 2016 roku doszło do nawiązania współpracy między kolej-
nymi szkołami: Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy im. Henryka Brodatego i Armi-
n-Knab, gimnazjum w Kitzingen. Nadal w budowaniu i zacieśnianiu relacji 
pomaga postać księżnej Śląska, św. Jadwigi. Świadczy o tym m.in. zaproszenie 
w październiku 2016 roku nadburmistrza Kitzingen Siegfrieda Müllera do 
udziału w komitecie obchodów związanych z uroczystościami 750-lecia ka-
nonizacji św. Jadwigi Śląskiej. Komitet ten tworzą m.in.: abp Józef Kupny, 
metropolita wrocławski, ks. dziekan Jerzy Olszówka, a także burmistrzowie 
miast partnerskich, wspomniany już gospodarz miasta Kitzingen oraz bur-
mistrz Marek Długozima. 

ROLe Of CULT Of SAINT HeDwIg Of SILeSIA  
IN CONNeCTION wITH TRzebNICA AND KITzINgeN PARTNeRSHIP

Summary

On the 6th of July 2009, in the city hall of Kitzingen, Marek Długozima, Mayor 
of the municipality of Trzebnica, and Siegfried Müller, Mayor of Kitzingen signed 
a document of historical significance, establishing partnership between Trzebnica 
and Kitzingen. Several distinct highlights across the biography of Saint Jadwiga have 
served as proof of the Duchess’ connection to both the Polish and the German cities. 
Furthermore, the article describes the extent of the influence the spiritual heritage of 
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the Duchess had on the process of reconciliation between the two nations and how it 
has facilitated the establishing of the partnership between the two cities later on. The 
document provides a characteristic of the current extent of the cooperation between 
Kitzingen and Trzebnica, emphasizing the cult and counsel of St. Jadwiga of Silesia.

Słowa kluczowe: 
Trzebnica, Kitzingen, św. Jadwiga Śląska, pojednanie polsko-niemieckie.

Key words: 
Trzebnica, Kitzingen, Saint Hedwig of Silesia, Polish-German reconciliation.
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Kazimiera Jaworska 

 Św. Jadwiga jako patronka pojednania 
pomiędzy narodem polskim a niemieckim 

Celem niniejszego przedłożenia jest przybliżenie postaci św. Jadwigi Ślą-
skiej jako patronki pojednania pomiędzy narodami polskim i niemieckim 
po wielkim dramacie II wojny światowej. Kilkanaście lat po jej zakończeniu, 
w skomplikowanych uwarunkowaniach społeczno-politycznych w Europie, 
pojawiły się pierwsze inicjatywy, które w dalszej perspektywie doprowadziły 
do zainicjowania dialogu polsko-niemieckiego. Kluczowy okazał się Sobór Wa-
tykański II, na którym doszło do spotkania i nawiązania relacji pomiędzy ka-
tolickimi biskupami Polski i Niemiec. Właśnie zwornikiem tych spotkań była 
postać św. Jadwigi, żony księcia Henryka Brodatego, pochodzącej ze znamie-
nitego rodu niemieckiego, która wywarła silny wpływ na kierunek przeobrażeń 
dokonujących się na Śląsku w okresie średniowiecza. Motyw jej patronatu 
nad pojednaniem polsko-niemieckim w sposób szczególny został uwypuklony 
w Orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich wystosowanym w związ-
ku z przypadającym w 1966 roku jubileuszem milenium chrztu Polski.

Tak więc w 2. połowie XX wieku sylwetka Świętej została na nowo przy-
pomniana polskim i niemieckim wyznawcom religii katolickiej. Ze względu 
na polityczny rezonans Orędzia postać św. Jadwigi prezentowanej wówczas 
przez katolickich hierarchów z Polski i Niemiec została przywołana również 
w wypowiedziach i wydawnictwach sygnowanych przez partyjno-państwowe 
władze PRL. Tym razem funkcjonariusze komunistycznego państwa, przypo-
minając pochodzenie oraz koneksje rodzinne Świętej, wskazywali, że stanowiła 

Prof. PWT dr hab. Kazimiera Jaworska – kierownik Katedry Historii Wychowania 
na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; e-mail: kazimiera.jaworska@gmail.
com.



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 2017128

ona symbol proniemieckich poczynań Episkopatu Polski z prymasem Stefa-
nem Wyszyńskim na czele. Jednak Orędzie z 1965 roku w dalszej perspektywie 
przyczyniło się do rozstrzygnięć na niwie politycznej i podpisania w 1970 roku 
układu pomiędzy Polską a Republiką Federalnych Niemiec. W wypowiedziach 
dygnitarzy partyjnych oraz w środkach masowego przekazu przestały pojawiać 
się kontrowersyjne wypowiedzi na temat św. Jadwigi. Jej zasługi w zakresie 
pojednania polsko-niemieckiego były natomiast podnoszone w wystąpieniach 
hierarchów kościelnych.

I. Święta Jadwiga księżna Śląska oraz jej kult

W prezentacji niniejszego tematu niejako konieczne staje się przybliżenie 
biografii Świętej. Urodziła się ona około 1178 roku w Niemczech, w hrabiow-
skiej rodzinie Diessen-Andechs jako córka Bertolda IV, tytularnego księcia 
Meranu, Istrii i Dalmacji, i jego drugiej żony Agnieszki Miśnieńskiej z Wet-
tynów. Rodzice przywiązywali wielką wagę do starannego wychowania cór-
ki, dlatego też już w piątym roku życia oddali ją pod opiekę benedyktynek 
w Kitzingen. Tam Jadwiga uzyskała formację chrześcijańską, która znalazła 
odbicie w jej dorosłym życiu. Tam zdobyła również wszechstronne wykształ-
cenie (m.in. znajomość łaciny w mowie i piśmie, gry na instrumentach) oraz 
szereg umiejętności, które stanowiły podstawę jej działalności w rodzinie oraz 
w relacjach z poddanymi. Około 1190 roku Jadwiga opuściła benedyktyński 
klasztor i w wieku 12 lat została żoną śląskiego księcia Henryka I Brodatego. 
Para książęca uważana była za bardzo zgodne i religijne małżeństwo. Z tego 
małżeństwa przyszło na świat liczne potomstwo. Spośród siedmiorga dzieci 
aż pięcioro zmarło w dzieciństwie lub wczesnej młodości. Księżna Jadwiga 
uważana była za wzorową żonę i matkę. Dbała o staranne wychowanie swoich 
dzieci.  Szczególną opieką otaczała swoich poddanych, w szczególności cho-
rych, ubogich i cierpiących. Para książęca ufundowała wiele świątyń, klaszto-
rów i szpitali1.

Księżna Jadwiga angażowała się również w różne przedsięwzięcia o cha-
rakterze politycznym. Dobitnym przykładem jest jej postawa wobec porwa-
nia i aresztowania księcia Henryka dążącego do zjednoczenia dzielnicowego 
i odbudowy Królestwa Polskiego w 1229 roku. Aby zapobiec dalszej eskalacji 
konfliktu, Jadwiga udała się na dwór księcia Konrada Mazowieckiego i za cenę 

1 Szerzej: A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, Warszawa 1990, s. 19-64.
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zrzeczenia się przez książąt śląskich Małopolski wraz z Krakowem doprowadzi-
ła do uwolnienia męża z niewoli2. 

Doskonałym podsumowaniem społeczno-politycznej działalności księż-
nej Jadwigi są słowa Małgorzaty Kaganiec: „Reprezentowała typ władczyni 
zachodnioeuropejskiej, starannie wykształconej, biorącej czynny udział w ży-
ciu politycznym, kulturalnym i gospodarczym kraju, w którym przyszło jej 
żyć. Rozumiała jego potrzeby i starała się im sprostać. Dzięki niej na Śląsku 
pojawiło się wiele nowych rozwiązań, jak klasztor jako zakład naukowy dla 
dziewcząt oraz zorganizowana opieka nad chorymi. Swoje powiązania ro-
dzinne wykorzystała do zwiększenia gospodarczego i politycznego znaczenia 
dzielnicy. Śląsk, dotychczas peryferyjna kraina, został włączony w nurt polityki 
ogólnoeuropejskiej, a jego władcy stali się cenionymi i pożądanymi partnerami 
w wielu układach”3.

Tragicznym wydarzeniem w  dziejach Śląska była bitwa pod Legnicą 
(9 kwietnia 1241 roku), w której zginął syn św. Jadwigi, książę Henryk II Po-
bożny. Dramat ten miał szczególny wymiar w życiu księżnej Jadwigi, która po 
tym wydarzeniu niemal zupełnie wycofała się z życia publicznego i zamieszkała 
w klasztorze w Trzebnicy, prowadząc ascetyczny tryb życia. W tym klasztorze, 
którego przełożoną była jej córka Gertruda, przebywała do końca swojego ży-
cia 14 października 1243 roku. Dwa dni później została pochowana w kościele 
klasztornym w Trzebnicy4. 

Księżna Jadwiga już za życia była otaczana nimbem świętości. Kult św. Ja-
dwigi rozpoczął się zaraz po jej śmierci5. 26 marca 1267 roku papież Klemens 
IV w Viterbo dokonał jej kanonizacji i odtąd czczono ją jako patronkę Polski 
i całego Śląska. Jej doroczne wspomnienie zostało wyznaczone na 15 paździer-
nika6. W tym miejscu warto wspomnieć, iż istotny wpływ na rozwój kultu 
św. Jadwigi w Europie Środkowo-Wschodniej pod koniec XV wieku miało 
zagrożenie tureckie. „Ono bowiem, nadchodząc ze Wschodu i grożąc chrześci-
jaństwu zatratą, kojarzyło się nieodparcie ze straszliwym najazdem tatarskim 

2 J. Swastek, Rodzina świętej Jadwigi, w: Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sym-
pozjum Naukowe „Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska, Wrocław-Trzebnica, 21-23 
września 1993 roku, red. M. Kaczmarek, M.L. Wójcik, Wrocław 1995, s. 51. 

3 M. Kaganiec, Święta Jadwiga – władczyni Śląska, Katowice 1994, s. 23.
4 A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, s. 75.
5 K. Dola, Postawa religijna świętej Jadwigi, w: Księga Jadwiżańska, s. 110. 
6 Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, tłum. i wprowadzenie S. Rosik, w: Bulla 

kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, red. W. Bochnak, Legnica 2014, s. 47-86.
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na Śląsk i inne kraje w 1241 r.”7. W 2. połowie XVII wieku do upowszechnie-
nia jej świętości w całym Kościele przyczynił się król Jan III Sobieski, prosząc 
papieża Innocentego XI o wydanie stosownych decyzji w tej sprawie. Zabiegi 
tego monarchy oraz jego żony Marii Kazimiery sprawiły, iż 27 marca 1706 
roku papież Klemens XI nakazał, aby obchodzić to święto ritu semiduplici, 
sed de praecepto8. Kult św. Jadwigi w czasach nowożytnych został pogłębiony 
dzięki rozwojowi ruchu pielgrzymkowego z Wrocławia do Trzebnicy. Jak pod-
kreślił Krystyn Matwijowski, w XVII wieku miał on również wpływ na proces 
odzyskiwania „rządu dusz” we Wrocławiu9. W XIX wieku św. Jadwiga była 
również patronką znaną i czczoną wśród wyznawców katolicyzmu na Górnym 
Śląsku. Kult tej świętej zapewne odegrał istotną rolę w formowaniu świadomo-
ści wspólnoty regionalnej Ślązaków, zwłaszcza w XIX wieku10. 

Św. Jadwiga była również czczona na ziemiach niemieckich. Król Prus 
Fryderyk II Wielki, już pięć lat po zajęciu Śląska, w 1746 roku rozpoczął 
w Berlinie budowę kościoła katedralnego pw. św. Jadwigi, w którym umieścił 
pozyskane z Trzebnicy relikwie patronki. Konsekracji berlińskiej katedry do-
konał w 1773 roku biskup warmiński Ignacy Krasicki11. 

Św. Jadwiga była otaczana czcią jako patronka Śląska i Polski, patronka 
chrześcijańskich małżeństw i rodzin oraz patronka budujących się kościołów12. 
W 2. połowie XX wieku, w czasach Soboru Watykańskiego II została ona 
ogłoszona także patronką pojednania polsko-niemieckiego. W tym miejscu 
wręcz nie można nie wspomnieć, że w 1978 roku została ona uznana za pa-
tronkę dnia wyboru papieża Jana Pawła II, który zarówno jako głowa Kościoła 
powszechnego, jak i wcześniej, jako metropolita krakowski, wielokrotnie 
w swoich przemówieniach nawiązywał do jej biografii13 i podkreślał jej zna-

7 S. Solicki, Rola kultu świętej Jadwigi w przygotowaniu akcji antytureckiej na Śląsku 
w końcu XV i w początkach XVI wieku, w: Księga Jadwiżańska, s. 375. 

8 B. Rok, Św. Jadwiga w polskim piśmiennictwie religijnym czasów nowożytnych, 
w: Księga Jadwiżańska, s. 252. 

9 K. Matwijowski, Pielgrzymki wrocławskie do Trzebnicy w XVII stuleciu, w: Księga 
Jadwiżańska, s. 412. 

10 J. Kopiec, Kult św. Jadwigi na Górnym Śląsku, w: Księga Jadwiżańska, s. 440. 
11 M. Kaganiec, Święta Jadwiga – władczyni Śląska, s. 5.
12 A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, s. 94.
13 Np. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry 

dla pielgrzymów z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, Częstochowa, 5 czerwca 1979 roku 
w: B. Giemza, Święci żyją świętymi. Święta Jadwiga i Trzebnica w życiu Jana Pawła II, 
Wrocław 2017, s. 22-27; Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej na dawnym ra-
dzieckim lotnisku wojskowym w Legnicy, Legnica, 2 czerwca 1997 roku, w: Tamże, s. 47-48.
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czenie dla unormowania relacji polsko-niemieckich. W sposób szczególny ten 
ostatni motyw zaakcentował Jan Paweł II w kazaniu wygłoszonym podczas 
mszy św. na Partynicach we Wrocławiu 21 czerwca 1983 roku. Wypowiedział 
on wówczas następujące słowa: „W dziejach tych stoi ona jakby postać gra-
niczna, która łączy ze sobą dwa narody: naród niemiecki i naród polski. Łączy 
na przestrzeni wielu wieków historii, która była trudna i bolesna. Św. Jadwiga 
wśród wszystkich dziejowych doświadczeń pozostaje przez siedem już stuleci 
orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania, stosownie do wymagań 
prawa narodu, międzynarodowej sprawiedliwości i pokoju. Można powie-
dzieć, że to również za jej wstawiennictwem Stolica Apostolska mogła dokonać 
kościelnej normalizacji na tych ziemiach, które po drugie wojnie światowej po 
wielu wiekach stały się znowu częścią państwa polskiego, jak za czasów pia-
stowskich. (…) Patrzymy więc poprzez siedem z górą stuleci w stronę świętej 
Jadwigi i widzimy w niej wielkie światło, które rozświeca sprawy ludzkie na 
ziemi naszych sąsiadów – a równocześnie na naszej ojczystej ziemi. Wyraziła 
się w jej życiu jakby cała pełnia powołania chrześcijańskiego”14. 

Centralnym ośrodkiem kultu św. Jadwigi jest Trzebnica i archidiecezja 
wrocławska. Postać św. Jadwigi odgrywa szczególną rolę w dziejach archi-
diecezji wrocławskiej, pomimo że na przestrzeni wieków zmieniała się jej 
przynależność państwowa. Również po zakończeniu II wojny światowej, 14 
października 1945 roku, od grobu św. Jadwigi rozpoczął swój ingres do archi-
diecezji wrocławskiej administrator apostolski ks. dr Karol Milik15.

II. Geneza powojennego pojednania polsko-niemieckiego

II wojna światowa wywołana przez Niemców należy do najboleśniejszych 
wydarzeń w dziejach ludzkości. Cierpienia, jakich doświadczył naród polski 
w czasie tej wojny od Niemców, oraz jej skutki mocno zaważyły na wza-
jemnych relacjach w pierwszym dwudziestoleciu powojennym. W rezultacie 
decyzji zwycięskich mocarstw nastąpiły zmiany granic w Europie Środkowo - 
-Wschodniej oraz wielkie przesiedlenia ludności. Zmianie uległ również ustrój 
w Polsce oraz grono jej sojuszników. Zmieniony został obszar państwa nie-

14 Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej na Partynicach we Wrocławiu, w: Do 
Wrocławia przybywałem wiele razy… Kazania, wykłady i słowa pozostawione mieszkańcom 
Dolnego Śląska, Wrocław 2008, s. 190-191.

15 A. Kiełbasa, Rozwój kultu św. Jadwigi w Polsce po 1945 r., w: Księga Jadwiżańska, 
s. 445.
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mieckiego, podzielonego w 1945 roku na strefy okupacyjne, co w konsekwen-
cji w następnych latach doprowadziło do utworzenia dwóch państw niemiec-
kich. W związku z przesunięciem granic Polski na zachód miały miejsce wiel-
kie przesiedlenia ludności. Z zachodnich i północnych rubieży powojennej 
Polski wysiedlano Niemców za Odrę i Nysę Łużycką. Ich miejsce zajmowali 
Polacy z ziem wschodnich, które w związku z ustaleniem granicy na tzw. linii 
Curzona znalazły się w granicach państwa radzieckiego.

Właśnie zasadniczym źródłem antypolskich nastrojów w Niemczech zaraz 
po zakończeniu wojny stała się granica na Odrze i Nysie Łużyckiej, która 
w myśl ustaleń pomiędzy mocarstwami z 1945 roku, nie miała charakteru 
ostatecznego. Niemcy, myśląc o odzyskaniu utraconych na rzecz Polski ziem 
i rozpamiętując swoje powojenne przesiedlenia, czuli się mocno skrzywdzeni, 
zapominając przy tym, jaka była geneza tej wojny i jak wielki ogrom cierpień 
zadali Polakom w czasie jej trwania. Nawet niemieccy katolicy na ogół nie 
wyrażali zainteresowania wojennymi i okupacyjnymi zbrodniami na ziemiach 
polskich. Winą za nie obarczali tylko wąski krąg nazistowskich przywódców. 
Specyficzną postawę wobec tego problemu zajmowali biskupi niemieccy po-
dzielający pogląd, że społeczeństwo niemieckie było ofiarą grupy nazistów. 
O ile zbrodnie hitlerowskie były bardzo rzadko wspominane, o tyle przesie-
dlenia z byłych zachodnich rubieży III Rzeszy były przywoływane często jako 
„bezprawie wołające o pomstę do nieba”16.

Katolickie duchowieństwo niemieckie bardzo nieprzychylnie przyję-
ło decyzję kard. Augusta Hlonda podjętą latem 1945 roku o ustanowieniu 
polskiej administracji kościelnej na poniemieckich ziemiach wówczas przy-
łączonych do Polski. W kolejnych powojennych dziesięcioleciach ducho-
wieństwo niemieckie, na czele z hierarchami, z zadowoleniem przyjmowało 
zwlekanie Stolicy Apostolskiej z usankcjonowaniem tejże administracji. Na-
tomiast tymczasowość administracji kościelnej na wspomnianych terenach 
była powodem nieustannych nacisków polskich władz państwowych na epi-
skopat, a także pretekstem do eskalowania szykan wobec Kościoła katolickiego 
w Polsce17.

Należy pamiętać, że polskie władze komunistyczne lansowały negatywny 
stereotyp Niemców w społeczeństwie polskim, co wpisywało się w kieru-

16 B. Kerski, R. Żurek, Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego Episkopa-
tu z 1965 roku. Geneza, kontekst historyczny oraz oddziaływanie, w: B. Kerski, T. Kycia, 
R. Żurek, „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Orędzie biskupów polskich i odpowiedź 
niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza. Kontekst. Spuścizna, Olsztyn 2006. s. 9-10.

17 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce, Kraków 2006, s. 60. 
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nek polityki realizowanej przez państwo. Wobec jeszcze stosunkowo świeżej 
pamięci Polaków o krzywdach doznanych w czasie wojny od Niemców nie 
wymagało to nawet wielkiego wysiłku z ich strony. Antyniemieckie nastroje 
były jednym z ważniejszych czynników integrujących społeczeństwo polskie, 
a zarzut „proniemieckości” bardzo często był stawiany oponentom władzy 
ludowej w Polsce. Wrogość wobec Niemiec była w dużej mierze konsekwen-
cją sojuszu z ZSRR oraz interpretacji dokonanego po II wojnie przesunięcia 
granic państwa polskiego na zachód jako „aktu sprawiedliwości dziejowej” 
czy też „zadośćuczynienia za wielowiekowe krzywdy doznane przez Polaków 
od Niemców”18. Ten tok rozumowania podzielało również polskie ducho-
wieństwo katolickie, które zostało bardzo mocno doświadczone w czasie tej 
straszliwej wojny, a tym samym po jej zakończeniu trudno mu było traktować 
Niemców jak przyjaciół19. Także i biskupi polscy, pamiętając o stosunkowo 
nieodległych doświadczeniach wojennych Polaków, nie nawoływali do po-
jednania z Niemcami i wyrażali aprobatę dla granicy Polski na Odrze i Ny-
sie Łużyckiej. Ponadto wypowiadając się na temat zachodnich i północnych 
rubieży powojennej Polski, określali je jako: „prapolskie”, „zrabowane” przez 
Niemców i po wiekach „odzyskane”20.

Pewne zmiany we wzajemnych relacjach nastąpiły po przeobrażeniach 
politycznych, które dokonały się w Polsce jesienią 1956 roku. Informacje 
o represjach komunistycznych zmieniły także dotychczasowe postrzeganie Po-
laków przez katolików niemieckich, ale nie zmieniły ich zdania na temat kwe-
stionowanej granicy. Wówczas pojawiły się pierwsze wyraźniejsze symptomy 
działań zmierzających do porozumienia pomiędzy narodami ze strony innych 
Kościołów niemieckich, w szczególności ze strony Kościoła ewangelickiego. 
Jedną z ważniejszych inicjatyw w tym zakresie była „Aktion Sühnezeichen” 
(Akcja Znak Pokuty), założona w kwietniu 1958 roku, której zadaniem było 
działanie na rzecz pojednania poprzez skruchę i zadośćuczynienie ofiarom nie-
mieckich zbrodni. Pewne działania w tym zakresie pojawiały się również także 
wśród katolików. Organizacja „Kościół w Potrzebie” podjęła próbę organizo-

18 P. Madajczyk, Stosunki polsko-niemieckie i państwo-Kościół katolicki w latach sześć-
dziesiątych, w: Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich 
zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2008, s. 76-78.

19 K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem w (archi)diecezji wrocławskiej 
w latach 1956-1974, Legnica 2009, s. 415. 

20 B. Kerski, R. Żurek, Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego Episko-
patu, s. 16.
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wania pomocy dla „cierpiącego Kościoła na wschodzie” wśród niemieckich 
wysiedleńców21.

Na drodze wiodącej do pojednania polsko-niemieckiego bardzo waż-
ne było kazanie biskupa Berlina Juliusa Döpfnera wygłoszone w kościele 
św. Edwarda (katedra była jeszcze w odbudowie) 16 października 1960 roku 
w święto św. Jadwigi. Nawiązał w nim do odpowiedzialności Niemców za 
wybuch II wojny światowej i wspomniał o wielkich krzywdach, które wy-
rządzili oni Polakom w latach jej trwania. Podkreślił, że późniejsze cierpienia 
Niemców są właśnie konsekwencją tych krzywd. Uważał, że Niemcy muszą 
zmierzyć się z przyczyną dramatu wojennego oraz podjąć działania mające na 
celu zadośćuczynienie za wyrządzone cierpienia. Wypowiedział wówczas zna-
mienne zdania: „Czy zgodne istnienie obydwu narodów nie jest dla przyszłości 
ważniejsze od problemu granic22. (…) Czy nie moglibyśmy podać sobie rąk 
nad grobem św. Jadwigi, by na nowo zawiązać więź pokoju?”23.

Nowy rozdział na drodze do pojednania polsko-niemieckiego pod patro-
natem św. Jadwigi zainicjował Sobór Watykański II24. Spotkania hierarchów 
katolickich w trakcie czterech sesji soborowych sprzyjały nie tylko dyskusjom 
poświęconym problematyce szeroko rozumianego Kościoła powszechnego. 
Były one również okazją do nawiązania kontaktów dwustronnych pomię-
dzy Kościołami partykularnymi. Właśnie na Soborze Watykańskim II po 
raz pierwszy od zakończenia wojny doszło do nawiązania bliższych relacji 
pomiędzy biskupami polskimi a niemieckimi. Spotkanie dwóch kardynałów: 
prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego i Juliusa Döpfnera, w Instytucie Polskim 
w Rzymie 29 listopada 1962 roku zainicjowało działania zmierzające ku pojed-
naniu polsko-niemieckiemu. 16 października 1963 roku, w święto Jadwigi Ślą-
skiej, dwaj kardynałowie niemieccy – Joseph Frings i Julius Döpfner – zapro-

21 Pojednanie. Versöhnung. Progress. Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 
1945 r. Katalog wystawy, Wrocław-Berlin 2015, s. 72-73. 

22 W. Kucharski, Pojednanie polsko-niemieckie oraz historia „Orędzia biskupów polskich 
do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim”, w: Rola polskiego Kościoła 
w przezwyciężaniu powojennego podziału w Europie, Warszawa 2008, s. 10. 

23 Pojednanie. Versöhnung. Progress, s. 79. 
24 Sobór Watykański II był jednym z najważniejszych wydarzeń w XX w. Inicjato-

rem jego zwołania był papież Jan XXIII. Otwarcie 21. Soboru Powszechnego Kościoła 
katolickiego nastąpiło 11 października 1962 r., natomiast jego zamknięcia dokonał papież 
Paweł VI 8 grudnia 1965 r. Szerzej na temat roli Soboru Watykańskiego II w XX w. np.: 
M. Strzelecki, Europa i świat w dobie Soboru Watykańskiego II – zarys przemian, w: Studia 
Soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2014, s. 39-64.
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ponowali prymasowi Wyszyńskiemu wspólne wystąpienie biskupów polskich 
i niemieckich do Stolicy Apostolskiej o beatyfikację o. Maksymiliana Marii 
Kolbego, więźnia hitlerowskiego obozu w Oświęcimiu. 27 listopada 1963 roku 
w Rzymie, kardynałowie Wyszyński i Döpfner uzgodnili treść tego dokumen-
tu. Na spotkaniu 16 października 1963 roku miał miejsce jeszcze jeden gest, 
który służył zbliżeniu pomiędzy obydwoma episkopatami. Hierarcha niemiec-
ki podziękował prymasowi Wyszyńskiemu za pomoc udzieloną bp. Karolowi 
Marii Spletcie w okresie, kiedy był on więziony w Polsce. 2 grudnia 1963 roku 
Episkopat Polski poprosił papieża Jana XXIII o uregulowanie kanonicznego 
statusu polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północ-
nych. Tym razem również Watykan powtórzył, że wyda stosowne decyzje, ale 
dopiero wówczas, kiedy rząd polski i niemiecki podpiszą układ sankcjonujący 
powojenny kształt granicy pomiędzy obydwoma państwami25. W tej sytuacji 
jednym ze sposobów rozwiązania tego mocno skomplikowanego problemu 
w relacjach polskiego Kościoła katolickiego z Watykanem, a także z polskimi 
władzami partyjno-państwowymi, mogło być przekonanie Episkopatu Nie-
miec do zaakceptowania postanowień układu poczdamskiego. Stanowisko 
Episkopatu Niemiec w sprawie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej było istot-
ne zarówno dla Stolicy Apostolskiej, jak i dla rządzącej w RFN chadecji. Tak 
więc pojednanie na niwie kościelnej, akceptowane przez społeczeństwo, mogło 
przyczynić się do zawarcia układów politycznych pomiędzy państwami.

Dla polskich hierarchów swojego rodzaju sposobnością do pojednania 
z sąsiadami był zbliżający się jubileusz milenium chrztu Polski i przewidywa-
ne uroczystości z tej okazji. Z tej okazji pod koniec Soboru Watykańskiego 
biskupi polscy wystosowali 56 listów do konferencji episkopatów różnych 
krajów, w których zawiadamiali o tym wydarzeniu i  jednocześnie zapraszali 
do wzięcia udziału w przygotowywanych uroczystościach. Głównym autorem 
listu do biskupów niemieckich był ówczesny rządca Kościoła wrocławskiego 
abp Bolesław Kominek, od kilku lat podejmujący działania sprzyjające pojed-
naniu pomiędzy tymi narodami26. Prace nad dokumentem były prowadzone 
od września 1965 roku. Pierwotny tekst został napisany w języku niemieckim, 

25 J. Swastek, Troska arcybiskupa metropolity wrocławskiego kardynała dr. Bolesława 
Kominka o pojednanie polsko-niemieckie, w: Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojen-
nym 50-leciu, red. I. Dec, K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 108.

26 Szerzej: J. Pater, Arcybiskup Bolesław Kominek i  jego udział w obradach Soboru 
Watykańskiego II, w: Studia Soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, t. 2, cz. 2, red. 
M. Białkowski, Toruń 2015, s. 121-126; Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek pre-
kursor pojednania polsko-niemieckiego red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009. 
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a jego treść została wypracowana przez grono hierarchów polskich, do któ-
rych należeli: abp Bolesław Kominek (Wrocław), abp Karol Wojtyła (Kra-
ków), bp Kazimierz Kowalski (ordynariusz diecezji chełmińskiej), bp Bernard 
Czapliński (sufragan chełmiński) oraz bp Jerzy Stroba (sufragan gorzowski). 
Treść Orędzia była konsultowana również z biskupami niemieckimi: Ottonem 
Spülbeckiem (Drezno – Miśnia), Franzem Hengsbachem (Essen), Josephem 
Schroefferem (Eichstadt)27. 27 października 1965 roku abp Kominek przekazał 
tekst do konsultacji biskupom niemieckim z prośbą o naniesienie poprawek. 
Istotnie, nanieśli oni poprawki i przekazali dokument ponownie abp. Ko-
minkowi28. Rządca Kościoła wrocławskiego marzył o wolnej i zjednoczonej 
Europie jako kontynencie ojczyzn i suwerennych państw. Właśnie budowę 
takiej Europy mogło zapoczątkować porozumienie polsko-niemieckie, a wręcz 
doskonałą okazję do jego zawarcia stanowił zbliżający się jubileusz milenium 
chrztu Polski. Arcybiskup miał świadomość, iż w kontekście nieodległej prze-
szłości wojennej ze strony Polaków jest to przedsięwzięcie wręcz heroiczne, 
jednak tak znamienity jubileusz zasługuje na wybaczanie i wykraczanie poza 
granice własnego państwa. Uważał, że Orędzie spowoduje przełom w dotych-
czasowym sposobie myślenia zarówno Niemców, jak i Polaków, doprowadzając 
do zgody i wzajemnej współpracy29.

List biskupów polskich do ich niemieckich braci30 bez wątpienia wywarł 
wielki wpływ na szeroko rozumiane relacje polsko-niemieckie. Tekst tegoż 
dokumentu przywoływał tysiącletnią przeszłość polsko-niemieckiego sąsiedz-
twa, z uwzględnieniem zarówno epizodów pozytywnych, jak i tych najtra-
giczniejszych dla narodu polskiego. Najwięcej kontrowersji wywołał jeden 
z ostatnich akapitów, rozpoczynający się od słów: „W tym jak najbardziej 
chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyciągamy do Was, siedzących 
tu na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia 
i prosimy o wybaczenie”31. 

27 Zob. W. Kucharski, Najważniejsze źródła archiwalne w badaniach kulis powstania 
Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, w: Wokół Orędzia, s. 165-179.

28 K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem, s. 422. 
29 J. Mandziuk, Arcybiskup Bolesław Kominek z Wrocławia – autor listu biskupów 

polskich do niemieckich, „Saeculum Christianum” 2005 nr 2, s. 134-135.
30 Orędzie Biskupów Polskich do ich Niemieckich Braci w Chrystusowym Urzędzie 

Pasterskim, w: Budowniczy mostów pojednania. Kardynał Bolesław Kominek 1903-1974, 
Wrocław 2015, s. 91-101.

31 Tamże, s. 100.
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W tym dokumencie znalazły się również słowa poświęcone św. Jadwidze 
Śląskiej, wskazujące na jej rolę w budowaniu dobrych relacji pomiędzy naro-
dem polskim a narodem niemieckim na przestrzeni kilku wieków. Oto i one: 
„Szczególnie znana jest św. Jadwiga, księżna śląska, urodzona w Andechs, 
małżonka polskiego, piastowskiego władcy Śląska, Henryka Brodatego, zało-
życielka klasztoru żeńskiego zakonu cysterskiego w Trzebnicy, gdzie znajduje 
się jej grób. Stała się ona największą dobrodziejką ludu polskiego w XIII wieku 
na terenie ówczesnych ziem zachodnich Polski piastowskiej na Śląsku. Jest 
rzeczą niemal historycznie stwierdzoną, że nauczyła się ona mowy polskiej, by 
móc służyć prostemu ludowi polskiemu. Po jej śmierci i szybkiej kanonizacji 
do miejsca jej wiecznego spoczynku w Trzebnicy, której później nadano nazwę 
Trebnitz, płynęły tłumy polskiego i niemieckiego ludu. Dziś jeszcze robią to 
całe tysiące i nikt nie zarzuca naszej wielkiej Świętej, że była niemieckiego 
pochodzenia. Przeciwnie, uważa się ją na ogół, pomijając nacjonalistycznych 
fanatyków, za najlepszy wyraz budowania chrześcijańskiego pomostu między 
Polską a Niemcami. Cieszymy się, że i po niemieckiej stronie słyszy się często 
ten sam pogląd. Pomosty między narodami budują najlepiej właśnie ludzie 
święci, tylko tacy, którzy mają szczere intencje i czyste ręce. Nie dążą oni do 
zabrania czegokolwiek bratniemu narodowi: ani języka, ani obyczajów, ani 
ziemi, ani dóbr materialnych. Przeciwnie, przynoszą mu najbardziej warto-
ściowe dobra kulturalne i oddają zazwyczaj to, co jest najcenniejsze, a co sami 
posiadają: siebie samych. I w ten sposób rzucają nasienie swej własnej osobo-
wości na żyzny grunt nowej ziemi sąsiedniego, misyjnego kraju; nasienie to 
przynosi, zgodnie ze słowami Zbawiciela, stokrotne owoce i to na pokolenia. 
Tak właśnie patrzymy w Polsce na św. Jadwigę Śląską, patrzymy na wszystkich 
innych misjonarzy i męczenników, którzy przybywszy z krajów położonych na 
Zachodzie działali w Polsce”32. 

Odpowiedź biskupów niemieckich33 na Orędzie – chłodna i zdystansowa-
na – zaskoczyła polskich hierarchów z prymasem Wyszyńskim na czele. Nawet 
sam kard. Döpfner w liście do prymasa Wyszyńskiego tak ją ocenił. Pomijając 
powściągliwość językową, również jakościowo nie dorównywała ona przeło-
mowej treści listu biskupów polskich34. Z uwagi na konsultacje z biskupami 

32 Tamże, s. 94.
33 Pozdrowienie Biskupów niemieckich dla polskich braci w biskupim posłannictwie 

i odpowiedź na list z dnia 18 listopada 1965 roku, w: Budowniczy mostów pojednania, 
s. 109-113.

34 R. Żurek, Odpowiedź biskupów niemieckich na Orędzie biskupów polskich, w: Wokół 
Orędzia, s. 121-122.
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niemieckimi w trakcie pisania Orędzia odpowiedź biskupów niemieckich 
mocno zaskoczyła prymasa Wyszyńskiego, który w liście do kard. Döpfnera 
napisał następujące słowa: „Muszę wszakże księdzu Kardynałowi szczerze 
wyznać, że odpowiedź Episkopatu Niemieckiego na nasz pojednawczy list 
rozczarowała nie tylko Polaków, ale i światową opinię publiczną. Naszą tak 
serdecznie wyciągniętą rękę przyjęto nie bez zastrzeżeń”35.

Biskupi polscy i niemieccy uczestniczący w procesie przygotowywania 
Orędzia mieli świadomość, że niektórym trudno będzie zaakceptować jego 
treść. Świadczą o tym chociażby znamienne słowa abp. Kominka skierowane 
do kard. Döpfnera w połowie listopada 1965 roku: „Eminencjo, proszę wzno-
sić akty strzeliste do św. Jadwigi, by list po jego opublikowaniu nie wywołał 
także u nas zbyt silnego sprzeciwu. Znowu mamy wielką falę antyniemieckiej 
propagandy. Ale budowanie mostów wymaga ofiary”36. W tym miejscu należy 
wspomnieć, że niemiecki Kościół ewangelicki zareagował na list polskiego 
Episkopatu zdecydowanie lepiej aniżeli Kościół katolicki.

List biskupów polskich do biskupów niemieckich stał się przyczyną poważ-
nych perturbacji w relacjach pomiędzy państwem a Kościołem katolickim 
w Polsce. Rok jubileuszu milenium chrztu Polski stał pod znakiem wielkiej 
konfrontacji pomiędzy polskim episkopatem a władzą komunistyczną, która 
w te zmagania wciągnęła niemal całe społeczeństwo. Z perspektywy czasu 
można powiedzieć, iż treść tego dokumentu niejako „wysoko wyrastała” ponad 
ówczesną sytuację międzynarodową, sytuację wewnętrzną w PRL, a nawet 
ówczesne społeczeństwo polskie, które dwadzieścia lat po zakończonej wojnie 
nie było jeszcze gotowe na odbiór myśli przewodniej tegoż dokumentu. Nawet 
część polskiej społeczności katolickiej, nie rozumiejąc sensu Orędzia, uznawała 
je za wystąpienie sprzeczne z polskim interesem narodowym. Funkcjonariusze 
komunistycznego państwa zainicjowali wielką akcję, której celem było ten-
dencyjne ukazanie pewnych fragmentów Orędzia, umożliwiające poderwanie 
autorytetu Kościoła w społeczeństwie polskim. Szczególnie ostro krytykowano 
w tym dokumencie gest przebaczenia37. 

35 Cyt. za: A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce, s. 221.
36 B. Kerski, R. Żurek, Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego Episko-

patu, s. 33.
37 K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem, s. 425-426.
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III. Postać św. Jadwigi w kontekście konfrontacji milenijnej 
na Dolnym Śląsku

Sprawa Orędzia szczególnym echem odbiła się w archidiecezji wrocław-
skiej, a to ze względu na rolę abp. Kominka przy jego redagowaniu. Ponadto 
w propagandzie prowadzonej przez aparat komunistycznego państwa na Dol-
nym Śląsku szeroko rozumiany temat Orędzia był „eksploatowany” przez całe 
pierwsze półrocze 1966 roku. Był on motywem przewodnim kampanii antyko-
ścielnej w przededniu centralnych, zaplanowanych na lipiec, obchodów Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego. W 2. połowie 1966 roku w lokalnej prasie dolnoślą-
skiej ponownie wydrukowano szereg artykułów prasowych oraz wyemitowano 
wiele programów radiowych i telewizyjnych nawiązujących do idei Orędzia, 
krytycznych wobec Kościoła i jej hierarchów. Te działania propagandowe miały 
zdyskredytować zaplanowane na wrzesień i październik uroczystości zakończe-
nia jubileuszu milenium chrztu Polski na Dolnym Śląsku38. W związku z ju-
bileuszem milenium chrztu Polski Komitet Wojewódzki PZPR we Wrocławiu 
wydał szereg materiałów propagandowych, których celem było poderwanie au-
torytetu Kościoła. Za szczególnie haniebny należy uznać materiał informacyjny 
pt. Kim była i komu służyła św. Jadwiga z Trzebnicy?, wydany we wrześniu 1966 
roku, niemal w przededniu uroczystości milenijnych w trzebnickiej bazylice. 
Skrytykowano w nim stanowisko Episkopatu uznającego Świętą za pomost 
umożliwiający pojednanie pomiędzy narodem polskim a niemieckim39.

Również na zebraniach organizowanych w zakładach pracy w roku mi-
lenium chrztu Polski poruszano problematykę Orędzia, co umożliwiało pro-
wadzenie dyskusji w kierunku pozwalającym poderwać autorytet polskich 
hierarchów oraz szeroko rozumianej instytucji Kościoła. Zdarzało się również, 
że w dyskusji pojawiał się wątek św. Jadwigi promowanej wówczas przez Ko-
ściół jako patronka pojednania polsko-niemieckiego. Przybliżano jej życiorys 
z zaakcentowaniem, że to nie polska, ale niemiecka święta. W związku z tym 
popieranie jej przez polskich hierarchów odczytywano jako przykład antypol-
skiego działania Kościoła katolickiego40.

38 Tamże, s. 404.
39 K. Kozłowski, Obchody Milenium w Polsce Zachodniej i Północnej, w: Stefan Kar-

dynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich. 
W 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, red. T. Dzwonkowski, C. Osękowski, Warszawa-
-Poznań-Zielona Góra 2001, s. 60.

40 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, KP PZPR w Legnicy, sygn. 260, Informacje 
o podjęciach episkopatu polskiego w ostatnim okresie. Protokół otwartego zebrania POP przy 
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Postać św. Jadwigi jako patronki pojednania polsko-niemieckiego była 
bardzo często przywoływana w kazaniach wygłaszanych podczas uroczystości 
milenijnych obchodzonych w archidiecezji wrocławskiej. W październiku 
1966 roku bazylika w Trzebnicy była nawet miejscem centralnych obchodów41. 
W uroczystościach milenijnych, które odbyły się w niedzielę 16 października 
1966 roku, wzięło udział 51 biskupów polskich z prymasem Stefanem Wyszyń-
skim na czele, duchowieństwo dolnośląskie, delegacje Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, przełożeni 
wyżsi oraz członkowie męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz tysiące 
wiernych42. W wygłoszonym wówczas kazaniu prymas Wyszyński podkreślił: 
„Przybyliśmy z całej Polski, aby swoją obecnością na tym dziedzińcu przed 
bazyliką św. Jadwigi Śląskiej wyśpiewać Bogu podziękowanie za moc, którą 
okazał przez człowieka Bożego i za zwycięstwo, które dał w imię «Niewiasty 
mężnej». Zapewne w tych dniach modlitwy dziękczynnej często wspominane 
było imię świętej Jadwigi Śląskiej i omawiane Jej dzieje. (…) Stoimy przed 
świątynią Jadwigi Śląskiej, w obliczu życia człowieka, któremu Bóg dał wielką 
moc, że duszę swoją i swojego dziecięcia oddał za braci, ażeby nie zginął cały 
naród. Chociażby św. Jadwiga niczego więcej w swym życiu nie uczyniła, już 
przez to samo byłaby wspaniałym wzorem kultury ogólnoludzkiej, zasługiwa-
łaby na wdzięczność i cześć. Jej życie tak zaważyło na dziejach naszego Narodu, 
że chociaż przez pewien czas Trzebnicę odgradzały od Polski kordony politycz-
ne, to jednak postać Jadwigi z Trzebnicy zwyciężała w całej Polskiej ziemi”43.

Rok 1966 był znamienny w dziejach kultu św. Jadwigi w Polsce. W tym 
roku w kazaniach nawiązujących do jubileuszu milenium chrztu Polski du-
chowieństwo wielokrotnie podkreślało jej zasługi dla stopniowo dokonują-
cych się przemian w relacjach pomiędzy narodami polskim i niemieckim, 
zainicjowanych poprzez Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. 
Nawet agresywna propaganda komunistyczna zmierzająca do zdezawuowania 

Zakładzie Przemysłu Dziewiarskiego – Milana w Legnicy, odbytego w dniu 7.10.1966 r.
41 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. IA28a465, Milenijne Te Deum 

Ziem Zachodnich pod opieką św. Jadwigi i bł. Czesława, Wrocław-Trzebnica, k. niepagi-
nowane; Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. IA28a465, Obchody Millenium 
Wrocław-Trzebnica, k. niepaginowane.

42 J. Drozd, Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku w archidiecezji wrocław-
skiej, w: Millenium polskie. Walka o rząd dusz, Warszawa 2002, s. 67.

43 Stare i nowe rzeczy na progu tysiąclecia. Przy grobowcu niewiasty mężnej, Trzebnica, 
16 października 1966 roku, [Homilia prymasa Stefa Wyszyńskiego wygłoszona podczas 
Mszy Św.], w: B. Giemza, Święci żyją świętymi, s. 97, 99.
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jej postaci głównie ze względu na kraj pochodzenia nie zahamowała rozwoju 
kultu św. Jadwigi, ale w pewnym sensie nawet przyczyniła się do upowszech-
nienia jej biografii.

W kolejnych latach hierarchowie Kościoła katolickiego nadal podkreślali 
zasługi św. Jadwigi w budowaniu dobrych relacji pomiędzy narodem polskim 
i niemieckim. Wielkim zaangażowaniem w tym zakresie wykazywał się rządca 
Kościoła wrocławskiego. Szczególne znaczenie miały jego słowa wypowie-
dziane w Trzebnicy 15 października 1967 roku z okazji jubileuszu 700-lecia 
kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, które nie tylko na trwałe wpisały się w pa-
mięci słuchaczy, ale zostały upowszechnione przez Jana Pawła II: „Przy samym 
moście Tumskim we Wrocławiu, stoi kuta w kamieniu Jadwiga. Stoi na moście 
łączącym wschodni i zachodni brzeg Odry. Wszystkim przechodzącym każe na 
siebie spoglądać i każe im pomyśleć, że wszyscy są braćmi, na którymkolwiek 
brzegu mieszkają (…). W dziejach Europy stoi święta Jadwiga Śląska jakby po-
stać graniczna, która łączy ze sobą dwa narody: naród niemiecki i naród polski. 
Łączy na przestrzeni wieków historii, która była trudna i bolesna. Św. Jadwiga 
wśród wszystkich dziejowych doświadczeń pozostaje przez siedem już stuleci 
orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania”44.

* * *
Konkludując, należy podkreślić, iż nawiązanie relacji pomiędzy hierarcha-

mi Kościoła katolickiego w Polsce i Niemczech pod patronatem św. Jadwigi 
na Soborze Watykańskim II zainicjowało proces pojednania pomiędzy oby-
dwoma narodami, które dwadzieścia lat po straszliwej wojnie wydawało się 
wręcz niemożliwe. Już w perspektywie kilku lat nastąpiła zmiana w relacjach 
na płaszczyźnie rządowej, co zaowocowało podpisaniem w 1970 roku układu 
pomiędzy Polską a Republiką Federalnych Niemiec. Bezpośrednim efektem 
tego układu było także usankcjonowanie przez Stolicę Apostolską w 1972 roku 
polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

44 Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej na Partynicach we Wrocławiu, s. 190. 
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SAINT HeDwIg AS PATRONeSS Of ReCONCILIATION  
beTweeN POLISH AND geRmAN NATION

Summary

The aim of this publication is to show Saint Hedwig of Silesia as a patroness of 
reconciliation between people of Poland and Germany after World War II. Over 
a dozen years after the war finished, in complex socio-political conditions in Europe, 
the first initiatives emerged, which in the long run led to the initiation of Polish-
German dialogue. Second Vatican Council turned out to be the key. There, under the 
patronage of Saint Hedwig, a meeting establishing relationships between the Catholic 
bishops of Poland and Germany took place. This Saint, who arrived in Silesia from 
Germany in the 13th century as a wife of Duke Henry the Bearded, had a strong 
influence on the direction of transformations of Silesia at that time. In the Polish 
Bishops’ Message to the Bishops of Germany, sent in connection with the Millenium 
Jubilee of Poland’s Baptism in 1966, Saint Hedwig was designated as the patroness 
of the Polish-German reconciliation. Due to the multi-faceted nature of response to 
this document, the person of Saint Hedwig was also recalled. Some threads of her 
biography were even used in a biased way by the communist anti-German and anti-
Church propaganda. However, the Polish-German reconciliation process initiated 
by the Polish bishops, as a consequence, in a relatively short time, led also to signing 
the agreement between Poland and the Federal Republic of Germany, as well as to 
normalizing by the Vatican of the Polish Church administration status in the western 
and northern regions of Poland. 

Słowa kluczowe: 
św. Jadwiga Śląska, Sobór Watykański II, archidiecezja wrocławska, stosunki 
polsko-niemieckie, pojednanie polsko-niemieckie.

Key words: 
Saint Hedwig of Silesia, the Second Vatican Council, the Roman Catholic Arch-
diocese of Wroclaw, Polish-German relations, the Polish-German reconciliation.
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O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

 Św. Jadwiga Śląska, patronka św. Jadwigi 
Andegaweńskiej, w wypowiedziach 
św. Jana Pawła II i w dokumentacji procesu 
kanonizacyjnego świętej Królowej Polski

Jubileusz 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej i trwający z tej okazji 
Rok Jadwiżański zapraszają do przywołania także św. Jadwigi Królowej, dla 
której księżna była patronką, wszak królowa Jadwiga od dnia chrztu św. nosiła 
jej imię i była jej czcicielką. Chcemy to uczynić, odwołując się głównie do 
dokumentacji procesu kanonizacyjnego św. Jadwigi Andegaweńskiej. Wiele 
wątków w tej kwestii, co prawda, można także znaleźć w wypowiedziach 
św. Jana Pawła II, szczególnego czciciela Patronki dnia jego wyboru na Stolicę 
Piotrową, tj. św. Jadwigi z Trzebnicy, i papieża kanonizacji jej imienniczki 
– św. Jadwigi Królowej. Wypowiedzi te zostały już przywołane i dogłębnie 
przeanalizowane przez śp. ks. prof. Antoniego Kiełbasę SDS1, a zwłaszcza 
przez ks. prof. Bogdana Giemzę SDS2, dlatego odsyłamy czytelników do ich 
wartościowych publikacji, tym bardziej że książka ks. Giemzy została niedaw-

O. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD – konsultor Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych, wykładowca w Karmelitańskim Instytucie Duchowości i w WSD Karmelitów 
Bosych, Kraków; e-mail: szczpn@gmail.com.

1 A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Patronka dnia wyboru Jana Pawła II, wyd. 3 uzupeł., 
Trzebnica 2003.

2 B. Giemza, Święci żyją świętymi. Św. Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu bł. Jana 
Pawła II, Trzebnica 2011.
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no wznowiona przez Wydawnictwo TUM3. W naszym studium pragniemy te 
wypowiedzi jedynie syntetycznie przypomnieć4.

I. Profetyczne wypowiedzi św. Jana Pawła II

Jest faktem powszechnie znanym, że zanim Karol Wojtyła został papieżem, 
często udawał się na Dolny Śląsk5. Z kalendarium jego życia wynika bowiem, 
że już jako biskup, wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej, a potem jej 
arcybiskup i kardynał Kościoła powszechnego, brał udział w uroczystościach 
religijnych we Wrocławiu, skąd lubił przybywać do sanktuarium św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy. Wypowiadał się tam o św. Jadwidze Śląskiej, imienniczce 
i patronce Jadwigi krakowskiej, włącznie z bardzo osobistymi wpisami do księgi 
pamiątkowej trzebnickiego domu zakonnego sióstr boromeuszek, sąsiadujące-
go z trzebnicką bazyliką, co udokumentowali w swoich książkach wspomniani 
wyżej autorzy. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, tym bardziej że podkreślają 
oni, iż zarówno metropolita krakowski, jak i później biskup Rzymu w swoich 
wypowiedziach łączył często Jadwigę Śląską z Jadwigą Andegaweńską. Godne 
uwagi jest m.in. to, iż podkreślał on fakt, że Jadwiga Andegaweńska na dzień 
swojej koronacji na króla Polski wybrała właśnie 16  października, tj. dzień 
święta patronki swego chrztu w kalendarzu liturgicznym.

Św. Jan Paweł II był świadomy, że został papieżem w rocznicę koronacji 
królowej Jadwigi, którą potem mógł z potrzeby serca kanonizować, ale nie 
zapomniał też nigdy o tym, że patronką dnia jego wyboru była św. Jadwiga 
Śląska. Sam zresztą wielokrotnie to podkreślał, mówiąc m.in., że „w pamięt-
nym dniu 16 października został wezwany na Urząd Najwyższego Pasterza 
w Kościele, (…) i wydarzyło się to nie przez jakiś ślepy traf, [ale dlatego], że 
właśnie w tym dniu (…) jego umiłowani Rodacy, zwłaszcza ci z Dolnego Ślą-
ska i Opolszczyzny, (…) przebywający w Trzebnicy na uroczystościach ku czci 
św. Jadwigi, modlili się o szczęśliwy wybór Papieża”6.

3 B. Giemza, Święci żyją świętymi. Św. Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu św. Jana 
Pawła II, Wrocław 2017, wyd. 2.

4 Zob. także: S.T. Praśkiewicz, Św. Jadwiga Śląska – ewangeliczny znak sprzeciwu. 
Z cyklu: Święci w życiu Jana Pawła II, „Nasz Dziennik” 16.03.2011, s. 11.

5 Zob. Karol Wojtyła/Jan Paweł II, Do Wrocławia przybywałem wiele razy... Kazania, 
wykłady i słowa pozostawione mieszkańcom Dolnego Śląska, Wrocław 2008.

6 Jan Paweł II, List do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji pierwszej rocznicy pontyfi-
katu, Watykan, 16 października 1979, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 1980 nr 1-3, s. 21.
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Św. Jadwigę Śląską – jak to dokumentują książki wspomnianych salwatoria-
nów7 – Jan Paweł II wspominał w swym nauczaniu wiele razy. Papież zapraszał 
do „patrzenia w jej stronę, aby widzieć w niej wielkie światło, które rozświeca 
sprawy ludzkie na ziemi”. Nadto, biorąc pod uwagę, że była ona najpierw żoną 
i matką, a potem wdową, fundatorką klasztoru, stwierdził, że w życiu świętej 
„wyraziła się jakby cała pełnia powołania chrześcijańskiego”, gdyż „nie ma 
w niej rozbieżności pomiędzy powołaniem wdowy-fundatorki a powołaniem 
żony-matki”. Zachęcał więc wszystkich do „odczytywania Ewangelii niejako 
na kolanach św. Jadwigi (…) umacniając w ten sposób najgłębsze podstawy 
chrześcijańskiej moralności”8. 

Orędzie św. Jadwigi Śląskiej, które płynie do nas z przedstawionego przez 
przywołanych salwatorianów nauczania Jana Pawła II o tej patronce dnia jego 
wyboru na stolicę św. Piotra, będącego 594 lata wcześniej także dniem koronacji 
na stolicę wawelską św. Jadwigi Andegaweńskiej, dotyczy przede wszystkim ży-
cia rodzinnego i małżeńskiego, praworządności i dobrych obyczajów, a wszystko 
to w miłowaniu Boga i Ojczyzny, jak czyniono w piastowskim domu Świętej. 
Nie wolno bowiem zapomnieć, że św. Jadwiga była pobożną małżonką, matką 
kilkorga dzieci, a następnie przez długie lata wdową. Była władczynią kierującą 
się ewangeliczną miłością: nie pozwalała uciskać poddanych, wspomagała bied-
nych, zorganizowała szpital dla chorych i cierpiących. Słowem, jak życzył Jan 
Paweł II: „wedle jej wzoru, na przykazaniu miłości powinno się opierać nasze 
życie osobiste, rodzinne i społeczne”9. 

W dzisiejszym zlaicyzowanym świecie ta nadprzyrodzona i ewangeliczna 
motywacja i przykład życia, jakie oferuje św. Jadwiga i przypomina św. Jan 
Paweł II, jawią się jako nader aktualne i opatrznościowe, wręcz profetyczne. 

7 Nie zapominajmy, że to Polska Prowincja Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (salwa-
torianów) opiekuje się trzebnickim sanktuarium św. Jadwigi. Śp. ks. Kiełbasa był jego dłu-
goletnim kustoszem, a ks. Giemza przełożonym miejscowej wspólnoty zakonnej, w której 
do dziś posługuje.

8 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona we Wrocławiu na Partynicach, 21 czerwca 1983 
„Acta Apostolicae Sedis” 75(1983) nr 11, s. 970; B. Giemza, Święci żyją świętymi, wyd. 2, 
s. 34-35.

9 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona we Wrocławiu, s. 971; B. Giemza, Święci żyją 
świętymi, wyd. 2, s. 35.
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II. Przywoływanie św. Jadwigi Śląskiej w procesie kanonizacyjnym 
św. Jadwigi Andegaweńskiej

1. Historia sprawy beatyfikacyjnej Królowej Jadwigi

Św. Jadwiga Królowa, uważana za świętą jeszcze za życia, nie została po-
grzebana w krypcie katedry wawelskiej czy w jej bocznej nawie, jak inni 
królowie, ale przy wielkim ołtarzu katedry, w przekonaniu, że rychło zostanie 
wyniesiona do chwały świętych. Potwierdza to fakt, że już w 1426 roku arcybi-
skup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec, w porozumieniu z biskupami krakow-
skim i lwowskim, ustanowił pierwszą komisję do zbadania życia i cudów kró-
lowej w celu rozpoczęcia jej procesu kanonizacyjnego. I jakkolwiek zamiary te 
udaremniła wojna z zakonem krzyżackim w latach 1454-1466, a później pewne 
„niesnaski” rodzinne pomiędzy Jagiellonami i Habsburgami10, to w tryptyku 
z ok. 1488 roku wykonanego przy krucyfiksie królowej w katedrze wawelskiej, 
obok wizerunków św. Jadwigi Śląskiej, bł. Kingi i św. Brygidy Szwedzkiej, zo-
stał umieszczony także jej wizerunek, i to z aureolą i napisem „błogosławiona 
Królowa Jadwiga, żona Władysława Jagiełły, zmarła w 1399 roku”. Wizerun-
ki te znajdowały się tam do 1745 roku, kiedy po pracach budowlanych nie 
umieszczono ich więcej, zostawiając sam krzyż bez tryptyku11.

W 1419 roku założono księgę cudów i  łask wypraszanych za przyczyną 
św. Jadwigi i sława świętości królowej była szczególnie żywotna wśród profe-
sorów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizowano tam uroczyste 
obchody w dniu rocznicy śmierci „świętej patronki” i nowo kreowani bakała-
rze zawsze celebrowali gratiarumactiones ku jej czci.

O kanonizacji krakowskiej królowej mówiono także podczas soborów 
w Konstancji (1414-1418) i w Bazylei (1431-1437), jednak późniejsze uwarun-

10 M. Machejek, Storia della Causa Della canonizzazione Della Beata Edwige, Re-
gina della Polonia, Roma 1995, § 19. Niektórzy autorzy twierdzą, że także kanonizacja 
królewicza Kazimierza Jagiellończyka w 1521 roku, która sprawiła, że Litwa otrzymała 
„swojego” świętego w geografii chrześcijańskich narodów Europy, stała się przyczyną bra-
ku zainteresowania kanonizacją Jadwigi u litewskiej dynastii Jagiellonów. Zob. Cracovien. 
Canonizationis B. Hedvigis Reginae Poloniae (1374-1399). Relatio et vota sullaseduta dei 
consultoristorici, Roma 1996, s. 28.

11 M. Machejek, Storia della Causa Della canonizzazione, § 20. Korzystam nadto 
z książek: Błogosławiona Jadwiga Królowa. Historia jej kultu, beatyfikacja, formularze 
liturgiczne, Rzym 1981; M. Jagosz, Beatyfikacja i kanonizacja świętej Jadwigi Królowej, 
Kraków 2003.
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kowania polityczne, wojny, zarazy i rozbiory Polski udaremniły formalne 
wszczęcie procesu kanonizacyjnego, jakkolwiek nigdy nie wygasła opinia o jej 
świętości. 

Jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości jednym z orędow-
ników sprawy wyniesienia królowej na ołtarze był kanclerz Kurii Diecezjalnej 
w Krakowie, późniejszy biskup pomocniczy we Lwowie, Władysław Ban-
durski. Wspomagali go inni krakowianie, poeta Lucjan Rydel, malarz Piotr 
Stachiewicz oraz historyk i prawnik Józef Sebastian Pelczar, późniejszy biskup 
przemyski12. Z inicjatywy bp. Pelczara w 1909 roku odbył się zjazd biskupów 
galicyjskich, na którym sprawę rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego postano-
wiono przedstawić Stolicy Apostolskiej. 13 maja tego samego roku bp Pelczar 
przedstawił przyjętą petycję papieżowi Piusowi X na prywatnej audiencji. 
Mianowano komisję historyczną, jednak jej prace przerwał wybuch I wojny 
światowej.

W okresie międzywojennym, 10 października 1933 roku, arcybiskup kra-
kowski Adam Stefan Sapieha wydał odezwę do wiernych, w której zachęcał 
do modlitwy o Bożą pomoc w sprawie beatyfikacji królowej Jadwigi oraz do 
zbierania potrzebnych dokumentów i materiałów. Jednocześnie arcybiskup 
mianował postulatora, którym został ks. Rudolf Van Roy, proboszcz parafii 
św. Anny w Krakowie. Gromadzone materiały przekazywał on przebywające-
mu w Rzymie postulatorowi generalnemu franciszkanów, o. Wojciechowi To-
polińskiemu OFMConv13, który pozostawał w kontakcie z Kongregacją Ob-
rzędów. Sprawę w 1934 roku poparła również Konferencja Episkopatu Polski, 
zwracając się do Stolicy Apostolskiej z formalną prośbą o beatyfikację królowej 
Jadwigi14. Jednocześnie szerzono jej kult, organizując akademie, wystawiając 
sceniczne przedstawienia dotyczące jej życia, wydawano wiele książek i arty-
kułów o charakterze popularyzatorskim. W wielu parafiach zbierano podpisy 
pod prośbami do Stolicy Apostolskiej o beatyfikację Jadwigi. W kościołach 
parafialnych fundowano ołtarze, witraże z wizerunkiem Królowej i podpisem 
„Święta Jadwiga”15.

12 W. Bandurski, Jadwiga – święta królowa na polskim tronie. Opowieść dziejowa w 3 
częściach, Bytom 1910; L. Rydel, Królowa Jadwiga, Poznań 1910.

13 „Notificationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” nr 8-9 (1933), s. 77.
14 „Polonia Sacra” 1949 nr 2, s. 202.
15 Królowa Jadwiga. Zbiór przemówień wypowiedzianych na akademii ku czci Królowej 

Jadwigi w Krakowie w dniu 9 I 1933 roku, Kraków 1933; J. Woroniecki, Teologowie polscy 
w hołdzie królowej Jadwidze, Lwów 1938; O kanonizację królowej Jadwigi. Odczyt Matki 
Urszuli Ledóchowskiej wygłoszony w Rzymie dnia 9 XII 1937 roku, Rzym 1938; A. Borew-
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Wszystkie te działania przerwał wybuch II wojny światowej. O. Wojciech 
Topoliński OFMConv, postulator sprawy, został zamordowany przez Niem-
ców. Zniszczeniu uległy materiały zebrane przez bp. Bandurskiego oraz te, które 
przekazał postulatorowi ks. Van Roy. Na wznowienie prac procesowych trzeba 
było czekać do 1949 roku. 30 maja tego roku abp Sapieha wydał specjalny list 
z okazji 550. rocznicy śmierci Królowej. Stwierdzał w nim m.in., że „tragiczny 
los nawet i po śmierci wyrył na niej swe piętno”, i mimo „że tak ukochana była 
przez wszystkich, jakby zapomniana została w skromnym grobie, a wszelkie 
starania, by jej zasługi i cnoty zostały należycie uznane, spełzły na niczym”16. 
Dlatego też – kontynuował metropolita krakowski – „ogólne gorące pragnienie 
narodu i własny sentyment dla tej wspaniałej postaci ukochanej naszej Królo-
wej wzywa nas, by jeszcze raz rozpocząć starania o wyniesienie jej na ołtarze”17.

W związku z podjętymi staraniami wyznaczono nowego postulatora i wi-
cepostulatora sprawy. Zostali nimi: w Rzymie o. Karol Szrant CSSR, którego 
w 1951 roku zastąpił o. Antonio Ricciardi OFMConv, w kraju zaś o. Wojciech 
Zmarz OFMConv. W międzyczasie w latach 1949-1950 odbył się Krakowie 
proces informacyjny, któremu przewodniczył biskup pomocniczy Stanisław 
Rospond.

Wielkim promotorem sprawy kanonizacyjnej królowej Jadwigi był kard. 
Karol Wojtyła, następca kard. Sapiehy na stolicy biskupów krakowskich. 
W porozumieniu z Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych, która przeanalizo-
wała wszystkie otrzymane wcześniej akta procesowe i inne materiały do niej 
dostarczone, rozpoczął on w 1972 roku w Krakowie proces dotyczący kultu 
św. Jadwigi „ab immemorabili tempore”. Proces ten dane mu było zakoń-
czyć osobiście jako papieżowi przez beatyfikację równoznaczną („beatificatio 
aequipolens”) Królowej Polski, co uczynił, celebrując o niej mszę św. jako 
o błogosławionej. Stało się to podczas pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II 
do Polski, 8 czerwca 1979 roku, w katedrze wawelskiej, przy relikwiach Królo-
wej. A ponieważ niektórzy kanoniści nie uznawali tej celebry za beatyfikację 
równoznaczną18, Stolica Apostolska wydała stosowną deklarację, że była to 

ski, Królowa Jadwiga na Wawelu, Warszawa 1933; W. Kłąpowski, Królowa Jadwiga i spra-
wa jej beatyfikacji, Lwów 1939; W. Maciejewska, Jadwiga królowa Polska, Kraków 1934; 
W. Staich, Budzenie świętej. Dzieje kultu królowej Jadwigi, Kraków 1933; A. Strzelecka, 
O królowej Jadwidze studia i przyczynki, Lwów 1933. 

16 „Polonia Sacra” 1949 nr 2, s. 205-206.
17 Tamże, s. 206.
18 Zob. A. Scąber, Święty proklamuje świętych. Krakowscy święci i błogosławieni wynie-

sieni na ołtarze przez papieża Jana Pawła II, Kraków 2010, s. 123-124. 
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„beatificatio aequipolens”19. Tym samym otwarła się droga do kanonizacji 
bł. Jadwigi.

2. Obecność Jadwigi Śląskiej w Positio procesu kanonizacyjnego Jadwigi 
Krakowskiej 

Wspomniana wyżej Deklaracja Stolicy Apostolskiej w swym rozstrzygnię-
ciu wskazywała jednak, że do ewentualnej kanonizacji bł. Jadwigi należy prze-
prowadzić osobne dochodzenie dotyczące heroiczności jej cnót. W tym celu 
8 czerwca 1984 roku kard. Franciszek Macharski powołał trybunał diecezjalny, 
który zgromadził stosowny materiał dotyczący „virtutibus beatae Hedvigis”, 
przekazując go Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w której opracowania 
Positio podjął się, jako relator, o. Michał Machejek OCD, przy współpracy 
postulatora, ks. Michała Jagosza. Positio ta, opublikowana w 1995 roku, liczy 
CCLVI+967+XXX+2 strony, tj. w sumie 1205 stronic formatu A420. Cieszy 
fakt, że ponad 20 razy pojawia się w niej imię św. Jadwigi Śląskiej, wraz z wąt-
kiem nabożeństwa królowej Jadwigi do swej patronki. 

Św. Jadwiga Śląska, urodzona pomiędzy 1178 a 1180 rokiem w Andechs 
w Bawarii, zmarła w 1243 roku Trzebnicy, została kanonizowana przez Klemen-
sa IV w 1267 roku. Gdy Jadwiga Andegaweńska przyszła na świat w 1374 roku, 
jej patronka odbierała już od 107 lat cześć na ołtarzach Kościoła. Królewna 
żywiła do patronki swego chrztu szczególne nabożeństwo, czego najwyższym 
wyrazem był fakt, że dzień jej liturgicznego wspomnienia w kalendarzu litur-
gicznym obrała jako najstosowniejszy na swą koronację na króla Polski, co 
nastąpiło przez posługę arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę 16 października 
1384 roku w katedrze wawelskiej21. Co więcej, wolno nam sądzić, że królowa 
zaraziła nabożeństwem do swej patronki także małżonka Władysława Jagiełłę, 
skoro ten po jej śmierci ufundował w Nieszawie kościół pod jej wezwaniem, 
co zechciał w jednym z listów pasterskich z 1933 roku przywołać biskup wło-

19 Declaratio de Beata Hedvige, Poloniae Reginae, „Acta Apostolicae Sedis” 78(1986), 
s. 1200-1202.

20 Congregatio de Causis Sanctorum. Cracovien. Canonizationis B. Hedvigis Reginae 
Poloniae (1374-1399) positio super virtutibus, Romae MCMCXV (cyt. dalej: Positio).

21 Historycy dyskutują czy była to sobota, czy niedziela, co reasumuje Positio, s. 8-89. 
Por. wypowiedź kard. K. Wojtyły w Radiu Watykańskim z 16 października 1974 roku: 
A. Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków 1983, s. 603-604.
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cławski Karol Radoński22, a nadto w 1979 roku kard. Karol Wojtyła wraz z try-
bunałem kościelnym archidiecezji krakowskiej23.

Specjaliści podkreślają nadto, że od kanonizacji księżnej śląskiej, tj. od 
1267 roku, do przygotowań do kanonizacji Kazimierza Jagiellończyka, które 
rozpoczęto w 1516 roku, Kościół polski nie starał się wyniesienie na ołtarze 
żadnego Polaka, z wyjątkiem królowej Jadwigi, o której kanonizację – jak 
wspomnieliśmy wcześniej – już w 1426 roku prosili arcybiskup gnieźnieński, 
biskup krakowski i lwowski, mimo że byli przecież tacy kandydaci do chwały 
ołtarzy, jak Jacek Odrowąż, Kunegunda (Kinga), Salomea, męczennicy san-
domierscy24. 

Uderza też fakt, że Jan Długosz, opisując władczynie (królowe polskie) 
z lat 1350-1460, nie chwali żadnej z nich, z wyjątkiem św. Jadwigi Andegaweń-
skiej, „której cnoty były nie tylko porównywalne, lecz przewyższały te, które 
praktykowały św. Jadwiga Śląska czy bł. Kunegunda”25.

Królowa Jadwiga, nierzadko z aureolą i podpisem beata (błogosławiona) 
wraz z księżną śląską i innymi świętymi czy błogosławionymi była też często 
umieszczana na obrazach w licznych świątyniach, np. w katedrze wawelskiej 
(co już zaznaczyliśmy)26, w kościele w Nieszawie27, w kościele Mariackim 
w Gdańsku28 i w wielu innych29. Podobnie w opisie jednego z cudów św. Jana 
Kantego z 1483 roku występują określenia sacerdos senex Joannes i venerabilis 
domina Hedvigis, które odnoszą się do obojga świętych, słynących cudami 
w środowisku krakowskim30.

Nierzadko, zwłaszcza w publikacjach zagranicznych, nie rozróżniano Ja-
dwigi Śląskiej i Jadwigi Królowej. Tak stało się np. w martyrologium wydanym 
przez kard. Cezarego Baroniusza (1538-1607), w którym uczynił z Jadwigi 
Andegaweńskiej wdowę i nazwał ją Księżną Polską, zmarłą 15 października31. 
Hagiografowie francuscy, chcąc poprawić pomyłkę Baroniusza, wprowadzili 

22 Positio, s. 572.
23 Tamże, s. 760-761.
24 Tamże, s. 600.
25 Tamże, s. 628.
26 Tamże, s. 592, 643, 759.
27 Tamże, s. 741 (chodzi o rzeźbę).
28 Tamże, s. 742.
29 Zob. tamże, s. 742-748, także w odniesieniu do fresków, witraży i innych wize-

runków.
30 Tamże, s. 635.
31 Tamże, s. 647.
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kolejną, stwierdzając, że relikwie św. Jadwigi Śląskiej zostały przeniesione do 
Krakowa32. Chyba dlatego Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych pisała w 1972 
roku do kard. Karola Wojtyły, że w udowodnieniu kultu królowej Jadwigi trze-
ba mieć na uwadze fakt, że często mylono ją z inną Jadwigą, tj. „con la Santa 
Della Slesia”33. Były też jednak, i to na Zachodzie, publikacje, które podkre-
ślały, i to już w XVIII wieku, istnienie dwóch „Świętych Jadwig”, mianowicie 
dzieła A. Butlera34, M. Pétina35, G. Ventury de Raulica36 i innych37.

Błędy w rodzaju pomyłki Baroniusza były oczywiście obce autorom pol-
skim. Dla przykładu S. Duńczewski w kalendarzu na rok 1733, pod dniem 
29 lipca umieszcza imię Jadwigi Królowej, a pod 15 października Jadwigi Księż-
nej38. Tenże Duńczewski w 1758 roku wydał w Zamościu kalendarz na rok 1759 
[też bez paginacji]. O obu świętych napisał: „S. Jadwiga, Xsiężniczka Polska, 
Mniszka Trebnicka, cudami sławna, umarła 1243. S. Jadwiga, Królowa Polska, 
Władysława Jagiełła żona, do któryi Krucyfiks przemówił, życia dokończyła 
roku 1398 [sic]”39. Podobnie czyni B. Chmielowski w dziele pt. Polska Świętych 
Ojczyzna, gdzie czytamy: „S. Jadwiga Henryka Longobarda albo Długobro-
dy Xsiążęcia Sląskiego żona. Umarła roku 1243, leży w Trzebnicy, cudowna. 
S. Jadwiga Władysława Jagiełła żona, Królowa Polska, do której w Krakowie 
Krucyfiks przemówił, leży w Krakowie, zmarła roku 1398 [sic]”40. 

32 Tamże, s. 648; por. s. 679.
33 Tamże, s. 580.
34 A. Butler, The lives of the Fathers, Martyrs, and other principal Saints, t. VIII, Lon-

don 1759, s. 368, gdzie czytamy: „Istnieje jeszcze druga św. Jadwiga, córka króla węgier-
skiego, który był także wybrany królem Polski. W 1384 roku ta księżna została obrana 
królem Polski”. Autor kreśli biogram i cnoty świętej i zaznacza, że poślubiła Jagiełłę, pod 
warunkiem że przyjmie on chrzest z całym narodem litewskim (por. Positio, s. 679-680).

35 M. Pétin, Dictionaire hagiografique, ou Vies des Saints, t. I., Paris 1850, k. 1304. 
36 G. Ventura di Raulica, La donna cattolica, t. II, Roma 1856, s. 137-147. Warto 

przywołać choćby tylko jeden z paragrafów jego tekstu: „Druga święta Jadwiga zdołała 
nawrócić Litwę i utworzyła wielką monarchię państwa polskiego. To co uderza patrząc na 
jej życie, to fakt, że różnorodne narody nie mogą być zgromadzone w jednym państwie, 
jak tylko przez jedną religię i przez posiadanie tych samych praw. I to właśnie zagwaran-
towała ta kobieta katolicka” (§ 47).

37 Ich nazwiska, tytuły oraz fragmenty dzieł można znaleźć w Positio, s. 681-699. 
38 S. Duńczewski, Kalendarz rzymski, ruski, niemiecki i saski na rok 1733. Zamość 

1732 [bez numeracji stron]. Por. Positio, s. 666.
39 Zob. Tamże, s. 668.
40 Dzieło jest włączone w szersze opracowanie: B. Chmielowski, Nowe Ateny albo 

Akademia wielkiey scyjencyi pełna, Lwów 1746, s. 412. Por. Positio, s. 667.
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W końcu także w modlitewnikach, i to na długo przed oficjalnym wy-
niesieniem królowej Jadwigi na ołtarze, opatrzonych imprimatur władzy ko-
ścielnej, znajdujemy wezwania jak poniższe: „Święta Jadwigo księżno polska, 
któraś bohatersko syna swego oddała, o mocne serca dla polskich matek osie-
roconych – módl się za nami. Błogosławiona królowo polska Jadwigo, Twoim 
świętym Krzyżem na Wawelu świeć nam, abyśmy się stali szlachetną daniną 
ofiarną Polski – módl się za nami”41.

3. Kanonizacja bł. Jadwigi Królowej

Wpisania bł. Jadwigi Królowej w poczet świętych dokonał papież Jan Pa-
weł II w Krakowie 8 czerwca 1997 roku. Mógł to uczynić dzięki wspomnianej 
Positio, przyjętej pozytywnie w odniesieniu do udowodnienia heroicznych 
cnót błogosławionej42 przez poszczególne gremia Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych, tj. konsultorów historyków, konsultorów teologów, biskupów 
i kardynałów43, jak i dzięki cudownemu uzdrowieniu Anny Romiszowskiej 
z Warszawy za wstawiennictwem bł. Jadwigi44, co udowodniono w procesie 
kanonicznym „super miro”45. Decyzję o kanonizacji Ojciec Święty ogłosił 
na publicznym konsystorzu 22 maja 1997 roku, informując, że nastąpi ona 
podczas jego pielgrzymki do Ojczyzny, w Krakowie, 8 czerwca tego samego 
roku, co stało się faktem na krakowskich Błoniach, kiedy wygłosił uroczyście 
kanonizacyjną formułę na rozpoczęcie pontyfikalnej Eucharystii46.

41 Modlitwa z czasów powstania styczniowego z 1863 roku, przedrukowana w Kijo-
wie w 1917 r. w modlitewniku „Boże zbaw Polskę” z imprimatur Kurii Biskupiej Żyto-
mierskiej z 18 maja 1917. Por. Positio, s. 701.

42 Decretum super virtutibus in causa canonizationis beatae Hedvigis, Poloniae Reginae, 
„Acta Apostolicae Sedis” 89(1997), s. 423-426.

43 Compedium vitae, virtutum ac miraculorum necnon actorum in causa canonizatio-
nis beatae Hedvigis Reginae Poloniae (1374-1399). E tabulario Congregationis de Causis 
Sanctorum, Romae 1997.

44 Canonizationis B. Hedvigis Reginae Poloniae, Positio super miraculo, Roma 1997; 
A. Miodoński, Uzdrowienie za sprawą bł. Jadwigi, „Universitas” 1997 nr 17, s. 20-28.

45 Decretum super miraculo beatae Hedvigis, „Acta Apostolicae Sedis” 89(1997), 
s. 810-811.

46 Joannes Paulus II, Litterae decretales quibus beatae Hedvigi reginae Sanctorum ho-
nores decernuntur, „Acta Apostolicae Sedis” 90(1998), s. 825-827.
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* * *
Rok Jadwiżański z okazji 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej stał 

się stosowną okazją do przywołania także św. Jadwigi Królowej Polski i  jej 
„iter canonizationis”, a nade wszystko do uzmysłowienia sobie duchowych 
związków łączących Jadwigę Andegaweńską z jej chrzcielną patronką. Bazując 
na wypowiedziach św. Jana Pawła II i na dokumentacji procesu kanonizacyj-
nego Jadwigi Królowej, mogliśmy także poznać wiele wspólnych cech kultu 
obu świętych, od jego pierwszych przejawów potwierdzonych przez tryptyk 
wawelski z ok. 1488 roku, do modlitewników wydawanych już w XX wieku. 
Dodajmy, że w 1998 roku obie Jadwigi – „śląską i wawelską”, obok św. Moniki, 
matki św. Augustyna, Maryny, Olgi z Kijowa, Matyldy Toskańskiej, Elżbiety 
z Turyngi, Brygidy Szwedzkiej, Joanny D’Arc, Róży z Limy i innych kobiet, 
papież przywołał w swym liście apostolskim Mulieris dignitatem o godności 
i powołaniu kobiety, wydanym z okazji Roku Maryjnego47.

Nadto nie wolno przemilczeć faktu podobieństwa, jakie zauważamy 
w przesłaniu obu tych świętych kobiet, przesłaniu, które pozostaje ciągle ak-
tualne, albowiem według słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych w Lisieux 
przy grobie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a następnie podczas kanonizacji 
św. Kingi w Starym Sączu, „święci się nie starzeją, nigdy nie ulegają przedaw-
nieniu, nie są też postaciami z przeszłości, ale ludźmi teraźniejszości, a nawet 
jutra”48.

Wspólne elementy orędzia obu świętych wynikają bardzo czytelnie z ho-
milii wygłoszonych o każdej z nich przez Jana Pawła II, tj. z cytowanej już 
homilii z 21 czerwca 1983 roku z Wrocławia, jak i z homilii kanonizacyjnej 
Jadwigi Królowej w Krakowie z 8 czerwca 1997 roku49. Elementami tymi, 
mówiąc najkrócej, są: 

– całkowite umiłowanie Chrystusa, i to nie słowem, ale czynem i prawdą 
(por. 1J 3,18), mające swoje przełożenie na doskonałe zharmonizowanie w ży-
ciu „contemplationis et actionis”, przejawiające się w życiu zarówno głębokiej 
modlitwy, jak i zaangażowania na rzecz bliźnich, w duchu służby, zwłaszcza 
ubogim i potrzebującym;

– miłość Ojczyzny i zaangażowanie na rzecz pokojowego współżycia po-
między sąsiedzkimi narodami z troską o ich ewangelizację, chrześcijańską 
tożsamość i wierność Ewangelii;

47 „Acta Apostolicae Sedis” 80(1988), s. 1719-1720.
48 „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 1980 nr 7, s. 16.
49 „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 1997 nr 7, s. 54-57.
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– troska o promocję wolności i kultury, chrześcijańskiej moralności i spra-
wiedliwości społecznej, poprawnego życia małżeńskiego i rodzinnego za cenę 
własnych umartwień w praktykowaniu ascezy i ewangelicznego wyrzeczenia.

Czyż nie takiego właśnie orędzia potrzebuje Europa, w której żyjemy, a wraz 
z nią także Polska, nasza Ojczyzna? Borykamy się bowiem z różnorodnymi pro-
blemami, które towarzyszą erze przemysłowej czy też są skutkiem postkomuni-
stycznego liberalizmu. Problemy te w odniesieniu do Polski diagnozuje II Synod 
Plenarny50, a w odniesieniu do Europy – posynodalna adhortacja apostolska 
Jana Pawła II Ecclesia in Europa51. Są to przede wszystkim kryzys rodziny i brak 

50 Zacytujmy chociażby niektóre ze smutnych stwierdzeń synodalnych, np. w od-
niesieniu do patologii społecznych: „Do najgroźniejszych z nich prowadzi nieumiejętne 
korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych, postawa konsumpcyjna, obniżenie autorytetu 
rodziny oraz brak szacunku dla ludzkiego życia, który przejawia się agresją wobec nie 
narodzonych dzieci i szukaniem rozwiązania problemów starości na drodze eutanazji” 
(II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001, s. 222-223). Albo w odniesieniu 
do patriotyzmu: synod ubolewa nad zjawiskiem emigracji, zwłaszcza młodego pokolenia, 
i stwierdza, że „szczególnie niepokojącym symptomem jest pojawianie się u niego mental-
ności kosmopolitycznej”, i to niekoniecznie na emigracji, lecz także w Ojczyźnie (tamże, 
s. 92). Przywołuje nadto się I Polski Synod Plenarny z 1936 roku, który czyniąc aluzję do 
wojny domowej w Hiszpanii, „ostrzega i zaklina” wiernych, aby „bronili wiary, czuwali 
nad duchem narodu i bezpieczeństwem Ojczyzny” (tamże, s. 9). Następnie ubolewając 
nad faktem, że ciągle jeszcze wielu Polaków ma zafałszowany przez edukację komuni-
styczną „obraz ojczystej historii i kultury narodowej”, stwierdza się, że „skutkiem tego 
jest poważna deformacja patriotyzmu i rozumienia polskiej racji stanu” (tamże, s. 91-
92). Synod przestrzega też przed sytuacją, w której „Unia Europejska przypisywałaby 
sobie kompetencje, które dobrze, czy nawet lepiej mogą być zrealizowane przez organy 
samorządowe lub państwowe” (tamże, s. 76). Dlatego też Synod uważa, że „wkład pol-
skich katolików w proces zjednoczeniowy powinien dotyczyć twórczej wierności własnej 
tożsamości narodowej”, gdyż „prawdziwe porozumienie i współpraca między narodami 
muszą być budowane, przy poszanowaniu oryginalności narodowych, na wspólnych fun-
damentach duchowych i etycznych, a nie tylko na współpracy politycznej i gospodarczej” 
(tamże, s. 96). 

51 Przywołajmy też niektóre podobne stwierdzenia Jana Pawła II, chociażby nastę-
pujące, tym bardziej że papież sformułował je na podstawie obrad Synodu Biskupów 
poświęconego Europie: „W dzisiejszym społeczeństwie dominuje poczucie osamotnienia 
(...), zauważa się niebezpieczne zjawisko kryzysów rodzinnych i słabości samej koncepcji 
rodziny (…) co powodują liczne czynniki kulturowe, społeczne i polityczne, podające 
w wątpliwość i wypaczające samą ideę rodziny, gdyż nie tylko kwestionują wartość nie-
rozerwalności małżeństwa, ale nawet próbują akceptować wzorce związku dwóch osób, 
w których różnica płci nie odgrywa istotnej roli (Ecclesia in Europa, nr 7, 90). Albo: 
„Niepokoją narodziny nowej kultury, pozostającej w znacznej mierze pod wpływem 
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szacunku do rodziców i osób starszych, co prowadzi nie tylko do egoizmu, ale 
także do zaniku sensu ofiary, wyrzeczenia i cierpienia, i – co więcej – wręcz 
do prób uciekania się do eutanazji. U młodego pokolenia zanika też poczucie 
patriotyzmu i cechuje je kosmopolityzm, który osłabia wiarę, (...) powodując 
kryzys moralności chrześcijańskiej, prowadzący do relatywizmu moralnego 
i „kultury śmierci”.

W tym wirze dzisiejszego świata, prowadzącego wiele osób do zagubienia, 
indyferentyzmu, konsumpcjonizmu i znieczulicy społecznej, innych zaś do 
skrajnego ubóstwa, ta nadprzyrodzona i ewangeliczna motywacja i przykład 
życia, jakie oferują obie Święte Jadwigi, jawią się jako nader aktualne i opatrz-
nościowe, wręcz profetyczne. Konieczne jest bowiem służenie za ich przykła-
dem „ewangelii życia”, potrzebna jest ofiara, wyrzeczenie, mobilizacja sumień 
i wspólny wysiłek etyczny, aby formować w ludziach zdrowe i prawe sumie-
nia. W dobie dyskusji nad przesłaniem papieskiej, posynodalnej adhortacji 
apostolskiej o życiu rodzinnym Amoris laetitia, plagi rozwodów, skazywania 
dzieci na wychowywanie w placówkach opiekuńczych, w epoce, w której par-
lamenty wielu krajów pozwalają na zawieranie związków homoseksualnych 
i zezwalają im nawet na adoptowanie dzieci, orędzie tych świętych kobiet staje 
się ewangelicznym znakiem sprzeciwu, którego tak bardzo potrzebują nasze 
zeświecczone czasy.

środków masowego przekazu, której cechy charakterystyczne i treści często sprzeczne są 
z Ewangelią i z godnością osoby ludzkiej”, co prowadzi do tego, iż „wielu uległo ducho-
wi immanentystycznego humanizmu, który osłabił ich wiarę (...) powodując jej erozję, 
z którą wiąże się głęboki kryzys sumienia i praktyki moralności chrześcijańskiej, (…) zaś 
pogłębiający się relatywizm moralny i prawny prowadzi do kultury śmierci” (tamże, nr 
9, 47). Jan Paweł II nie używa w adhortacji słowa patriotyzm. Mówi jednak o Wschodzie 
i Zachodzie Europy (zob. tamże, nr 4, 13, 24, 39, 53) i o potrzebie w Unii Europejskiej 
poszanowania wszystkich jej członków, by doceniane były szczególne właściwości histo-
ryczne i kulturowe, tożsamość narodowa i bogactwo wkładu, jaki wnoszą (110), gdyż 
jedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru geograficznego 
i ekonomicznego; ona musi polegać przede wszystkim na harmonii wartości, pamiętając 
o spuściźnie religijnej, a w szczególności chrześcijańskiej, z poszanowaniem statusu praw-
nego, jaki Kościoły i  instytucje religijne już posiadają na mocy prawodawstwa państw 
członkowskich Unii (tamże, nr 110, 114).
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SAINT HeDwIg Of SILeSIA, PATRONeSS Of SAINT JADwIgA  
Of POLAND, IN THe wORDS Of SAINT JOHN PAUL II  

AND IN THe QUeeN Of POLAND CANONIzATION  
PROCeSS DOCUmeNTS

Summary

On the occasion of the 750th anniversary of Saint Hedwig of Silesia canonization, 
the article recalls her younger namesake, Saint Jadwiga of Poland, for whom the first 
one was a patron saint at baptism.

When Jadwiga of Poland was born in 1374, her patroness had been venerated as 
a saint of the Church for 107 years. The Princess had a special devotion for her bap-
tism patroness. She expressed it by choosing the day of the liturgical commemoration 
of Saint Hedwig for her own coronation for King of Poland in 1384. Furthermore, 
she instilled the devotion for her patroness in her husband Jagiełło who, after her 
death, founded a church dedicated to Saint Hedwig, in Nieszawa. When a famous 
historian Jan Długosz was describing Polish female rulers of the years 1350-1460, he 
praised none except Saint Queen Jadwiga, „whose virtues were not only equal to, but 
even greater than those practised by Saint Hedwig of Silesia or Blessed Kunegunda”.

Paintings of Queen Jadwiga, along with those of Hedwig the Duchess of Silesia 
and other saints, were frequently displayed in churches (e.g. the triptych of Wawel, 
dating roughly from the year 1488). In the West of Europe, Saint Hedwig the Duchess 
and Saint Jadwiga the Queen were sometimes confused, for instance in the martyrol-
ogy by Cardinal C. Baronio (1600) or in the work of a French hagiographer A. Bai-
lette (1703). But as early as in the 18th century, the existence of two different saints 
of that name was usually emphasized (A. Butler, M. Petin, G. Ventury de Raulica).

The names of two Saint Jadwigas were mentioned in the calendars (for 1733 and 
1759) of S. Duńczewski of Zamość, in the work of B. Chmielewski Polska Świętych 
Ojczyzna (Poland, the Motherland of Saints) (Lviv, 1746), or in Church prayer books 
(with an imprimatur of a Church authority). Finally, in 1998, John Paul II mentioned 
both Jadwigas, along with saints Monica, Olga of Kiev, Matilda of Tuscany, Elizabeth 
of Thuringia, Bridget of Sweden, Joan D’Arc, Rose of Lime and other women, in his 
Apostolic Letter Mulieris dignitatem on the dignity and vocation of women.

An analysis of John Paul II’s words and of Saint Jadwiga of Poland’s canoniza-
tion documents shows, there are also some similarities in the message of both Jad-
wigas, such as the absolute love of Christ expressed in the perfect harmony of life 
of profound prayer and active engagement on behalf of the neighbour, especially 
the poor and the needy, in the spirit of service; the love of motherland and working 
toward a peaceful coexistence of neighbouring nations, along with the concern for 
their evangelization, Christian identity and faithfulness to the Gospel; concern for 
the promotion of freedom and culture, of Christian morality and social justice, of 



157

unblemished married life and family life, at the cost of one’s own mortification in 
practicing asceticism and evangelical sacrifice.

Słowa kluczowe: 
św. Jadwiga Śląska, św. Jadwiga Krakowska, Jan Paweł II, proces kanonizacyjny.

Key words: 
Saint Hedwig of Silesia, Saint Jadwiga of Poland, John Paul II, canonization 
process.
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Ewa Dudek

 Św. Jadwiga jako patronka dzieł miłosierdzia

Niemal wszyscy biografowie św. Jadwigi Śląskiej zwracają uwagę na jej 
działalność dobroczynną. Niniejszy artykuł składa się z trzech części. Pierwsza 
ukazuje w zarysie miłosierdzie w życiu Świętej (I), druga – działalność Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej, której patronką jest św. Jadwiga (II), trzecia – 
skrótowo przedstawione inicjatywy i dzieła podejmowane w Trzebnicy (III), 
gdzie św. Jadwiga zmarła i gdzie spoczywają jej doczesne szczątki.

I. Miłosierdzie w życiu św. Jadwigi

Św. Jadwiga Śląska to święta na nasze czasy. Gotowość niesienia pomocy 
w jej przypadku nie była czymś niezwykłym, pomagała ona bowiem potrze-
bującym nie okazjonalnie i nie z wysokości piedestału dobroczyńcy, lecz z po-
wodu autentycznej troski o biednych i chorych; poświęcała im samą siebie. 
Była dla potrzebujących nie tylko księżną śląskiego księstwa, lecz raczej ich 
matką1. Troszczyła się o dzieci swego księstwa, zwłaszcza o ubogich, sieroty 
i wdowy. 

Słowa Zbawiciela: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz niebieski miło-
sierny jest” (Łk 6,36), były motywem jej dobroczynnej działalności. Chodzi-
ła skromnie ubrana. Cieszyła się, kiedy karmiła biedaków, bo wiedziała, że 
w nich przyjmuje samego Chrystusa, chętnie dawała jałmużnę trędowatym 
i ułomnym, potajemnie odwiedzała więźniów i zaopatrywała przebywających 
tam ludzi w jedzenie i picie, skazanych zaś często uwalniała od wyroku śmierci. 

Mgr Ewa Dudek – doktorantka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 
katechetka w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

1 W. Nigg, Święta Jadwiga Śląska, Opole 1991, s. 69.
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Gorliwie obchodziła cele kobiet, aby znać położenie każdej z nich, służyła im 
jak niewolnica, gdy użalały się na swój ciężki los. Pragnęła być obecna w cza-
sie rozstrzygania sądów, dbała o to, żeby nie dochodziło do oszustw. Broniła 
pobożnych wdów i sierot. Była pierwszą kobietą w Polsce żyjącą w surowej 
ascezie opartej na modelu duchowości cysterskiej. Była rozmiłowana w litur-
gii. Ubóstwo, które jest charakterystyczną cechą duchowości franciszkańskiej, 
było jej ideałem2. Przyświecały jej dwa wzorce świętości: abnegacji wobec 
świata oraz twórczego zaangażowania się w sprawy świata w samarytańskiej 
służbie biednym i nieszczęśliwym3. Potrafiła rozwijać w sobie chrześcijańskie 
cnoty społeczne, aby polepszać dolę swoich poddanych. W codziennym ży-
ciu postępowała rozważnie, o czym świadczą słowa z jej bulli kanonizacyjnej 
z 1267 roku: „Cieszy się wielce Kościół, kochająca Matka (...). A to dlatego, 
że okazuje się, iż w świecie, chylącym się ku wieczorowi, odnalazł bezcenną 
perłę, niewiastę dzielną. (...) Niewiastę tę winno się wszędzie wywyższać za jej 
zasługi. Nie godzi się bowiem, aby tę, którą opromieniła sława tak wielkiej 
cnoty, dłużej skrywać pod korcem”4. Dostrzegała, że właściwą miarą w zdo-
bywaniu cnót jest panowanie nad sobą i że ofiara związana z pełnieniem 
dobrych czynów nie podoba się Bogu, jeśli jest pozbawiona soli mądrości5. 
W czasie kanonizacji św. Jadwigi w 1267 roku papież Klemens IV wskazał na 
jej godne naśladowania praktykowanie czynnej miłości bliźniego. Pamiętała 
o słowach Jezusa zapisanych w Ewangelii wg św. Mateusza: „A Król im od-
powie: Zaprawdę powiadam wam: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,4). Święta wspierała 
biednych, opiekowała się chorymi i głodnymi, troszczyła się o matki ocze-
kujące potomstwa, pamiętała o wdowach i sierotach. Tam, gdzie dostrzegała 
braki i potrzeby, przychodziła z pomocą, kierując się miłością serca. Głównym 
motywem jej postępowania były słowa Zbawiciela: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Troszczyła się o to, „aby nikt 
z potrzebujących ubogich nie przymierał głodem w książęcym grodzie wro-

2 M. Piela, Życie i dzieło św. Jadwigi Śląskiej jako wzór ewangelizacyjnych postaw 
w jednoczącej się Europie, w: Spadkobierczynie św. Jadwigi Śląskiej. 150 lecie Sióstr Borome-
uszek w Trzebnicy. Materiały z Sympozjum, 5 listopada 2011 r., Kraków 2011, s. 40-41.

3 J. Swastek, Rodzina świętej Jadwigi, w: Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sym-
pozjum Naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Wrocław-Trzebnica 21-23 
września 1993, red. M. Kaczmarek, M.L. Wójcik, Wrocław 1995, s. 40.

4 W. Bochnak, Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, wyd. 2 uzupeł., Legnica 
2014, s. 91-92.

5 Zob. A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, Warszawa 1990, s. 59.
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cławskim. Zatroszczyła się o kuchnię dla ubogich. Zarządzał nią Bogusław 
z Zawoni, z odpowiednią służbą”6. Dla większej liczby ubogich, których nie 
mogła posadzić przy swym stole, miała osobną kuchnię ze służbą i kucharzem. 
Rano i wieczorem wydawano w niej pożywienie ubogim. Wielką ucztą ducho-
wą dla niej było napełnienie żołądków ludzi biednych i ubieranie nędzarzy7. 
Św. Jadwiga urządzała też kuchnie polowe dla biednych, odwiedzała chorych. 
Stale utrzymywała na dworze trzynastu inwalidów (ta liczba miała przypomi-
nać Jezusa wśród apostołów). Zorganizowała też dla nich wędrowny szpitalik. 
Osobiście zajmowała się chorymi na postojach, pomimo że był to obowiązek 
służby. Chciała w ten sposób uwrażliwić otoczenie na potrzeby ludzi chorych 
i biednych. W 1230 roku Jadwiga zamieszkała na stałe w klasztorze w Trzeb-
nicy. Wędrowny szpitalik został wówczas połączony z założonym wcześniej 
z inicjatywy księżnej szpitalem przy opactwie w Trzebnicy. Wokół św. Jadwigi 
gromadziły się również osierocone dziewczęta, w których budziła pragnienie 
dobrego i uczciwego życia. Po odpowiednim zaopatrzeniu kierowała je na 
drogę życia małżeńskiego bądź do zakonu8. Miała współczujące serce i miłość 
dla trędowatych. Założyła schronisko dla trędowatych kobiet w pobliżu Środy 
Śląskiej, zapewniła im opiekę materialną i duchową: ,,dla miłości Tego, który 
dla nas chciał za trędowatego uchodzić”. Zajmowała się nimi, jeśli to było 
możliwe, osobiście. Nie okazywała im niechęci i nie lękała się ewentualnego 
zarażenia. Niekiedy potajemnie przysyłała im pieniądze i żywność, zaopatry-
wała je hojnie w odzież i wszystko, co było im niezbędne. Starała się o nie 
tak, jakby były jej córkami9. Wszystko, co czyniła dla nich, czyniła z wielkiej 
miłości do Jezusa10. Książę Henryk Brodaty i św. Jadwiga według tradycji 
byli fundatorami i dobroczyńcami schroniska. Z dokumentów bp. Tomasza I 
z 1239 roku wynika, że para książęca nadała sześć łanów ziemi oraz dziesięciny 
ze wsi Sokolniki dla szpitala Najświętszej Marii Panny w Środzie. Siostrom 
szpitalnym powierzono obsługę tej humanitarnej placówki. Schroniskiem 
tym bardziej zainteresowało się duchowieństwo z chwilą rozpoczęcia procesu 
kanonizacyjnego św. Jadwigi w 1257 roku. 

Księżna opiekowała się troskliwie więźniami, kierując się słowami Ewan-
gelii „Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie” (Mt 25,36). Zapewniała im 

6 Tamże, s. 60.
7 Legenda Świętej Jadwigi, tłum. A. Jochelson, przy współudziale M.W. Gogolew-

skiej, do druku przygotował J. Pater, Wrocław 1993, s. 64.
8 Tamże, s. 6. 
9 Tamże, s. 61.
10 A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, s. 61.
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żywność, dostarczała odzież i światło. Tym, którzy popadli w długi, pomagała 
je spłacić. Za skazanymi na śmierć wstawiała się u swego męża, prosząc go, 
aby ich uwolnił lub zamienił im karę na więzienie. Czasami namawiała męża, 
aby zatrudniał skazanych na śmierć przy budowie nowego klasztoru, kościoła 
lub szpitala. Chciała, aby dzięki gestowi takiego dobra zrozumieli swój błąd 
i mieli szansę się nawrócić. Stworzyła również sprawny system opieki społecz-
nej. Jej biograf nazywa ją matką wszystkich ubogich i pocieszycielką biednych, 
ponieważ interesował ją każdy człowiek w potrzebie. Ludzie kochali ją za jej 
dobre serce. Biedni, którymi się opiekowała, chodzili za nią wszędzie, dokąd 
się udawała, tak jak za swoją matką11. 

Przez całe życie zabiegała o to, aby nieść pomoc potrzebującym i chorym. 
Widziała konieczność zorganizowania na Śląsku szpitali dla chorych. W idei 
zakładania szpitali jej współpracownikami byli augustianie z klasztoru NMP 
we Wrocławiu na Piasku. Księżna razem z Henrykiem Brodatym zainicjowała 
budowę szpitala wraz z kościołem Świętego Ducha. Książę nadał ziemię mię-
dzy Oławą a Odrzycą pod budowę szpitala, ale to księżna miała wielki wpływ 
na powstanie tego pierwszego szpitala w księstwie. Szpital miał służyć jako 
przytułek dla ubogich starców i schronisko dla pielgrzymów. 

Św. Jadwiga przyczyniła się także do założenia hospicjum dla pielgrzymów, 
głównie duchownych. Zatroszczyła się również o ich obsługę. Dbała o nich nie 
tylko w czasie ich pobytu we Wrocławiu, ale także podczas ich dalszej podró-
ży. Hospicjum założone przez św. Jadwigę mieściło się prawdopodobnie przy 
kościółku św. Idziego we Wrocławiu. Schroniska pod patronatem św. Idziego 
były wówczas znane wędrowcom w całej Europie. Przepisy nakazywały: „aby 
drzwi takiego schroniska były stale otwarte, a w nocy oświetlone, by każdy 
wędrowiec mógł je łatwo odnaleźć”12.

Św. Jadwiga Śląska przeszła do historii jako dobrodziejka klasztorów. 
Hojnie wspomagała liczne klasztory we Wrocławiu, w Lubiążu, Henryko-
wie13. Realizowała przykazanie miłość bliźniego we wzorowy sposób. Pod tym 
względem była przeciwieństwem wyniosłych, dumnych przedstawicieli kręgów 
dworskich14. Dobroczynność jest cnotą, którą św. Jadwiga pielęgnowała szcze-
gólnie i z tego powodu przeszła do historii jako matka ubogich i pocieszycielka 
biednych. Słynęła z wielkiej wrażliwości. Wywarła wpływ na swą synową Annę, 

11 Tamże, s. 60-63.
12 B. Suchoń, Św. Jadwiga księżna Śląska, „Nasza Przeszłość” 53(1980), s. 73-75.
13 Tamże, s. 77.
14 W. Nigg, Święta Jadwiga Śląska, s. 32.
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która naśladowała jej styl życia w chrześcijańskim miłosierdziu. Św. Jadwiga 
jest godnym naśladowania wzorem dla chrześcijan i tych instytucji, które zaj-
mują się pomocą biednym i potrzebującym. Należy do nich m.in. kościelna 
instytucja charytatywna Caritas, której działalność na Dolnym Śląsku jest 
szczególnie owocna dzięki naśladowaniu stylu pracy św. Jadwigi Śląskiej. 

II. Św. Jadwiga patronką Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Dnia 16 listopada 1989 roku na mocy dekretu metropolity wrocławskiego 
kard. Henryka Gulbinowicza została reaktywowana Caritas Archidiecezji Wro-
cławskiej15. Data dekretu nie jest przypadkowa, gdyż 16 listopada jest dniem 
uroczystości Matki Bożej Ostrobramskiej noszącej tytuł Matki Miłosierdzia, 
która jest szczególnie bliska sercu kard. Gulbinowicza. Na patronkę powsta-
łej instytucji charytatywnej wybrano św. Jadwigę Śląską – patronkę dobroci, 
miłosierdzia i patronkę Śląska. Świętem patronalnym Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej jest dzień 16 października, liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi 
Śląskiej. Osobowość prawną Caritas uzyskała po zgłoszeniu do Urzędu Rady 
Ministrów w Warszawie. „Zgodnie z Dekretem Ordynariusza Wrocławskiego 
nawiązuje ona w swej działalności do tradycji diecezjalnej i kieruje się in-
strukcją Konferencji Episkopatu Polski z dnia 30 XI 1986 r. Celem Caritas jest 
posługiwanie potrzebującym poprzez akcje charytatywne, parafialne zespoły 
charytatywne, organizowanie spotkań parafialnych, funkcjonowanie darmo-
wych kuchni, pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych i zaniedbanym religij-
nie i moralnie rodzinom”16. Pierwszym dyrektorem Caritas został ks. Edward 
Janiak, obecny biskup kaliski. Pierwsza siedziba mieściła się w małym pokoju 
w Domu Księży Emerytów przy ul. Katedralnej 12.

Na początku działalności położono szczególny nacisk na tworzenie kuchni 
dla ubogich, wydając w granicach dawnej archidiecezji wrocławskiej ok. 3,5 tys. 
posiłków dziennie. Caritas Wrocławska objęła opieką schroniska dla kobiet, 
schroniska św. Brata Alberta, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy spo-
łecznej, domy dla niepełnosprawnych, domy dla narkomanów i hospicja. Na 
terenie diecezji powstało ponad 200 parafialnych zespołów charytatywnych, 

15 Kościół naszym domem – diecezja rodziną. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 2012, 
red. E. Kłak, Wrocław 2012, s. 7.

16 J. Swastek, Rządcy archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1995, Wrocław 1998, 
s. 159.
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w których pracowało 1,5 tys. wolontariuszy. Caritas wyszukiwała darczyńców, 
którzy za jej pośrednictwem przekazywali ubogim pomoc materialną. Obej-
mowano pomocą charytatywną grupy najsłabsze, szczególnie osoby o niskim 
wykształceniu, pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych i spółdziel-
ni produkcyjnych, rolników z niewielkich gospodarstw oraz mieszkańców 
małych miast, którzy okazywali się bezradni wobec zachodzących zmian spo-
łeczno-gospodarczych. Caritas przekazuje specjalistyczny sprzęt dolnośląskim 
szpitalom, a także sprzęt rehabilitacyjny i lekarstwa chorym i niepełnospraw-
nym. Ta pomoc możliwa jest dzięki ofiarodawcom zagranicznym, zwłaszcza 
z Freiburga i Dortmundu17.

W 1994 roku przy wrocławskiej Caritas powstało Centrum Pomocy Mi-
grantom i Uchodźcom. Jego zadaniem jest rozwiązywanie problemów miesz-
kaniowych uchodźców, umożliwienie dostępu do opieki medycznej, komple-
towanie niezbędnej dokumentacji w procedurze legalizacji pobytu, nawiązanie 
kontaktów z przedstawicielami swoich religii. W ciągu dziewięciu lat z po-
mocy biura skorzystało ponad 600 osób. Byli to głównie obywatele Armenii, 
Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, Tadżykistanu i Uzbekistanu. W czasie kon-
fliktu zbrojnego na Bałkanach biuro objęło opieką 64 osoby z Kosowa, które 
znalazły schronienie we Wrocławiu. 

W lipcu 1997 roku Wrocław i Dolny Śląsk zostały dotknięty klęską po-
wodzi tysiąclecia. W jednej chwili kilkanaście tysięcy rodzin straciło niemalże 
wszystko. Woda pochłonęła 54 ofiary śmiertelne. Na niektórych wrocławskich 
osiedlach, a także w centrum miasta środkiem lokomocji stały się pontony, 
którymi wolontariusze dowozili wodę i żywność do wielopiętrowych domów 
oblanych ze wszystkich stron wodą. Od początku kataklizmu przez struktury 
Caritas przeszła pomoc z niemal całego świata. Caritas przekazała zawartość 
ponad 300 tirów z pomocą humanitarną zawierającą artykuły pierwszej po-
trzeby, żywność, środki higieny. Ponad 15 tys. rodzin zostało wyposażonych 
w podstawowe artykuły gospodarstwa domowego i meble. Rolnicy otrzymali 
tysiące ton produktów rolnych i setki ton węgla, 16,5 tys. dzieci otrzymało ar-
tykuły szkolne. W ramach pomocy długofalowej wrocławska Caritas zakupiła 
ponad 7300 ton materiałów budowlanych na remont mieszkań. Wyremonto-
wano 255 domów najbardziej poszkodowanych rodzin we Wrocławiu, Trestnie, 
Kotowicach, Siedlcach i Zakrzowie. Za pośrednictwem Caritas udzielono 
pomocy rzeczowej na łączną kwotę 55 mln złotych. 

17 Idź, czyń podobnie. Z wolności i solidarności – 25 lat odrodzonej Caritas Archidiecezji 
wrocławskiej, red. B. Spurgjasz, Warszawa-Wrocław 2014, s. 18-19.
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W 1998 roku został otwarty pierwszy dom opieki w Henrykowie, w któ-
rym 60 osób otrzymuje zakwaterowanie i całodobową opiekę. Dzięki zaan-
gażowaniu bp. Edwarda Janiaka w tymże roku powstał podobny dom opieki 
w Malczycach, a następnie dom dla osób upośledzonych intelektualnie w Do-
broszycach. Jesienią 1998 roku wrocławska Caritas otrzymała od metropolity 
wrocławskiego budynek przy ul. Katedralnej 7, który po kapitalnym remoncie 
w maju 1999 roku stał się nową siedzibą centrali Caritas. W budynku tym 
mieszczą się biura Caritasu, pomieszczenia magazynowe i łaźnia, z której każ-
dego dnia korzysta ok. 60 osób.

Archidiecezjalna Caritas prowadzi działania w bardzo wielu zakresach. 
Świadczy pomoc na rzecz dzieci i młodzieży, pomaga chorym, starszym i nie-
pełnosprawnym, wspiera najuboższych i bezdomnych. W trosce o ludzi bied-
nych i bezdomnych z inicjatywy kard. H. Gulbinowicza powstały takie dzieła 
jak schroniska im. Brata Alberta Chmielewskiego we Wrocławiu i w Szczod-
rem oraz Arcybiskupi Komitet Charytatywny i Wrocławskie Towarzystwo 
Pomocy Więźniom. Pomocą duchową i materialną zostali także objęci kato-
licy za wschodnią granicą na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Od 
1995 roku w Adwencie przeprowadzana jest akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. We wszystkich parafiach rozprowadzane są świece na stół wigilij-
ny. Do tej pory przekazano ponad 1,2 mln świec, z czego uzyskano dochód 
ponad 3,5 mln złotych. Środki te zostają rozdysponowane dla potrzebujących 
dzieci, tj. na dożywianie, organizację kolonii letnich i leczenie. Od 2000 roku 
rozwija się także akcja rozprowadzania „Chleba Miłości”. Dochód z tej akcji 
przeznaczany jest na prowadzenie jadłodajni, tworzenie i rozwijanie świetlic 
środowiskowych i socjoterapeutycznych, a także organizację wieczerzy wigi-
lijnych, w których każdego roku uczestniczy kilka tysięcy osób18. W archidie-
cezji działa obecnie 115 parafialnych zespołów Caritas, 1039 członków i 200 
osób, które wspierają pracę tej instytucji na szczeblu parafialnym, rozpoznając 
i oceniając potrzeby, a następnie udzielając pomocy. Istnieje także 41 szkolnych 
kół Caritas19. Jan Paweł II w przesłaniu na zakończenie Wielkiego Jubileuszu 
mówił, że „rozpoczynający się wiek i tysiąclecie będą świadkami, jak wielkiego 
poświęcenia wymaga miłosierdzie wobec najuboższych”. Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej podejmuje to poświęcenie, realizuje je i zachęca do dzieł czyn-
nej i konkretnej miłości wobec każdego człowieka. Przyjmuje postawę nowej 

18 http://wroclaw.caritas.pl/2016/09/12/reaktywowanie-caritas/ [dostęp: 1.06.2017].
19 http://wroclaw.caritas.pl/wolontariat/parafialne-zespoly-caritas/ [dostęp: 1.06. 

2017].
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wyobraźni miłosierdzia i wzywa do przyjęcia tej postawy, która pomaga radzić 
sobie z niedostatkiem ludziom najbardziej potrzebującym20. 

Do najważniejszych akcji w archidiecezji wrocławskiej należą: Wielkanoc-
ne Dzieło Caritas, jałmużna wielkopostna, ogólnopolska zbiórka żywności, 
Tydzień Miłosierdzia, Wyprawka dla Żaczka, I Ty dodaj im skrzydeł, Wakacyj-
na Akcja Kolonijna, Płomień Miłosierdzia, Wrocławska Wigilia, akcja Krom-
ka Chleba, program operacyjny pomocy żywnościowej. Akcje te polegają na 
zbiórce środków, aby nimi obdzielić potrzebujących. Są też akcje, w których 
dba się o rozwój duchowy wolontariuszy, np. Dominica Caritatis – Niedziela 
Caritas, czyli propagowanie Caritas w parafii, wyjazdowa aktywizacja senio-
rów, szkolenia dla wolontariuszy, zjazdy parafialnych zespołów Caritas i szkol-
nych kół Caritas. 

Przy siedzibie Caritas działa biuro pierwszego kontaktu. Biuro to odwie-
dzane jest przez osoby ubogie, potrzebujące, ale także przez tych, którzy chcą 
podzielić się darami. W ramach działań na rzecz osób starszych, chorych i nie-
pełnosprawnych wrocławska Caritas prowadzi domy opieki dla osób starszych 
w Malczycach (dla 30 osób), osób przewlekle chorych (70 osób), osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie w Dobroszycach (30 osób). W placówkach tych 
zapewniona jest opieka medyczna, terapia zajęciowa, rehabilitacja, konsultacje 
lekarzy specjalistów, opieka duszpasterska21. Caritas prowadzi także działal-
ność w zakresie opieki medycznej. Polega ona na pomocy ambulatoryjnej i sta-
cjonarnej. Stacjonarny jest zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny w Małkowicach, 
a do ambulatoryjnych należy: sześć oddziałów hospicjum domowego, pięć 
ośrodków opieki długoterminowej, dwa ośrodki opieki środowiskowej, dwa 
ośrodki położnej środowiskowej, 18 gabinetów higieny szkolnej, dwie poradnie 
rehabilitacyjne, dwa zakłady rehabilitacyjne22. Wymienione dzieła Caritas są 
bogactwem, z którego korzystają potrzebujący w archidiecezji wrocławskiej23. 
Caritas służy chorym i ubogim, naśladując swoją patronkę, św. Jadwigę. 

20 http://wroclaw.caritas.pl/o-nas/historia/ [dostęp: 1.06.2017].
21 Idź, czyń podobnie. Z wolności i solidarności, s. 47.
22 Tamże, s. 34.
23 Pełniejszą prezentację działalności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej można 

znaleźć w opracowaniu: Kościół naszym domem – diecezja rodziną. Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej 2012, red. E. Kłak, Wrocław 2012.
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III. Jadwiżańskie inspiracje aktualnych dzieł miłosierdzia 
w Trzebnicy

Działalność św. Jadwigi Śląskiej jest również inspiracją dla dzisiejszych 
mieszkańców Trzebnicy. Wspomnijmy o najważniejszych inicjatywach i dzia-
łaniach zbiorowych. 

1. Szkolne Koło Caritas im Św. Jadwigi Śląskiej w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Trzebnicy

Szkolne koła Caritas (SKC) powstały w Polsce w 1995 roku. SKC jest 
organizacją dziecięcą i młodzieżową, działającą na zasadzie wolontariatu na 
obszarze szkoły. Jego podstawowym celem jest organizowanie pomocy dla bę-
dących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie 
poza nią, oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas. Wolontariusze 
kształtują w sobie ,,nową wyobraźnię miłosierdzia”. W swojej działalności 
wolontariusze kierują się wartościami, które są ukierunkowane na bliźnich. 
Inspirację czerpią z Ewangelii, odkrywając piękno wartości i postaw, jakie 
Chrystus postawił za wzór swoim uczniom. Jan Paweł II w Roku Wolonta-
riatu powiedział: ,,Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcania swego 
życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla 
każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest to bez mała 
«prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dawać innym coś 
z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał”24. SKC uczą 
wyobraźni miłosierdzia, przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka. 
Pełnią funkcję wychowawczą. Pomagają młodym ludziom kształtować posta-
wę bezinteresownego dzielenia się z potrzebującymi. Pomagają także dzieciom 
i młodzieży rozwijać talenty, realizować swoje pomysły, uczą kreatywności.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy 
szkolne koło Caritas zostało powołane 27 września 2010 roku przez dyrektora 
Caritas ks. Janusza Jastrzębskiego25. Patronką koła jest św. Jadwiga Śląska. Wo-
lontariusze od początku włączają się w takie akcje Caritas, jak: Wigilijne Dzie-
ło Pomocy, Złotówka dla św. Mikołaja, zbiórka żywności, Pola Nadziei, Wy-
prawka dla Żaczka. Realizują także wiele własnych akcji, wynikających z bie-

24 Z. Sobolewski, 10 zasad wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, Warszawa 2014, 
s. 4-5.

25 Więcej informacji o szkole i Szkolnym Kole Caritas można znaleźć na stronie 
internetowej: https://sp2trzebnica.edupage.org/ [dostęp: 02.06.2017]. 
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żących potrzeb środowiska, a także odpowiadających na potrzeby w innych 
częściach świata. Do takich akcji w latach 2010-2017 roku należały: pomoc 
rodzinie poszkodowanej w pożarze, pomoc dzieciom z sierocińca w Bertoua 
w Kamerunie, kiermasz misyjny, sprzedaż dewocjonaliów misyjnych, akcja 
„Znicz”: zbiórka zniczy na groby opuszczonych w Trzebnicy, Dzień Chorego 
w Centrum św. Jadwigi w Trzebnicy – wręczanie chorym własnoręcznie wyko-
nanych laurek, odpowiedź na apel „Pośpieszmy z pomocą 4-letniej Karolince 
w chorobie nowotworowej”, odwiedziny w Domu Dziecka w Godzięcinie 
i obdarowanie dzieci słodyczami, Akcja „Palma” przy parafii św. Bartłomieja 
i św. Jadwigi w Trzebnicy, Słodki Kiermasz dla Dzieci z Afryki: projekt misyj-
ny księży werbistów i sierocińca w Kamerunie, ogólnopolska akcja świątecznej 
zbiórki żywności w Biedronce w 2012 roku, „Adopcja na odległość” – szkolne 
koło Caritas zaadoptowało na rok dwójkę dzieci z wioski Laare z Kenii: 3,5-let-
niego Roneya Mutembe i 4-letnią Felistę Kathom; co miesiąc wpłacano 140 
złotych, aby zapewnić tym dzieciom naukę, wyżywienie i opiekę medyczną, 
„Draw 4 Liberia” (Rysuj dla Liberii) – z okazji Międzynarodowego Dnia Po-
mocy Dzieciom Afrykańskim dla dzieci w Liberii, Serce dla Dzieci z Afryki 
– zbiórka odzieży, zabawek i słodyczy dla misji z Kamerunu. 

Akcje mogły być przeprowadzone w szkole dzięki pozwoleniu dyrektor-
ki szkoły Grażyny Kanteckiej oraz zaangażowaniu wielu rodziców. Rodzice 
wolontariuszy piekli ciasta, które były sprzedawane podczas przerw, a uzy-
skane środki wpłacano na konto potrzebujących pomocy. Nasze koło Caritas 
wzięło udział także w konkursie „Wolontariusz Roku” organizowanym przez 
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu 
9 grudnia 2011 roku. Wolontariusze uczestniczą także w konkursie „Ośmiu 
Wspaniałych”. W 2015 roku spośród naszych pięciu wolontariuszy nomino-
wanych do tego konkursu laureatką została Ewa Górczyńska, a w 2016 roku 
Angelika Kraska. 

W latach 2010-2017 formację w szkolnym kole Caritas ukończyło 250 wo-
lontariuszy. Spotkania odbywały się po lekcjach raz w tygodniu. W czasie spo-
tkania uczestnicy poznawali zasady bycia dobrym wolontariuszem. Mieli oka-
zję poznać dokonania osób, które z racji swojego ofiarnego i służebnego życia 
są godne naśladowania. Te wszystkie działania nie byłyby możliwe, gdyby nie 
pomoc naszej Patronki, św. Jadwigi, która dodaje nam sił i zapału. Wolonta-
riusze starają się naśladować swoją Patronkę, biorąc udział w licznych akcjach, 
ale także przez swoją formację duchową: udział w I Ogólnopolskim Zjeździe 
Szkolnych Kół Caritas w Częstochowie 2012 roku, przygotowanie oprawy 
liturgii szkolnej mszy św., rozważania drogi krzyżowej w czasie Wielkiego 
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Postu, udział w pielgrzymce Dużą ścieżką św. Jadwigi Śląskiej, organizowanej 
od kilku lat w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Trzebnicy, wspól-
ne spotkanie opłatkowe szkolnego koła Caritas. Wolontariusze uczestniczyli 
także w formach rekreacyjnych zorganizowanych przez wrocławską Caritas: 
zimowisku w Sulistrowiczkach w 2011 oraz w Łebie w 2012 roku. Wzięli także 
udział w pielgrzymkach zorganizowanych przez Szkolne Koło Caritas Szkoły 
Podstawowej nr 2 – szlakiem naszej Patronki do Lubiąża w 2012, Henrykowa 
w 2013, Krzeszowa w 2015 oraz do Wadowic i Łagiewnik w 2015 roku. Szkolne 
koło Caritas jest do tej pory jedynym takim kołem w gminie Trzebnica. Opie-
kunem koła od 2010 roku do dziś jest katechetka Ewa Dudek26.

2. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Początek historii szpitala wiąże się z  inicjatywą śląskich rycerzy maltań-
skich. Kupili oni część zrujnowanego klasztoru pocysterskiego i w 1871 roku 
założyli w nim szpital. W tym samym roku przybyły do Trzebnicy siostry bo-
romeuszki. Tu przeniosły dom generalny i nowicjat. Podjęły też posługę szpi-
talną. Szpital rozwijał się i zdobywał wyposażenie na miarę hojności darczyń-
ców27, przechodząc zmienne koleje losu. Był m.in. niemieckim, sowieckim 
i polskim szpitalem wojskowym. Pod koniec II wojny światowej dysponował 
200 łóżkami w czterech podstawowych oddziałach. 21 kwietnia 1945 roku 
odebrano szpital siostrom boromeuszkom. Tę datę można uznać za powstanie 
szpitala powiatowego o charakterze publicznym. W roku 1971, kiedy szpital 
korzystał jeszcze z pomieszczeń klasztoru, doszło w nim do pierwszej replanta-
cji kończyny utraconej przez ofiarę wypadku. Dokonał jej zespół pod kierun-
kiem doktora Ryszarda Kocięby28. Replantacje stały się specjalnością szpitala. 
Podjęto odpowiednie szkolenia personelu, doposażono oddział chirurgiczny. 
W roku 1973 Ministerstwo Zdrowia utworzyło odrębną jednostkę: Ośrodek 
Replantacji Kończyn. Z powodu złego stanu murów klasztornych podjęto de-
cyzję o budowie nowej siedziby ośrodka. Przeprowadzka do nowego budynku 
nastąpiła w 1993 roku. Zmieniono nazwę na Ośrodek Replantacji Kończyn, 
Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej. Od roku 2000 patronką 
Szpitala Powiatowego w Trzebnicy jest św. Jadwiga Śląska29.

26 Opracowane na podstawie Kroniki Szkolnego Koła Caritas w SP nr 2 w Trzebnicy 
w latach 2010-2016.

27 http://www.szpital-trzebnica.pl/historia/ [dostęp: 04.06.2017].
28 J. Kaczmarzyk, A. Kiełbasa, Ryszard Kocięba, „Brzask” 14(2006), s. 163-166.
29 http://www.szpital-trzebnica.pl/historia/ [dostęp: 04.06.2017].
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Na wspomnienie zasługuje jedna z pielęgniarek, która walczyła nie tyl-
ko z chorobami. Chodzi o s. Hilgę Brzoskę, boromeuszkę. Kiedy w czasie 
wojny sytuacja szpitala była dramatyczna z powodu braku leków, środków 
dezynfekujących i opatrunków, udała się do Wrocławia, aby w zniszczonych 
budynkach szpitalnych szukać pozostawionych tam lekarstw. Były one wtedy 
bezcenne, mogły uratować życie niejednego chorego. Przez pół wieku s. Hilga 
pracowała na bloku operacyjnym oddziału chirurgicznego jako instrumenta-
riuszka. Można powiedzieć, że pełniła w szpitalu dyżury całodobowe. Za jej 
odwagę i pomoc najbardziej potrzebującym została w 1987 roku odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1991 roku papieskim 
odznaczeniem ,,Pro Eclesia et Pontifice”. W 2000 roku Rada Miasta Trzeb-
nicy nadała jej najwyższe wyróżnienie: tytuł Honorowej Obywatelki Miasta 
Trzebnicy30.

3. Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
prowadzące Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych

Otwarcie pierwszego oddziału w zakładzie opiekuńczo-leczniczym nastą-
piło 18 grudnia 1995 roku. 23 czerwca 2000 roku dokonano otwarcia drugiego 
oddziału dla kobiet, a 1 kwietnia 2004 roku trzeciego oddziału w „Domu 
Jana i Henryka”, tym razem dla mężczyzn. Od samego początku placówką 
kierowała s. Teodozja Winnicka, wieloletnia instrumentariuszka bloku opera-
cyjnego na oddziale chirurgii w Trzebnicy. Siostra uczestniczyła w pamiętnej 
operacji pierwszego w Polsce przyszycia ręki, która odbyła się 21 października 
1971 roku w trzebnickim szpitalu powiatowym, który mieścił się wówczas 
w budynku klasztoru sióstr boromeuszek31. W Trzebnicy nie mogło zabrak-
nąć takiego miejsca, gdzie chorzy i ludzie starsi mieliby schronienie, jest nim 
klasztor sióstr boromeuszek – miejsce związane ze św. Jadwigą. Kiedyś Święta 
mieszkała po dachem tego klasztoru, a teraz patrzy z góry na ludzi, którzy 
przebywają w Centrum św. Jadwigi jako pensjonariusze, i opiekuje się nimi, 
prowadząc dłonie personelu medycznego. Są wśród nich osoby świeckie oraz 
siostry boromeuszki, które realizują misję swego założyciela św. Karola Boro-
meusza. Centrum to placówka medyczna, która dysponuje wykwalifikowa-
nym zespołem lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologa i terapeutów 
i podejmuje działania pielęgnacyjno-diagnostyczne. Placówkę te chętnie od-

30 Zob. J. B. Kos, Anna Brzoska, Siostra Hilga, „Brzask” 12(2003), s. 191-196.
31 http://trzebnica.pl/1849/honorowi-i-zasluzeni.html [dostęp: 04.06.2017].
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wiedzają również dzieci ze szkół i przedszkoli. Z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
Dnia Chorych, świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy przedstawiają program 
artystyczny i składają życzenia. Nad całością Centrum św. Jadwigi czuwają 
siostry boromeuszki, które opiekują się chorymi, służą pacjentom, zarządzają 
kuchnią i przygotowują posiłki, wspierają duchowo i obdarzają uśmiechem 
oraz życzliwym słowem32.

4. Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży 
„Maciejki”

W 2000 roku siostry boromeuszki wyszły naprzeciw rodzinom, by wspie-
rać rodziców w trudnej roli opiekunów i wychowawców. Inicjatywę podjęła 
s. Macieja Miozga, która chciała stworzyć dla dzieci i młodzieży miejsce chęt-
nie przez nich odwiedzane po lekcjach. Została zatem uruchomiona świetlica 
profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Maciejki”, 
od imienia założycielki s. Maciei. Jednym z priorytetów placówki jest udzie-
lanie wsparcia dziennego dzieciom i młodzieży oraz zorganizowanie dzieciom 
z rodzin dysfunkcyjnych pożytecznego i bezpiecznego spędzania czasu. Dzieci 
w świetlicy mogą także odrobić lekcje i przygotować się do zajęć w szkole. 
Mogą też liczyć na ciekawe zajęcia, rozwijać swoje zainteresowania i talenty – 
muzyczne, plastyczne i inne, organizowane są dla nich zabawy i zajęcia spor-
towe, wycieczki i kolonie letnie, zabawy karnawałowe, andrzejkowe, kiermasze 
prac dzieci itp. Świetlica organizuje wyjazdy w czasie każdych ferii zimowych 
i w okresie letnim. Co roku organizowana jest uroczystość wigilijna, w czasie 
której dzieci otrzymują paczki świąteczne nie tylko ze słodyczami i zabaw-
kami, ale także z przyborami szkolnymi, odzieżą i żywnością. Wolontariusze 
pomagają uczniom w nadrabianiu zaległości szkolnych. Świetlica współpracuje 
ze szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, Gminną 
Komisją ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, poradnią psychologiczno-
-pedagogiczną i  innymi instytucjami zajmującymi się wspieraniem dzieci, 
młodzieży i rodziny33. Świetlica jest placówką, która na wzór św. Jadwigi 
troszczy się o najmniejszych.

32 http://www.zoltrzebnica.pl/o-zol.html [dostęp: 04.06.2017].
33 http://boromeuszki.pl/swietlica-maciejki/ [dostęp: 4.06.2017].
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5. Ośrodek Wsparcia Społecznego Szósty Stół św. Jadwigi

Siostry boromeuszki jako spadkobierczynie św. Jadwigi starają się naśla-
dować czyny miłosierdzia św. Jadwigi. W 2004 roku otworzyły w specjalnie 
przygotowanych pomieszczeniach stołówkę dla ubogich – Ośrodek Wsparcia 
Społecznego Szósty Stół św. Jadwigi. Ośrodek prowadzi dożywianie oraz za-
opatruje potrzebujących w czystą odzież, daje także możliwość skorzystania 
z łaźni. Dla uzależnionych i współuzależnionych, organizuje się pogadanki, 
spotkania kulturalno-oświatowe i świąteczne. Tych, którzy szukają pracy, 
kieruje się do odpowiednich instytucji. Ośrodek dba także o życie duchowe 
podopiecznych, zaprasza do udziału w Triduum Paschalnym oraz pasterce 
w kaplicy sióstr boromeuszek. Osoby te pomagają w przygotowaniu terenu do 
festynu Majówka klasztorna. Dzięki wspólnej pracy i spotkaniom każdy może 
próbować odkryć radość i sens życia oraz uczyć się przestrzegania zasad życia 
społecznego. Można również skorzystać z pomocy specjalistów: psychologa, 
prawnika, psychoterapeuty34.

6. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi

Parafialny zespół Caritas to jedna z najstarszych form wolontariatu w Cari-
tas Archidiecezji Wrocławskiej. W Trzebnicy po wojnie taki zespół Caritas po-
wołał ks. Wawrzyniec Bochenek. Pierwszym opiekunem trzebnickiej Caritas 
był Wojciech Pachciarz, a jego żona Joanna była magazynierką. W magazynie 
były dary, które pochodziły między innymi z UNRRA. Pomieszczenia i sto-
łówka mieściły się na pierwszej plebanii w domu przy ul. Stawowej. Państwo 
Pachciarzowie i inni pracownicy Caritas pełnili swoje funkcje społecznie. Była 
to bardzo liczna grupa parafialna, która chętnie pomagała chorym i najbardziej 
potrzebującym. Każda osoba miała swoich chorych i podopiecznych, których 
odwiedzała i przynosiła im zakupy oraz lekarstwa. Członkowie parafialnego 
zespołu Caritas włączali się w organizowanie Tygodnia Miłosierdzia, w czasie 
którego parafianie przynosili do kościoła dary, dzielone później wśród rodzin 
najbardziej potrzebujących, przeprowadzali kwesty. Przygotowywali palmy na 
Niedzielę Palmową, a dochód z ich sprzedaży przeznaczany był na cele cha-
rytatywne. Ks. Wawrzyńcowi Bochenkowi, długoletniemu proboszczowi przy 
sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy (1945-1996), bardzo zależało na tym, 
aby ich było dużo, aby tradycja była podtrzymana35. Parafialny zespół Caritas 

34 http://boromeuszki.pl/co-robimy/pomoc-ubogim/ [dostęp: 4.06.2017].
35 Jesteśmy jego dłużnikami, red. B. Giemza, Kraków 2011, s. 132-133.
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kontynuuje akcje charytatywne, które prowadzili jego poprzednicy. Działal-
ność zespołu jest wspierana przez Szkolne Koło Caritas SP nr 2 w Trzebnicy 
oraz harcerzy.

* * * 
Św. Jadwiga jako żona, matka i księżna również dziś może być dla nas 

wyjątkowym przykładem połączenia czynnego zaangażowanego życia z wiel-
kim poczuciem odpowiedzialności za ubogich, chorych i słabych. Uczy nas 
ona, że człowiek miłosierny to ten, który ma dwa skrzydła. Jedno skrzydło to 
pomoc potrzebującym i ubogim, a drugie to skrzydło przebaczenia. Każdy 
z nas może być takim piątym chlebem, który może nakarmić potrzebujących. 
Św. Jadwiga uczy nas, jak dzielić się z potrzebującymi swoim sercem, czasem, 
a przede wszystkim miłością. Niech więc jej postać będzie inspiracją do tego, 
aby każdy z nas odnalazł swoje pole działania i osiągania miłości miłosiernej, 
bo słowa Jezusa: „Ubogich zawsze będziecie mieć wokół siebie” (Mt 26,11), są 
nadal aktualne. Dzisiaj potrzebna nam jest wyobraźnia miłosierdzia, abyśmy 
pomagali tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

SAINT HeDwIg AS A PATRONeSS Of THe wORKS Of meRCy

Summary

„Be merciful, just as your heavenly Father is Merciful” (Luke 6,36). These words 
of Jesus Christ were crucial for Saint Hedwig of Silesia, and found expression in her 
acts of charity. She may be perceived as the patroness of the works of mercy. In the 
first part of the article the Saint’s attitude of mercy, practiced in manifold ways, is pre-
sented. Next it is pointed out how Saint Hedwig’s attitude inspires today the activities 
of Caritas of the Archdiocese of Wroclaw, of which she is a patroness. Finally, the 
author presents the current initiatives and works of charity undertaken in Trzebnica, 
where Saint Hedwig died and where her mortal remains are buried. 

Słowa kluczowe: 
św. Jadwiga Śląska, miłosierdzie, dzieła miłosierdzia, Trzebnica, Caritas.
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s. Bernadetta-Paulina Kardach CSSH

 Św. Jadwiga w życiu Zgromadzenia Sióstr 
św. Jadwigi

Przeżywany w Archidiecezji Wrocławskiej Rok Jadwiżański, upamiętnia-
jący 750-lecie kanonizacji Patronki Śląska, zachęca do pogłębienia znajomości 
jej życia i czerpania z niej przykładu na co dzień. Jest to także szczególna 
inspiracja dla Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi1, założonego w 1859 roku, by 
na nowo przyjrzeć się postaci, którą założyciel Zgromadzenia – Sługa Boży 
ks. Robert Spiske – uczynił Patronką nowej wspólnoty. Niniejszy tekst jest 
próbą ukazania obecności św. Jadwigi w historii Zgromadzenia, któremu 
patronuje. 

Rzeczywistości duchowej, jaką jest przykład świętych, nie da się łatwo 
przedstawić w postaci miar i  liczb zapisywanych w źródłach historycznych. 
Przekłada się ona jednak na konkretne słowa i dzieła, których świadectwo mo-
żemy odnajdywać w różnych źródłach pisanych. Tym tropem idąc, spróbujmy 
zobaczyć, jak patronat św. Jadwigi odzwierciedla się w dokumentach własnych 
Zgromadzenia oraz w jego historii i działalności. 

S. Mgr Bernadetta-Paulina Kardach CSSH – absolwentka PWT we Wrocławiu, 
współodpowiedzialna za prowadzenie kancelarii prowincjalnej Zgromadzenia; e-mail: 
s.bernadetta.kardach@gmail.com.

1 Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi od Niepokalanej Bogurodzicy Maryi 
(skrót: CSSH). Zostało założone we Wrocławiu 14 czerwca 1859 r. przez Sługę Bożego 
ks. Roberta Spiskego. Siedzibą domu generalnego jest obecnie Berlin. W Polsce domy 
Zgromadzenia zorganizowane są w dwie prowincje: wrocławską i katowicką. Podstawowe 
informacje: B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce. Instytuty życia konsekrowanego i sto-
warzyszenia życia apostolskiego, wyd. 2, Warszawa 2002, s. 220-221; Siostry św. Jadwigi 
Wrocław: http://www.jadwizanki.com.pl/; Siostry św. Jadwigi Katowice: http://www.
jadwizanki.com/.
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I. Patronka z woli Założyciela

„Główną patronką Zgromadzenia jest, zgodnie z wolą Założyciela, św. Ja-
dwiga, księżna śląska, od której Zgromadzenie wzięło swą nazwę”2. Genezy 
patronatu Jadwiżańskiego można upatrywać w historii życia i doświadczeniu 
posługi kapłańskiej ks. R. Spiskego.

1. Św. Jadwiga patronką miejsc życia ks. Roberta Spiskego

Ks. Robert Spiske przyszedł na świat 21 stycznia 1821 roku w miejsco-
wości Leśnica leżącej nieopodal Wrocławia3. Dnia 1 lutego 1821 roku został 
ochrzczony w tamtejszym kościele parafialnym pw. św. Jadwigi4. Tu bierze 
początek więź życia Roberta Spiskego z Patronką Śląska. 

Historycy wskazują na niebagatelny wpływ kultu św. Jadwigi na zachowa-
nie wiary katolickiej ludności zamieszkującej Śląsk. Sama święta księżna zabie-
gała o zaszczepianie i umacnianie wiary w sercach sobie współczesnych. Przez 
następne wieki cześć jej oddawana chroniła przed luteranizacją, a przykład 
jej miłosiernej miłości inspirował działalność charytatywną. Tym jej duchem 
troski o wiarę i wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka napełniało się od 
lat dziecinnych serce Roberta Spiskego, który już w rodzinnej parafii zetknął 
się z jej kultem5.

Św. Jadwiga wielokrotnie za swego życia przemierzała ziemie śląskie, czy 
to odwiedzając wraz z mężem poszczególne grody książęce, czy też udając się 
z posługą miłosierdzia chrześcijańskiego do swoich poddanych. Miejscami 
naznaczonymi obecnością św. Jadwigi były także Wrocław i Leśnica. Żywa 
pamięć wiernych o Świętej musiała kształtować także postawę przyszłego ka-
płana6.

W dzieciństwie i młodości R. Spiske zaznał biedy. Jednak gdy wydawało 
się, że trudności materialne całkowicie uniemożliwią jego edukację i realizację 
marzeń o kapłaństwie, spotkał się z pomocą życzliwych ludzi, głównie kapła-

2 Konstytucja Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, nr 6, brmw. 
3 Leśnica stanowi dzielnicę miasta Wrocławia od 1928 r. J. Swastek, Sługa Boży 

Ksiądz Prałat Józef Antoni Robert Spiske, Wrocław 2003, s. 67.
4 M. Kucharska, Działalność pastoralna i zakonodawcza Sługi Bożego – ks. prałata 

Roberta Spiskego (1821-1888), Wrocław 2003, s. 25.
5 J. Swastek, Sługa Boży Ksiądz Prałat Józef Antoni Robert Spiske, s. 54-55.
6 Tamże; por. M. Kucharska, Działalność pastoralna i zakonodawcza Sługi Bożego, 

s. 26.
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nów, którzy mieli dla niego otwarte nie tylko portfele, ale nade wszystko serce 
i dom. To własne doświadczenie, zapewne oświetlone również przykładem 
św. Jadwigi, uformowało zeń gorliwego apostoła miłosierdzia, wrażliwego na 
potrzeby drugiego człowieka podobnie jak Patronka tych ziem7. Przy ołtarzu 
poświęconym św. Jadwidze w rodzinnej parafii ks. Spiske celebrował prymi-
cyjną mszę św. 27 czerwca 1847 roku. Do jej grobu pielgrzymował już jako 
kapłan, czego świadectwo znaleźć można w jego kazaniach8.

2. Przykład św. Jadwigi ukazany w zachowanych kazaniach 
ks. Roberta Spiskego

Pierwsze kazanie ks. Spiske wygłosił jeszcze jako kleryk w święto Trzech 
Króli 1847 roku w rodzinnej parafii św. Jadwigi. Kilka miesięcy później, 
w czerwcu tegoż roku, przyjął święcenia diakonatu, a następnie święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa wrocławskiego kard. Melchiora von Diepenbrocka. Od 
początku jego działalność kaznodziejska naznaczona była wielką gorliwością 
i sumiennością. Pracowicie przygotowywane i płomiennie wygłaszane kazania 
były chętnie słuchane przez wiernych, stając się zaczynem odnowy ducha9.

Spośród kilkuset zachowanych rękopisów kazań ks. Spiskego dla analizo-
wanego tutaj tematu szczególnie ważne są trzy, zawierające kazania na uroczy-
stość św. Jadwigi. Jedno z nich ma wyraźnie zaznaczoną datę jego wygłoszenia, 
tj. 16 października 1867 roku. Dwa pozostałe tytułem i treścią wskazują na 
przeznaczenie ich na uroczystość Patronki Śląska. Ich tekst sugeruje, że mogły 
być wygłoszone w trzebnickim sanktuarium św. Jadwigi z okazji okoliczno-
ściowej pielgrzymki do jej grobu. Nie ma roku, jest jedynie zapis: „na uroczy-
stość św. Jadwigi” (nr 1126), „ku czci św. Jadwigi” (nr 1125), co jest kolejnym 
świadectwem osobistej czci, jaką ks. Spiske darzył Patronkę Śląska10.

Nie można dziś powiedzieć, czy były to wszystkie kazania ks. Spiskego 
ku czci św. Jadwigi, gdyż znaczna część jego rękopisów zaginęła. Znamienne 
jest jednak, że zachowała się znaczna liczba kazań ku czci Matki Najświętszej, 
kilkanaście ku czci wszystkich świętych, kilka ku czci św. Michała Archanioła 
oraz właśnie wspomniane trzy ku czci św. Jadwigi. Jakkolwiek w poszcze-
gólnych kazaniach wspominane są różne postacie świętych, zwłaszcza ojców 

7 W. Kluz, Apostoł Wrocławia Ksiądz Robert Spiske, Wrocław 1998, s. 11n.
8 J. Swastek, Sługa Boży Ksiądz Prałat Józef Antoni Robert Spiske, s. 54-56.
9 J. Wittig, Apostoł miłosierdzia Robert Spiske i jego dzieło, Wrocław 1999, s. 38-44.
10 Archiwum Wrocławskiej Prowincji Sióstr św. Jadwigi (cyt. dalej: APWJ)-A-II-3, 

n. 1124, 1125, 1126.
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i doktorów Kościoła, nie zachowały się jednak kazania ku czci innych świę-
tych11.

Z treści wspomnianych trzech kazań wyłania się ciekawy portret św. Jadwi-
gi. Na pierwszym planie dostrzegalne są w nim nie zewnętrzne dzieła chary-
tatywne, które rozsławiają Jadwigę przez wieki, ale ich duchowe źródło: wiara 
i umiłowanie krzyża. To właśnie miłość krzyża ukazuje ks. R. Spiske jako po-
wód największej chwały Jadwigi oraz drogę jej dojścia do świętości. „To umi-
łowanie krzyża, odkrycie krzyża w sercu naszej władczyni było owym ziarnem 
gorczycznym, z niego wyrósł Jej święty żywot, który przyniósł owoc wiecznej 
chwały, a ta opromieniła ostatecznie Jej grób i uczyniła go  sławnym”12. 

Jest to miłość krzyża rozumianego jako tajemnica zbawienia dokonanego 
przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, krzyża jako chwały Zbawi-
ciela. Jednak nie oznacza to dla św. Jadwigi cierpiętnictwa, ale adorację tajem-
nicy, stając się tym samym źródłem ewangelicznego niepokoju kierującego ku 
drugiemu człowiekowi zgodnie ze świadectwem św. Pawła: „Miłość Chrystusa 
przynagla nas” (2Kor 5,14). „Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że liczne śląskie 
katedry i klasztory, szkoły, zakłady dobroczynne, te, które jeszcze istnieją lub 
już upadły, to wielkie litery, którymi święta Jadwiga zapisała na kartach historii 
swoją miłość krzyża”13. 

W głębokiej więzi wiary i miłości z Jezusem Ukrzyżowanym ukazuje 
ks. R. Spiske początek wszystkich cnót, które charakteryzowały postawę św. Ja-
dwigi. „Ponieważ żadna cnota, która nie wzrosła w cieniu krzyża i nie została 
uświęcona przez jego żarliwe umiłowanie, nie zasługuje na to miano oraz na 
wielką zapłatę! Dlatego Kościół podczas uroczystej kolekty [we wspomnienie] 
wielkiej księżnej, świętej Jadwigi, zebrany u Jej grobu, składa hołd żarliwości 
i miłości, z jakimi szukała krzyża, uchwyciła go i trzymała aż do śmierci”14. Po-
dobnie jak św. Paweł, Jadwiga odkryła Ukrzyżowaną Miłość, a osobowa więź 
z Ukrzyżowanym pozwoliła jej rozpoznawać tajemnicę Chrystusowego krzyża 
w bolesnych wydarzeniach jej codzienności, zarówno w tych wielkich, jak 
opuszczenie rodzinnych stron czy śmierć dzieci, ale także w pozornie zwykłych 
trudnościach, jak niezrozumienie jej postępowania przez otoczenie. „Święta Ja-

11 Wykaz kazań w Archiwum Wrocławskiej Prowincji Sióstr św. Jadwigi, APWJ-A-
II-3; por. R.G. Kawka, Ksiądz Robert Spiske (1821-1888) – wrocławski apostoł miłosier-
dzia, Wrocław 1998, s. 30.

12 Sł. B. ks. Robert Spiske, Kazanie nr 1124, APWJ-A-II-3.
13 Tamże.
14 Tamże.
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dwiga całe swoje życie, to zewnętrzne i to wewnętrzne, mocno i trwale przybiła 
do tego krzyża gwoździami świętej miłości”15. 

Tę postawę poleca kaznodzieja czcicielom św. Jadwigi pielgrzymującym do 
jej grobu jako warunek autentycznego kultu Świętej: „Na próżno, moi dro-
dzy, przybyliście, aby przy tym chwalebnym grobie, który już od 600 lat jest 
cudownym miejscem, błagać o łaskę, (…) jeśli nie ułamiecie choćby gałązki 
z miłości krzyża świętej Jadwigi, jeśli nie zasadzicie go w swoim sercu, a potem 
nie pozwolicie mu tam wzrastać, aby wasze życie powoli, aż do śmierci pięło 
się po nim ku górze. (…) Prawdziwe umiłowanie krzyża jest drzewem żywota, 
dla którego świat, a niestety także wielu spośród nas, ci, którzy zbyt mocno 
zachłysnęli się jego powietrzem, nie wykazuje zrozumienia; to umiłowanie 
krzyża, którego szukała na ziemi święta Jadwiga, nie pragnie niczego poza 
tajemnicą i uchwyceniem krzyża. Jak powiada święty Paweł: Nie chcę znać na 
ziemi niczego poza Jezusem, Ukrzyżowanym”16.

Czerpanie przykładu ze św. Jadwigi wymaga więc od nas kształtowania 
w sobie umiejętności przyjmowania spotykających nas uciążliwości. Nie tyle 
szukania czy zadawania sobie specjalnych, dodatkowych trudów, ile zgody bez 
narzekania na różnorodne życiowe doświadczenia, czasem niepozorne, a do-
tkliwe, bez ulegania skłonności do porównywania swoich trudności z drogą 
bliźniego. Dlatego ks. Spiske z naciskiem podkreśla: „Jeśli jednak pragniesz 
uzyskać pod krzyżem swoje odkupienie, to musisz go mocno trzymać, to 
znaczy, z radością w sercu przyjąć go z rąk Boga i chętnie, gorliwie, bez ustan-
ku dzierżyć, świadom faktu, że został nam przeznaczony jako najpewniejszy, 
najbardziej bezpieczny środek zbawienia, dla Boga musisz go znosić z ochotą, 
upodobaniem i radością, a przynajmniej z chrześcijańską cierpliwością, pod-
porządkowując się woli Najwyższego”17. 

Przyznaje, że nie jest to droga łatwa, ale możliwa, a kroczącą po niej księż-
nę Jadwigę nazywa „męczennicą miłości”, jako że z miłości starała się o umar-
twienie w sobie tego, co miłością nie było. W ten sposób także poprzez liczne 
wyrzeczenia naśladowała Chrystusa niosącego krzyż, niczego nie pragnąc dla 
siebie, ale wszystko podejmując z miłości do Boga i bliźnich. „Tak jak Chry-
stus niósł przed nami swój krzyż i stał się Barankiem za nasze grzechy, tak 

15 Tamże.
16 Tamże.
17 Tamże.
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i ona niosła swój krzyż w swoich codziennych udrękach i szła za Nim krok po 
kroku, jak baranek swojej miłości do Niego”18.

Asceza była dla Jadwigi drogą naśladowania Ukrzyżowanego poprzez 
umartwianie w sobie grzesznych skłonności natury. Tym samym umacniała ją 
w zdecydowanym unikaniu wszelkiego grzechu. Miłość Boga aż do zaparcia 
się siebie nie była bowiem dla niej pogardą do siebie samej, ale tak radykal-
nym wyborem Boga, że to, co w ludzkiej naturze jest Mu przeciwne, a zatem 
wszelki grzech i skłonność do niego, zasługiwały jedynie na odrzucenie. Po-
równując św. Jadwigę do Abrahama wezwanego do opuszczenia rodzinnego 
kraju, ks. Robert Spiske ukazuje ją jako tę, która w posłuszeństwie Bogu nie 
tylko opuściła swoją ojczyznę, ale także „wyszła z domu grzechu”, tj. opuściła 
samą siebie, radykalnie odwracając się od grzechu. „Taka była pokora tej ko-
biety, kiedy klęczała przed Tym, który posiadał jej całe serce i który wzbogacił 
jej całą istotę. Bo wezwać do uwolnienia się od siebie samego w prawdziwym, 
wszystko ogarniającym samozaparciu – to była ta perła, która leżała ukryta na 
niwie jej serca”19.

To zaparcie się siebie owocowało w jej życiu podejmowaniem niepopular-
nych wyborów: wolała ubóstwo i prostotę zamiast bogactwa, towarzystwo lu-
dzi biednych, prostych i dzieci oraz postawę służby zamiast patrzenia na ludzi 
z wysokości tronu. W ten sposób stawała się dla swoich ziem i ich mieszkań-
ców bardziej matką niż władczynią. W swych kazaniach ks. Spiske podkreśla, 
że dla czcicieli św. Jadwigi warunkiem nazywania jej swoją matką jest naśla-
dowanie jej postawy pokory przed Bogiem, zaparcia się siebie i odwrócenia 
się od grzechu. W postawie św. Jadwigi miłość Boga niejako przelewała się na 
bliźnich. Ci zaś, którzy pielgrzymują do jej grobu, przez jej wstawiennictwo 
mogą umacniać swe życie wiarą, nadzieją i miłością, podobnie jak przez wieki, 
wśród różnych burz dziejowych św. Jadwiga była dla ludu tych ziem strażnicz-
ką wiary kształtującej codzienne życie20.

Ks. Spiske wskazuje na przykład wiary św. Jadwigi, przeciwstawiając ją 
atmosferze niewiary znamionującej czasy jemu współczesne. Jednocześnie na-
wołując do dawania świadectwa wiary, ukazuje źródło koniecznej do tego siły 
w rozważaniu postawy św. Jadwigi i w pielgrzymowaniu do jej grobu. Przy-
pomina przy tym, że Święta nie tylko może, ale nade wszystko chce wspierać 
zwracających się do niej dzisiaj, podobnie jak za ziemskiego życia spieszyła 

18 Sł. B. ks. Robert Spiske, Kazanie nr 1126, APWJ-A-II-3.
19 Tamże.
20 Tamże.
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z pomocą wszystkim potrzebującym. „Gdzie jest taki biedny, nieszczęśliwy, 
żebrak, chory, ułomny, słaby, za którym nie ujęłaby się św. Matka Śląska, tak 
w życiu jak i po śmierci. Któż taki rzeczywiście wołał o jakiejś porze, a Święta 
go nie słuchała?”21.

Wskazania zawarte w kazaniach, jakkolwiek skierowane do szerszego grona 
słuchających, a nie samych sióstr św. Jadwigi, pozostają i dla tych ostatnich 
cenną wskazówką, którą pozostawił założyciel Zgromadzenia w duchowym 
portrecie ich Patronki. 

3. Patronka posługi miłosierdzia Stowarzyszenia i Zgromadzenia 
Sióstr św. Jadwigi

Gdy ks. Robert Spiske w swych kazaniach ukazywał więź wiary i miłości 
św. Jadwigi z Bogiem, z której wypływała jej służebna miłość do bliźnich, mo-
dlił się o taką samą postawę dla jej czcicieli: „Słodka Święta, którą również my 
za przykładem tak wielu nabożnych dusz ośmielamy się nazwać naszą kocha-
ną Matką Jadwigą. Ty, umiłowana Zbawiciela, bądź niebiańską przyjaciółką 
naszej duszy i pomóż jej stać się przyjaciółką Twego Przyjaciela. Ześlij na nas 
z wysokiego nieba jedno z tych czułych, współczujących spojrzeń, teraz u kresu 
naszej pielgrzymki – spojrzeń, które na ziemi leczyły najboleśniejsze ludzkie 
ułomności”22. Od niej uczył się życia wiarą, która uwrażliwia serce, otwiera 
oczy na potrzeby bliźnich i pozwala dostrzegać Chrystusa w potrzebujących. 
Tę wrażliwość starał się zaszczepiać także wszystkim, którzy wraz z nim spie-
szyli z pomocą najmniejszym. 

Chrześcijaństwo nie wyczerpuje się bowiem w słownych deklaracjach, ale 
domaga się czynów. Dlatego ks. Spiske, płomiennie głosząc potrzebę czynnego 
miłosierdzia, sam świadczył je względem potrzebujących. Dostrzegał drama-
tyczną sytuację dzieci w rozrastającym się gwałtownie mieście, w którym wielu 
nie znajdowało pracy, a bieda wielu prowadziła do upadku moralnego. Dla 
osieroconych i opuszczonych wyszukiwał schronienie w katolickich rodzinach. 
W jego osobistym pasterskim zatroskaniu o maluczkich odbijała się miłosierna 
postawa Patronki Śląska. Sam nie był jednak w stanie pomóc wszystkim licz-
nym sierotom i dzieciom wrocławskich ulic23.

21 Sł. B. ks. Robert Spiske, Kazanie nr 1125, APWJ-A-II-3.
22 Tamże.
23 R.G. Kawka, Ksiądz Robert Spiske, s. 52-53.
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W tym czasie działały już na terenie ówczesnej diecezji wrocławskiej liczne 
stowarzyszenia kościelne angażujące się w działalność charytatywną i zmierza-
jące jednocześnie do pogłębienia życia religijnego należących do nich osób. 
Powstawały także nowe. W organizowanie i działalność niejednego z nich za-
angażowany był także ks. R. Spiske. Widział w nich bowiem szansę odrodzenia 
życia religijnego i moralnego społeczeństwa oraz możliwość rozszerzenia dzięki 
nim charytatywnej działalności Kościoła24. 

Wydaje się, że ks. Spiske nie planował założenia kolejnego nowego sto-
warzyszenia. Raczej od strony praktycznej szukał wsparcia dla działalności 
charytatywnej na rzecz dzieci. Pomoc znalazł wśród niewiast słuchających 
jego konferencji wieczornych, wygłaszanych w sali Katolickiego Seminarium 
Nauczycielskiego. Znamienne jest, że dla odrodzenia społeczeństwa ks. Spi-
ske widział konieczność podniesienia poziomu moralności i wykształcenia 
religijnego kobiet. Jednocześnie wskazywał na pilną potrzebę zaangażowania 
Kościoła w działalność oświatową, rozumiejąc ją jako istotną część akcji cha-
rytatywnej25.

Wobec wzrastającej liczby kobiet zaangażowanych w dzieło miłosierdzia 
względem dzieci stowarzyszenie powstało niejako samorzutnie, a jego człon-
kinie były przez ks. Spiskego nazywane początkowo „paniami miłosierdzia”. 
Ostatecznie ukształtowane pod koniec 1848 roku otrzymało za patronkę 
św. Jadwigę Śląską. Było to celowe nawiązanie ks. Roberta do przykładu cha-
rytatywnej działalności świętej księżnej. Stowarzyszenie Katolickich Panien 
i Wdów pw. św. Jadwigi powstało, gdy ks. Spiske był wikariuszem we wrocław-
skiej parafii NMP na Piasku, której kościół złączony jest z dawnym klasztorem 
augustianów. Byli oni gorliwymi współpracownikami św. Jadwigi w dziele 
miłosierdzia we Wrocławiu, budując wraz z nią kościół i szpital Świętego Du-
cha – pierwszy wówczas szpital na terenach jej księstwa26.

Członkowie XIX-wiecznych stowarzyszeń religijnych mieli nie tylko włą-
czać się w dzieła charytatywne i zbierać na nie datki, ale przede wszystkim sami 

24 Wspomnieć można tu m.in. Bractwo Szkaplerzne prężnie działające we Wro-
cławiu przy kościele NMP na Piasku czy Towarzystwo św. Wincentego a Paulo. Wśród 
zachowanych manuskryptów kazań ks. Spiskego są także teksty przeznaczone na „święto 
szkaplerza świętego”, które mogą być jednym ze śladów jego kapłańskiego zaangażowa-
nia w działalność Bractwa Szkaplerznego. Por. R.G. Kawka, Ksiądz Robert Spiske, s. 59; 
M. Kucharska, Działalność pastoralna i zakonodawcza Sługi Bożego, s. 54, 96.

25 R.G. Kawka, Ksiądz Robert Spiske, s. 62-63.
26 Tamże; por. B.  Suchoń, Święta Jadwiga, Księżna Śląska, „Nasza Przeszłość” 

53(1980), s. 73.
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mieli prowadzić przykładne życie religijne i moralne oraz kształtować siebie 
przez lekturę lub słuchanie konferencji. Działalność Stowarzyszenia św. Jadwi-
gi skupiona była na pomocy dzieciom przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy 
religijnej i życia wiarą jego członkiń. Tym samym nawiązywało ono do św. Ja-
dwigi wychowującej w duchu wiary swoje dzieci oraz do przykładu jej troski 
o szeroko rozumianą pomoc człowiekowi potrzebującemu zarówno od strony 
materialnej, jak i duchowej. Inspirowane jej postawą w czynieniu miłosierdzia 
członkinie Stowarzyszenia szły na przedmieścia, do mieszkań na poddaszach 
i w piwnicach, by dotrzeć do potrzebujących. Nie zrażając się szyderczymi 
określeniami, jak np. „stowarzyszenie łachmaniarzy”, zbierały środki na pomoc 
rodzinom żyjącym w nędzy, dzieciom osieroconym i porzuconym, ludziom 
opuszczonym w chorobie czy umierającym, odnajdywały ich i wspierały27. 

Aby owocniej pełnić służbę miłosierdzia względem dzieci i młodzieży Sto-
warzyszenie utworzyło w 1858 roku we Wrocławiu Dom Ratunku św. Jadwigi, 
w którym stałe schronienie, opiekę i wychowanie znajdowały dzieci zanie-
dbane oraz dziewczęta pozostające w niebezpieczeństwie niemoralnego po-
stępowania. Był on pierwszą własną placówką wychowawczą Stowarzyszenia, 
a później Zgromadzenia, oddaną pod opiekę św. Jadwigi, by za jej przykładem 
miłować Chrystusa w osieroconych i biednych. Powstające wkrótce potem 
(w 1859 roku) Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi28, które niejako wyrosło ze 
świeckiego Stowarzyszenia, było pójściem w głąb naśladowania Patronki Ślą-
ska. Opiekunki ze Stowarzyszenia chciały – jako osoby zakonne – naśladować 
nie tylko jej czyny miłosierdzia, ale także jej oddanie się Bogu i głębokie życie 
modlitwy29.

Choć sama św. Jadwiga nie składała ślubów zakonnych, prowadziła jednak 
zakonny tryb życia, zwłaszcza w ostatnim okresie życia, mieszkając przy cy-
sterkach, a jej szczera i głęboka więź wiary i miłości z Bogiem stała się piękną 
zachętą także dla kobiet odczytujących powołanie zakonne. Za łaską Bożą 
w sercach niektórych członkiń Stowarzyszenia św. Jadwigi wzrastało więc pra-
gnienie poświęcenia się Bogu przez śluby zakonne. Także sam ks. Spiske chciał, 
by dzieło opieki nad dziećmi w Domu Ratunku prowadziły osoby zakonne. 
Widział w tym gwarancję zapewnienia podopiecznym nie tylko bytu material-
nego czy edukacji, ale nade wszystko otoczenia ich troską od strony duchowej 

27 J. Schweter, Historia Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, Wrocław 1998, s. 35-38.
28 Szerzej na temat powstania i historii Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w: J. Schwe-

ter, Historia Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, Wrocław 1998; J. Wittig, Apostoł miło-
sierdzia Robert Spiske i jego dzieło, Wrocław 1999.

29 M. Kucharska, Działalność pastoralna i zakonodawcza Sługi Bożego, s. 96-97.
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oraz zabiegania o ich wzrastanie w każdym wymiarze życia. Nie dziwi zatem 
fakt, że także Zgromadzenie wyrosłe ze świeckiego Stowarzyszenia otrzymało 
za patronkę św. Jadwigę, by żyło w duchu jej wrażliwości na potrzeby drugiego 
człowieka i za jej przykładem kontynuowało dzieło miłosierdzia30.

Wśród zachowanych do dziś rękopisów kazań ks. Roberta Spiskego nie-
wiele jest tekstów skierowanych bezpośrednio do sióstr założonego przez niego 
Zgromadzenia. Z relacji historycznych wiadomo, że wygłaszał konferencje 
zarówno do sióstr, jak i do wychowanków. Uczestniczył w ważnych wydarze-
niach wspólnoty. W dzień św. Jadwigi, 15 października 1861 roku, poświęcił 
nową kaplicę, utworzoną podczas koniecznej rozbudowy Domu Ratunku 
św. Jadwigi, który stał się klasztorem macierzystym Zgromadzenia. Ołtarz 
poświęcony był św. Jadwidze Śląskiej31. Trudno przypuszczać, by z takiej okazji 
ks. Spiske nie skierował do sióstr słów zachęty do naśladowania swej Patronki. 
Nie mamy jednak zapisów takich wystąpień. Tradycja Zgromadzenia prze-
chowała jednak krótką wypowiedź, przypisywaną Założycielowi, polecającą 
naśladowanie Jezusa w ubóstwie i posłuszeństwie na wzór św. Jadwigi: „Z cał-
kowitym zaparciem samego siebie naśladujcie do końca Jezusa Chrystusa 
i św. Jadwigę – służebnicę Jego, w posłuszeństwie i doskonałym ubóstwie”32. 
Odzwierciedla się w tych słowach charakterystyczna dla Patronki Śląska posta-
wa umiłowania Chrystusa i ofiary z siebie ze względu na tę miłość.

II. Św. Jadwiga w świadectwach historii Zgromadzenia

Postać św. Jadwigi jako głównej patronki Zgromadzenia przewija się przez 
jego dzieje w różnych zadaniach i miejscach, gdzie posługują siostry. Przywo-
ływana jest w codziennych modlitwach sióstr. W historii Zgromadzenia patro-
nowała wielu dziełom i placówkom zakonnym, inspirując do ofiarnej służby 
w miłości Chrystusa. Obok wspomnianego wrocławskiego Domu Ratunku 
św. Jadwigi patronowała ona również placówkom w Bardzie Śląskim, Waw-
rzeńczycach, Polanicy Zdroju, Gliwicach, Załężu, Dąbrówce Małej, Jutrosinie, 
Pielgrzymowicach, Podzamczu, Janowie, drugiemu domowi we Wrocławiu, 
w Lubawce, Nowej Rudzie, Międzylesiu; na terenie Czech: w Niezamyśli-
cach, Kromau i Pilnikovie; na terenie Danii: w Holding, Haderslev, Slagelse, 

30 J. Schweter, Historia Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, s. 43-44, 53-57.
31 Tamże, s. 69-70.
32 Modlitewnik Sióstr św. Jadwigi, Wrocław 1996, s. III.
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Aakirkeby i drugiemu domowi w Odense; na terenie dzisiejszych Niemiec: 
w Döbern, Berlinie-Kladowie, Böbingu, Demminie, Neuburgu nad Inn, Lip-
pstadt, Soest i Schwedt nad Odrą. Niektóre z wymienionych filii istnieją do 
dziś, a część została zamknięta w różnych momentach historii Zgromadzenia. 

Przyglądając się geograficznemu rozmieszczeniu tych miejsc nietrudno 
zauważyć, że stosunkowo najwięcej jest ich na obecnych terenach polskich 
(choć filie Zgromadzenia były równie liczne także na ziemiach czeskich, duń-
skich i niemieckich). Mieszkańcom Dolnego i Górnego Śląska św. Jadwiga jest 
bowiem szczególnie bliska. Wyjeżdżając stąd z posługą miłosierdzia, siostry 
jadwiżanki rozszerzały kult swej Patronki na nowe tereny. Znamienny jest 
także fakt, że niemal we wszystkich placówkach, którym patronowała św. Ja-
dwiga, prowadzona była działalność na rzecz dzieci: zakłady wychowawcze, 
sierocińce, przedszkola.

1. Naśladowanie św. Jadwigi pędzlem opisane

Przedstawienia św. Jadwigi zawsze zajmowały ważne miejsce w domach 
Zgromadzenia. Gdy po kolejnej rozbudowie kościoła klasztornego (1904-1905) 
we Wrocławiu centralne miejsce w głównym ołtarzu zajął obraz Niepokala-
nego Poczęcia NMP, przywołujący tytuł kościoła i podkreślający maryjny rys 
duchowości sióstr, tuż obok niego stanęła figura św. Jadwigi, gorącej czcicielki 
Maryi trzymającej w dłoni małą Jej figurkę33. 

Wśród wielu zachowanych figur i obrazów św. Jadwigi, towarzyszących 
siostrom w różnych placówkach Zgromadzenia oraz zachowanych w Domu 
Macierzystym we Wrocławiu, trzy stanowią szczególne artystyczne streszczenie 
postawy Świętej Patronki, ukazywanej siostrom jako wzór. 

Pierwszy z nich przedstawia św. Jadwigę, podobnie jak noszony przez sio-
stry medalik zakonny, w habicie cysterskim, odsuwającą od siebie strój i insy-
gnia książęce, na które nawet nie spogląda. Przypomina jej postawę ubóstwa 
i pokory w służbie Bogu i bliźnim. Jednocześnie na jej twarz pada delikatny 
promień światła, podpowiadający źródło jej postępowania – łaskę i natchnie-
nie Boże, którym zawsze pragnęła być wierna.

Drugą część tego malarskiego opowiadania o Patronce Zgromadzenia sta-
nowi obraz umieszczony u wejścia do prezbiterium kościoła klasztornego we 
Wrocławiu. Przedstawia znaną z życiorysu śląskiej księżnej scenę jej modlitwy 
przed krzyżem i błogosławieństwa udzielonego jej przez Ukrzyżowanego Pana. 

33 J. Schweter, Historia Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, s. 311, 317-318.
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Jadwiga jest zasłuchana i wpatrzona w błogosławiącego jej Chrystusa, a jedno-
cześnie jakby już odchodzi od modlitwy, wyrusza do pełnienia Jego woli. Na-
śladującym ją wskazuje tym samym na konieczność zanurzenia życia w Bogu, 
kontemplacji i wsłuchiwania się w głos Pana, które jednak nie zatrzymują się na 
samej wzniosłości modlitwy, ale przekładają się na czynną realizację wszystkich 
słów Jezusa. Swą książęcą koronę Jadwiga pozostawia na obrazie u stóp krzyża, 
wyznając tym samym królowanie Ukrzyżowanego i przyjmując pokorną posta-
wę Jego służebnicy. Na taką drogę zaprasza też modlących się przed obrazem.

Domknięciem tryptyku jest obraz znajdujący się w oratorium klasztornym 
we Wrocławiu, przedstawiający Jadwigę tulącą dwójkę biednych dzieci. One 
także wtulają się w pochyloną nad nimi księżnę. Na twarzy jednego z nich 
maluje się grymas bólu. Jadwiga, choć w stroju książęcym, stoi boso, podobnie 
jak dzieci. Siostrom codziennie przechodzącym przed jej wizerunkiem przy-
pomina o charyzmacie troski o dzieci i młodzież przekazanym Zgromadzeniu 
przez Założyciela; troski, która winna być realizowana w podobnym św. Jadwi-
dze dostrzeganiu i macierzyńskim pochyleniu się nad ich potrzebami i pro-
blemami. Jednocześnie bose stopy księżnej przywołują na myśl jej pragnienie 
życia ubogiego i prostego jak lud, któremu chciała służyć, bo tylko w prostocie 
serca i w wolności od przywiązania do rzeczy możliwa jest postawa służby.

2. Konstytucje, obrzędy liturgiczne, modlitewniki

Pierwsze statuty Domu Ratunku św. Jadwigi oraz najstarsza reguła Zgro-
madzenia odzwierciedlają przykład św. Jadwigi służącej potrzebującym bez 
względu na ich narodowość czy religię. Wszystkim chciała pomóc poznać 
Boga, wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Pierwsza reguła z 1858 roku34 
nadana została powstającej wspólnocie mocą papieskiego błogosławieństwa 
zezwalającego na tworzenie nowego zgromadzenia, stając się tymczasową nor-
mą jego życia i działalności35. Wskazuje ona na opiekę św. Jadwigi w procesie 
formowania młodego pokolenia w wolności od błędów nauki i moralności, 
w którym to dziele konieczna jest pomoc Boga i świętych patronów. Dlatego 
reguła poleca ją czcić „jako specjalną patronkę”. Za jej wzorem Zgromadzenie 
ma się podejmować wychowania, przede wszystkim religijnego, i resocjalizacji 
chłopców oraz dziewcząt biednych, bezdomnych, zagrożonych deprawacją, ale 
także zwalnianych z więzienia po odbyciu wyroku.

34 Tamże, s. 53-57.
35 Tamże, s. 50-51.



187

Począwszy od konstytucji Zgromadzenia wstępnie zatwierdzonych pa-
pieskim decretum laudis w 1872 roku, kolejne przytaczają formułę profesji 
zakonnej sióstr jadwiżanek, w której słowach św. Jadwiga przywoływana jest 
jako orędowniczka na drodze realizacji ślubów zakonnych36. Tekst z 1872 roku, 
zgodnie ze ówczesną praktyką życia sakramentalnego, wymienia dni, w które 
siostry mogły przystąpić do Komunii św. Wśród nich jest także uroczystość 
św. Jadwigi Śląskiej (cz. 1, r. 1, §2). 

Teksty konstytucji odnowionych po Soborze Watykańskim II, zarówno 
z 1870, jak i z 1983 roku, wskazują św. Jadwigę jako patronkę, której opiece 
Zgromadzenie codziennie się powierza, z radością oddaje jej cześć i zobowią-
zuje się do zabiegania o podobną jej ofiarność w posłudze miłości. Wigilię 
uroczystości św. Jadwigi konstytucje wyznaczają jako dzień postu, polecając 
jednocześnie szczególne przygotowanie do dnia patronalnego37. 

W zatwierdzonym 18 stycznia 2001 roku przez Kongregację Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów dokumencie Obrzęd profesji zakonnej przystoso-
wany do Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi38 postać św. Jadwigi przywołana jest 
w trzech obrzędach liturgicznych. Przy pierwszej profesji, podczas uprzedniego 
poświęcenia medalika jako znaku złożonej profesji, przyzywa się dla mających 
złożyć śluby wstawiennictwa Patronki Zgromadzenia, by trwały w pokoju 
Chrystusa i wiernie żyły według Jego przykładu (cz. 1, n. 17). Wręczeniu 
medalika po złożonej profesji towarzyszy modlitwa o pomoc Matki Bożej 
i św. Jadwigi w dążeniu do doskonałej miłości. Sam zaś medalik, przedstawia-
jący na awersie św. Jadwigę, na rewersie zaś Maryję Niepokalaną, ukazany jest 
w świetle wiary jako środek „obrony duszy i ciała”, przywołując skojarzenie 
z dawnymi ryngrafami rycerskimi (cz. 1, n. 33). W obrzędzie profesji wieczy-
stej św. Jadwiga wzywana jest w gronie orędowników w litanii błagalnej (cz. 1, 
n. 74). Natomiast w obrzędzie jubileuszu profesji zakonnej z odnowieniem 
ślubów św. Jadwiga przywoływana jest jako przewodniczka w gorliwym zdą-
żaniu do niebieskiej ojczyzny (cz. 2, n. 19).

Wspomniane wyżej nawiązania do postaci św. Jadwigi zawarte w prawie 
Zgromadzenia i obrzędach liturgicznych dopełniane były jej obecnością we 
wspólnotowym i osobistym życiu modlitwy sióstr. Zgodnie ze wskazaniami 
Założyciela w Zgromadzeniu odmawiano na co dzień Małe Oficjum o NMP po 

36 APWJ-A-II/4, Konstytucje z 1872 r., cz. 2, r. 1, §13; Konstytucje z 1970 r., n. 74; 
Konstytucje z 1983 r., n. 85.

37 Konstytucje z 1970 r., n. 3, 54, 57; Konstytucje z 1983 r., n. 6, 61, 64.
38 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Obrzęd profesji zakonnej 

przystosowany do Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, Katowice 2002.

s. Bernadetta-Paulina Kardach CSSH | Św. Jadwiga w życiu Zgromadzenia…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 2017188

łacinie, a później także po polsku. Było jednak także w użyciu, prawdopodob-
nie w związku z uroczystymi obchodami ku czci Patronki, łacińskie Officium 
Sanctae Hedwigis ex Breviario Romano et proprio watislaviensi. Egzemplarze 
tego modlitewnika, wydanego we Wrocławiu w 1936 roku, zachowały się do 
dziś w jadwiżańskich księgozbiorach. Do tego tekstu, szczególnie do zawar-
tych w nim czytań biblijnych i hagiograficznych oraz responsoriów, nawiązuje 
Oficjum o św. Jadwidze opracowane i wykorzystywane współcześnie w Zgro-
madzeniu na dzień jej uroczystości39.

Wydana w 1924 roku w Bogucicach w języku polskim maleńka książeczka 
pt. Modlitwy i ćwiczenia pobożne Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, zawierająca 
przepisane dla sióstr formy modlitewne poza oficjum, poleca wzywać wsta-
wiennictwa św. Jadwigi w modlitwach porannych i wieczornych oraz przed 
i po rozmyślaniu. Wśród towarzyszących nieszporom dodatkowych modlitw 
i  intencji Zgromadzenia jest tam także wezwanie „na cześć św. Jadwigi, za 
żyjących dobrodziejów i zmarłych ich krewnych”40. Ponadto przeznaczona na 
pierwszy piątek miesiąca własna modlitwa Zgromadzenia, wyrażająca wyna-
gradzające oddanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ma w zakończeniu 
również inwokację do św. Jadwigi, stając się w ten sposób także nawiązaniem 
do praktyki pokuty i wynagrodzenia podejmowanej przez świętą księżnę41.

Na każdą środę w modlitwach południowych książeczka zaleca litanię 
do św. Jadwigi, a w październiku nowennę do św. Jadwigi, która miała po-
stać godzinek ku jej czci. Dziś przygotowując nowennę przed uroczystością 
św. Jadwigi siostry opracowują rozważania oparte na tekstach biblijnych lub 
historycznych, pogłębiające znajomość życia swojej Patronki i cnót, którymi 
się odznaczała. Praktyka poświęcania środy św. Jadwidze trwa w Zgromadze-
niu, przybierając w niektórych domach postać wieczornego nabożeństwa ku 
jej czci, połączonego z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 

Litanię oraz modlitwy i pieśni do św. Jadwigi odnaleźć można także we 
współczesnych modlitewnikach Zgromadzenia. Warto jednak choć w kilku 
słowach pochylić się nad dwoma dawnymi tekstami modlitw, które przedsta-
wiają duchowy portret św. Jadwigi, dając tym samym wskazania do naślado-
wania jej.

39 Brewiarz na uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – 16 października, opr. Zgromadzenia 
Sióstr św. Jadwigi Prowincja Wrocławska, mps.

40 Modlitwy i ćwiczenia pobożne Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, Bogucice 1924, 
s. 48.

41 Tamże, s. 81.
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Zamieszczona w modlitewniku z 1924 roku litania do św. Jadwigi42 ma 
formę bardziej rozbudowaną niż tekst znany nam z nabożeństw w Trzebnicy. 
W pierwszej części, wzywającej wstawiennictwa Świętej, wychwala jej cnoty 
i czyny jako księżnej, pobożnej i miłosiernej niewiasty. Nazywa ją m.in. „gorli-
wą uczennicą Ukrzyżowanego”. W części drugiej, zwracającej się bezpośrednio 
do Boga, wspomina niektóre cudowne wydarzenia z życia św. Jadwigi: prze-
mianę wody w wino, Chrystusowe błogosławieństwo z krzyża, wcześniejsze 
poznanie dnia śmierci czy nawiedzenie Jadwigi w chorobie przez świętych. 
Ostatnią część stanowią wezwania błagalne: o odpuszczenie grzechów za przy-
czyną św. Jadwigi, za panujących, za błądzących, za modlących się w Trzeb-
nicy, za dobrodziejów, za zmarłych. Modlitwa końcowa ukazuje przykład 
św. Jadwigi porzucającej przepych, a wybierającej drogę krzyża i wzywa do 
kształtowania w sobie podobnej postawy przezwyciężania trudności przez 
zjednoczenie z krzyżem Chrystusa.

Ciekawą konstrukcję treściową mają Godzinki na cześć św. Jadwigi43, za-
warte we wspominanym dawnym modlitewniku. Niestety nie ma przy nich 
żadnej informacji na temat sposobu ich śpiewania, a układ tekstu nie pozwala 
na wykonanie ich na powszechnie znaną melodię Godzinek o Niepokalanym 
Poczęciu NMP. Każda część Godzinek na cześć św. Jadwigi opiewa wybraną 
cnotę Świętej nawiązującą do pory dnia, na którą przeznaczona jest dana 
godzina. Na przykład na prymę opiewa cześć, jaką św. Jadwiga darzyła Naj-
świętszą Eucharystię, oraz miłość i skruchę, z jakimi uczestniczyła we mszy św.; 
na sekstę ukazuje św. Jadwigę posługującą przy stole gronu trzynastu ubogich 
i  jednocześnie wskazuje na jej praktykę postu. Wysławianiu kolejnych cnót 
Świętej towarzyszą błagania o ukształtowanie w modlących się podobnych, 
radykalnie ewangelicznych postaw.

Niektóre dawne teksty modlitw można i dziś odnaleźć w jadwiżańskich 
modlitewnikach, jak choćby wspomniana wcześniej modlitwa na pierwszy 
piątek miesiąca. Bowiem, choć zmienia się nieco język czy forma, postać 
św. Jadwigi nie traci na aktualności, a przykład jej czynów miłosierdzia w imię 
miłości Chrystusa nadal inspiruje. 

42 Tamże, s. 70-76.
43 Tamże, s. 107-121. Podobny schemat treści przy zupełnie innym układzie tekstu 

mają Godzinki do św. Jadwigi zawarte w Książeczce św. Jadwigi, wydanej we Wrocławiu 
w 1907 r. Ten tekst w zasadzie można śpiewać na melodię Godzinek o Niepokalanym Po-
częciu NMP. Książeczka przygotowana jest po polsku, lecz bardzo archaiczną polszczyzną.
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3. Postać św. Jadwigi w listach okólnych kolejnych przełożonych 
generalnych

Na uroczystość św. Jadwigi przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr 
św. Jadwigi pisze list okólny skierowany do wszystkich sióstr Zgromadzenia. 
Zebrane z ostatnich kilkudziesięciu lat listy tworzą ciekawy portret św. Jadwi-
gi, zwracając uwagę na te cechy Świętej, które szczególnie powinny odzwier-
ciedlać się w życiu sióstr. Refleksję wokół postaci św. Jadwigi zawartą w kolej-
nych listach okólnych można próbować usystematyzować w kilku punktach: 
zjednoczenie z Bogiem, miłość Krzyża i praktyka zadośćuczynienia, ubóstwo, 
miłosierdzie i służba bliźniemu, budowanie pokoju44.

Podstawową cechą św. Jadwigi poruszaną w omawianych listach jest jej 
głębokie zjednoczenie z Bogiem przez miłość (1970, 1976, 1978, 1986, 1988, 
2005). Drogą do tego zjednoczenia była dla niej modlitwa, kontemplacja 
i umiłowanie Eucharystii. Żyła w obecności Bożej, stale zwracała się ku Nie-
mu. Znajdując szczęście w głębokiej miłości Boga, wiedziała, że tylko wieczny, 
wiekuisty Bóg może wypełnić serce człowieka i tylko On sam jej wystarczy 
(1972, 1979, 1991, 2000, 2007). Dlatego też wolę Bożą stawiała zawsze ponad 
własną i przyjmowała wszystko z ręki Boga, oddając się Mu całkowicie (1970, 
1972, 1982, 1983, 1990, 1992, 2015). On był gwarancją jej bezpieczeństwa (1985, 
1986, 1988). 

Droga ta nie była pozbawiona trudności, ale właśnie w ich przyjmowa-
niu św. Jadwiga naśladowała Chrystusa ukrzyżowanego (1972, 1976, 2000) 
i w duchu pokuty ofiarowała je Zbawicielowi jako zadośćuczynienie za siebie 
i bliźnich. W szkole jej życia można się uczyć, jak przeżywać trudności, cho-
roby i cierpienia (1973, 2010, 2013). „Każdego dnia od nowa udawała się na 
poszukiwanie Boga” (1989) i szła „przez ciemność pod krzyż” (1994). W tych 
ciemnościach niepowodzeń i zniszczeń, których tak wiele widziała wokół 
siebie, uczyła się zawierzenia Bogu (2002). Kto więc chce żyć jej duchem, 
powinien jak św. Jadwiga pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu (1981, 
1984, 2008), czerpać siły z Eucharystii (1975, 2000) i przez zwrócenie życia ku 
Bogu być światłem w niespokojnych czasach (1972, 1997).

W  liście pisanym krótko po Soborze Watykańskim II, w  1967 roku, 
ówczes na przełożona generalna Zgromadzenia przedstawia postać św. Jadwigi 

44 Omawiane tu listy okólne kolejnych przełożonych generalnych na uroczystość św. 
Jadwigi przechowywane są w archiwum Wrocławskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr św. 
Jadwigi. Dla ułatwienia odwoływania się do poszczególnych listów podaję w toku tekstu 
w nawiasie rok, w którym pisany był list zawierający omawianą treść.
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jako konkretną podpowiedź do realizacji wskazań soborowego dekretu Perfec-
tae caritatis. Zadaniem życia zakonnego jest według Vaticanum II ukazywanie 
dziś Chrystusa. Skoro zaś św. Jadwiga naśladowała Go w miłosierdziu i ubós-
twie, trzeba, aby siostry w ten właśnie sposób – poprzez postawę miłosierdzia 
i ubóstwa – ukazywały Go współczesnemu światu (1967, 1971).

Nie ulega wątpliwości, że św. Jadwiga bardzo ceniła rzeczywistość ducho-
wą, przy tym nie negowała piękna i dobra tego świata. Żyjąc wśród przepychu, 
nie zatraciła się w nim ani też nie próbowała uciekać od świata, ale starała się 
przemieniać go od wewnątrz. Żyła całkowicie zatopiona w Bogu i jednocześnie 
całkowicie w świecie, w wolności wobec zaszczytów i dóbr tego świata, które 
uważała jedynie za narzędzie do służby człowiekowi. W ten sposób prawdziwy 
duch ubóstwa łączy się w św. Jadwidze z postawą miłosierdzia, a kontemplacja 
z działaniem (1967, 1973, 1982, 1985, 1987, 1994, 2006, 2007). Sama zaś Święta 
zaprasza naśladujących ją do otwartości na świat, jednak bez dopasowywania 
się do tego świata, ale w wierności Bożym planom. Trzeba zatem w dzisiejsze 
niespokojne czasy wnosić, jak św. Jadwiga, ducha ubóstwa, zaparcia się siebie, 
zaufania, zadowolenia i miłości, wypełniając przez różnorodne zadania Jezu-
sowy nakaz miłości wzajemnej (1978, 1991, 1996).

Wielokrotnie powraca w listach okólnych temat miłosierdzia w przykła-
dzie życia św. Jadwigi. W poczuciu odpowiedzialności za lud służba człowie-
kowi była dla niej drogą służby Bogu (2006). Przez absolutnie bezinteresowną 
miłość ukazywała ludziom Boga swoim pomocnym czynem, troszcząc się 
w ten sposób także o duchowe życie swych poddanych (1996, 1997, 1984). Nie 
wystarczy jednak podziwiać jej wrażliwość na potrzeby bliźnich i umiejętność 
wychodzenia im naprzeciw bez czynienia różnic między ludźmi (1985, 1988). 
Trzeba za jej wzorem otwierać swe oczy miłością, rozumieć wołanie współ-
czesnego człowieka, dostrzegać także jego duchową biedę i przychodzić mu 
z pomocą. Wszelka zaś pomoc jest w istocie zawsze dawaniem siebie. Jednak 
czyny te wskazywać mają na Boga, a nie na spełniających je (1996, 1980, 2015, 
2016). Miłość Boga i bliźniego musi być bowiem okazywana czynem, a nie sło-
wem, i obejmować także tych niełatwych, nielubianych, którzy nas odtrącają. 
Skoro zaś najbardziej potrzebujący byli otoczeni nieustanną troską św. Jadwigi, 
również w życiu jej naśladowców każdy poszczególny człowiek potrzebujący 
pomocy powinien być zawsze najważniejszy w pracy (2002, 2010, 2011).

Wreszcie św. Jadwiga ukazywana jest dość często w omawianych listach 
jako „pośredniczka pokoju” oraz pomost między państwami i narodami, za-
równo w przeszłości, jak i obecnie. Swoim sposobem życia uczy ona, że trzeba 
trwać w pokoju z Bogiem, by nieść pokój ludziom (1983, 1993, 2001). Nie pro-
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wadziła debat ani konferencji na temat jedności, ale działała, bezinteresownie 
szukała możliwości porozumienia i zgody między narodami i poszczególnymi 
osobami. Naśladowanie Patronki Śląska wiąże się więc z zadaniem usuwania 
spośród siebie nieporozumień i uprzedzeń oraz z zadaniem łączenia tak jak 
ona, ponieważ „pojednanie i pokój zapala się dobrym przykładem” (1987, 
2003). Zawsze przecież można, jak św. Jadwiga, „dobrocią przekraczać grani-
ce”. Aby to czynić, trzeba także z pokorą zobaczyć w sobie te granice, których 
nie chce się przekroczyć, choć można to zrobić (1993). 

Dokument kanonizacyjny św. Jadwigi wzywa do uroczystego obchodzenia 
jej święta. Wiele pokoleń sióstr jadwiżanek przygotowywało się szczególnie 
do przeżywania tego dnia, ku czci swej Patronki uczestniczyło w świątecznych 
celebracjach i, gdy było to możliwe, pielgrzymowało do jej grobu. Od kilku lat 
uroczystości odpustowe ku czci św. Jadwigi w Trzebnicy są okazją do spotkania 
i wspólnej modlitwy sióstr z różnych stron Polski i spoza jej granic. Jest to też 
kolejna okazja, by z jej życia, które tak mocno naznaczone było rysem macie-
rzyńskim, czerpać przykład do budowania relacji we wspólnocie i z osobami 
z zewnątrz. Konieczne jest bowiem ciągłe przyswajanie sobie ducha św. Jadwigi 
we wszystkich wymiarach codzienności, ponieważ w świecie, który tak bardzo 
potrzebuje prawdziwych ideałów, tylko autentyczne naśladowanie św. Jadwigi 
uczyni wiarygodnym życie i posługę jadwiżańską (2012, 2015).

* * *
Niniejsze opracowanie stanowi próbę zebrania świadectw obecności św. Ja-

dwigi w życiu zgromadzenia zakonnego, któremu ona patronuje; świadectw 
odnajdywanych przede wszystkim w źródłach pisanych samego Zgromadzenia 
Sióstr św. Jadwigi. Dostępne dotychczas opracowania historyczne omawiają-
ce dzieje Zgromadzenia oraz prace teologiczne analizujące kazania Założy-
ciela nie podejmowały całościowo tego tematu. Przeżywany w archidiecezji 
wrocławskiej Rok Jadwiżański stał się więc inspiracją do przyjrzenia się, jak 
patronat św. Jadwigi odzwierciedla się w dokumentach Zgromadzenia oraz 
w źródłach historycznych. Różnorodność analizowanych pod tym kątem 
świadectw – od kazań założyciela Zgromadzenia, poprzez dokumenty prawne 
i liturgiczne Zgromadzenia oraz listy przełożonych generalnych, aż po dzieła 
malarskie – ukazuje wiele przestrzeni tworzących codzienne życie, dla których 
natchnieniem ma być rozmiłowana w Chrystusie księżna pełniąca liczne dzie-
ła miłosierdzia. Z konieczności omawiane w powyższym tekście świadectwa 
ograniczono do najistotniejszych, starając się jednak oddać ich rozmaitość. 
Szczególnie cenne wydają się tutaj uwagi zawarte w listach okólnych najwyż-
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szych przełożonych Zgromadzenia, które każdorazowo przedstawiają przykład 
św. Jadwigi w świetle aktualnych wydarzeń w świecie, Kościele i wspólnocie. 
Ich pogłębiona całościowa analiza nałożona na kanwę historii może stać się 
ciekawym punktem wyjścia do dalszych badań, dając wgląd w kształtowanie 
życia Zgromadzenia.

SAINT HeDwIg IN THe LIfe Of SISTeRS  
Of SAINT HeDwIg’S CONgRegATION

Summary

The article shows the presence of the patron saint of Silesia in the history and 
sources of the Congregation of Sisters of Saint Hedwig. In the first part it indicates 
the importance of Saint Hedwig’s example for the servant of God, Father Robert 
Spiske – the Founder of the Congregation, by analyzing, among others, his sermons 
dedicated to her honour, and his charitable activities, for which he chose Saint Hed-
wig as a patron. In the second part the author discusses the legal and liturgical sources 
of the congregation and selected paintings, analyzed in the light of the presence and 
inspiration of Saint Hedwig’s example.

Słowa kluczowe: 
św. Jadwiga Śląska, jadwiżanki, duchowość zakonna, miłosierdzie.

Key words:
Saint Hedwig of Silesia, Sisters of Saint Hedwig’s Congregation, spirituality, 
mercy.
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Ks. Bogdan Giemza SDS

 Św. Jadwiga jako patronka miejscowości

Wprowadzenie

W ostatnich latach w Polsce daje się zauważyć renesans idei obierania świę-
tych na patronów dla określonych miejscowości i różnych stowarzyszeń. Jedną 
z postaci, która jest wybierana na patronkę, jest św. Jadwiga Śląska. W ni-
niejszym rozważaniu zostanie najpierw w skrócie wskazany zwyczaj obierania 
świętych na patronów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na normy aktualnie 
obowiązujące w Kościele w tym względzie (I). Następnie w kolejności chro-
nologicznej, stosownie do daty promulgacji odpowiednich dekretów Kongre-
gacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zostaną ukazane związki 
konkretnych miejscowości: Dębicy, Nowogrodźca, Trzebnicy i Wlenia, ze 
św. Jadwigą i proces legislacyjny związany z obraniem, aprobatą i ogłoszeniem 
jej patronką wymienionych miejscowości (II-V).

I. Tradycja i normy dotyczące ustanawiania patronów

Zwyczaj obierania świętych na patronów osób lub grup społecznych ma 
w Kościele bardzo długą tradycję. Sięga ona pierwszych wieków chrześcijań-
stwa. Zwyczaj obierania patronów rozwinął się zwłaszcza w średniowieczu. 
Również reformy liturgii Soboru Trydenckiego przyczyniły się do rozwoju 
przyjmowania patronatu świętych. Zwykle patronami danego terytorium czy 

Ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS – kierownik Katedry Teologii Pastoral-
nej Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Ba-
gnie; e-mail: bogdan@sds.pl.



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 2017196

społeczności zostawali święci, którzy za życia mieli z nim jakieś związki, bądź 
też wybierano ich jako wzór do naśladowania1. 

Jednakże sama procedura ogłaszania kogoś świętym czy błogosławionym 
bardzo długo nie była dokładnie sprecyzowana. Istotnymi momentami w kry-
stalizowaniu się zasad kanonizacji i beatyfikacji była reforma Kurii Rzymskiej 
przez papieża Sykstusa V (1585-1590), który na mocy konstytucji apostolskiej 
Immensa aeterni Dei z 22 stycznia 1588 roku utworzył piętnaście kongregacji, 
w tym Kongregację Obrzędów, oraz wydanie w 1634 roku, za pontyfikatu 
papieża Urbana VIII (1623-1644), dekretów dotyczących spraw kanonizacyj-
nych2. 

Podobnie było z procedurą ustanawiania patronów. Normy dotyczące 
wyboru i zatwierdzania nowych patronów dla poszczególnych miejscowości 
bądź królestw zostały sprecyzowane po raz pierwszy za pontyfikatu Urba-
na VIII (23 marca 1630 roku). Patronem loci vel regni mógł od tej chwili zostać: 
a) tylko święty, nie zaś błogosławiony; b) do wyboru patrona nie wystarczał 
wniosek sprawujących władzę, powinien wybrać go lud za zgodą miejscowego 
duchowieństwa i biskupa; c) zatwierdzenia patrona dokonywała Kongregacja 
Obrzędów po zbadaniu przedłożonej prośby3.

Obecnie przy obieraniu patronów trzeba mieć na uwadze wytyczne za-
warte w instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego o rewizji kalendarzy party-
kularnych oraz własnych formularzy oficjów i mszy z 21 czerwca 1970 roku4 
i normy dotyczące ustanawiania patronów zawarte w instrukcji Kongregacji 
ds. Kultu Bożego z 19 marca 1973 roku5. W numerze 30. pierwszej wspomnia-
nej instrukcji czytamy: „Patroni mają być wybierani przez duchowieństwo 
i  lud, biskup zaś, względnie inna kompetentna władza kościelna, ma ich 

1 G. M. Baran, P. Nowak, Święta Jadwiga Śląska – patronka dębickiego grodu, Dębica 
2015, s. 146-147.

2 Zob. S. Ryłko, Historia praktyki kanonizacji i beatyfikacji kultu świętych i błogo-
sławionych, w: Świętość kanonizowana, t. 1: Postępowanie kanonizacyjne, red. Sz. T. Praś-
kiewicz, Kraków 2008, s. 63-71; A. Lis, Prawo kanonizacyjne w rozwoju historycznym, 
„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 31(2015), s. 37-51.

3 A. Nocoń, Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski, „Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne” 40(2007) z. 1, s. 97-98.

4 Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o rewizji kalendarzy partykularnych oraz wła-
snych formularzy oficjów i mszy, http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?Wybr=_&Nr-
M=6#id=195 [dostęp: 26.06.2017].

5 Święta Kongregacja Kultu Bożego, Normy dotyczące ustanawiania patronów, 
„Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu 
Polski” 22(2016) nr 2, s. 15-17.
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zatwierdzać. Wybór i zatwierdzenie muszą być jednak potwierdzone przez 
Kongregację Kultu Bożego”. 

Ustanawianie patronatu obejmuje trzy istotne elementy. Pierwszy zwią-
zany jest z wyborem konkretnego patrona (electio). W myśl wytycznych za-
wartych w instrukcji z 1973 roku na patrona może być wybrana Najświętsza 
Maryja Panna z tytułem przyjętym w liturgii, aniołowie i święci. Błogosławieni 
zaś mogą być wybrani za zgodą Stolicy Apostolskiej. Patron winien być tylko 
jeden. Wyboru patrona dokonuje duchowieństwo i osoby świeckie, którym 
ma patronować. Wybór taki może się odbyć przez konsultację z tymi osobami, 
głosowanie, przesyłanie próśb poszczególnych grup czy zebranie podpisów.

Drugi krok to potwierdzenie wyboru przez konkretną władzę kościelną 
(approbatio). Aprobaty patrona może dokonać biskup diecezjalny w przypad-
ku patrona diecezji lub podległych mu grup (miasta, stowarzyszenia diecezjal-
nego itp.); konferencja biskupów w przypadku patrona prowincji kościelnej, 
regionu, kraju, stowarzyszeń o zasięgu krajowym. Sprawę aprobaty patrona 
dla stowarzyszeń o zasięgu międzynarodowym przedstawia się Stolicy Apostol-
skiej. Aprobata dokonuje się pismem kompetentnej władzy kościelnej.

Zatwierdzenie patrona (trzeci element) należy do kompetencji Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Celem uzyskania zatwierdze-
nia należy wspomnianej Kongregacji przedstawić następującą dokumenta-
cję (w istotnych częściach przetłumaczoną na język bardziej znany w Kurii 
Rzymskiej): a) prośbę władz lokalnych: kościelnych i świeckich, zwłaszcza gdy 
dotyczy to patrona miejscowości; b) dokumentację wyboru patrona i c) racje 
uzasadniające jego wybór; d) pismo kompetentnej władzy kościelnej o udzie-
leniu aprobaty dla dokonanego wyboru patrona.

Obieranie patronów jest potwierdzeniem najpiękniejszej prawdy wiary 
chrześcijańskiej, jaką jest tajemnica świętych obcowania. Przypomina ona, że 
wszyscy jesteśmy jedną rodziną Bożą, której nawet śmierć nie może rozłączyć. 
Papież Benedykt XVI, przemawiając podczas XX Światowych Dni Młodzieży 
w Kolonii 18 sierpnia 2005 roku, określił ludzkie istnienie jako „pielgrzymo-
wanie” w poszukiwaniu Pana. Aby nie było to pielgrzymowanie po omacku, 
potrzebni są nam przewodnicy, potrzebne są nam znaki. Tradycja chrześcijań-
stwa pozostawiła wiele takich znaków. Oprócz licznych dzieł sztuki, bogatej 
myśli filozoficznej i teologicznej, takimi znakami prowadzącymi do Boga są 
liczni święci i błogosławieni. Można powiedzieć obrazowo, że święci to nasi 
starsi bracia i siostry w wierze. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła katolickiego 
(nr 2683): „wstawiennictwo jest ich najwyższą służbą zamysłowi Bożemu. Mo-
żemy i powinniśmy modlić się do nich, aby wstawiali się za nami i za całym 
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światem”. Ich rola jest podobna do roli rodziców i dziadków w rodzinie, którzy 
prowadzą małe dzieci za rękę. Są oni jak wyciągnięte ręce Pana, by prowadził 
nas bezpiecznie przez ziemskie życie6.

II. Patronka Dębicy

Pierwszym miastem, które obrało św. Jadwigę Śląską na patronkę przed Bo-
giem, była Dębica. To miejscowość o ponad 650-letniej historii, leżąca w wo-
jewództwie podkarpackim, w administracji kościelnej – w diecezji tarnow-
skiej. Pierwsza informacja historyczna o istnieniu osady Dembicha pochodzi 
z 1293 roku. Należała wówczas do możnego rodu Gryfitów. W 1358 roku król 
Kazimierz Wielki wydał zezwolenie Świętosławowi Gryficie na lokację osady 
miejskiej na prawie średzkim7. Historia miasta splata się z historią najstarszej 
parafii erygowanej w 1318 roku i noszącej pierwotnie wezwanie św. Małgorzaty. 
Po pożarze drewnianego kościoła, który miał miejsce w 1554 roku, postawiono 
nową murowaną świątynię i nadano jej imię św. Jadwigi Śląskiej. Nie wiadomo 
do końca, co sprawiło zmianę wezwania świątyni i parafii. Aż do 1973 roku 
była to jedyna parafia w Dębicy8.

Inicjatorem ustanowienia patronatu dla miasta był Paweł Wolicki, bur-
mistrz Dębicy w latach 2006-2010. Pomysł zrodził się w kwietniu 2008 roku 
w kontekście jego wyjazdu do Rzymu na konferencję poświęconą rodzinie. 
Dodatkowym motywem był fakt, że miasto w tymże roku świętowało 650-le-
cie nadania praw miejskich. Według burmistrza patron miał odpowiadać 
głównym rysom polityczno-społecznej działalności ówczesnych władz samo-
rządowych. Chodziło o dwie sprawy: politykę prorodzinną i współpracę na 
forum międzyregionalnym, a także międzynarodowym. Św. Jadwiga Śląska 
odpowiadała obydwu tym kryteriom9. 

Od pomysłu trzeba było przejść do realizacji. Rozpoczął się proces legisla-
cyjny, który trwał kilka miesięcy10. W maju 2008 roku na spotkaniu z probosz-
czami dębickich parafii burmistrz Wolicki przedstawił swój zamysł i argumen-
ty przemawiające za wyborem św. Jadwigi. Chociaż w trakcie dyskusji padły 

6 Zob. Benedykt XVI, Boża rewolucja, Częstochowa 2006, s. 55-56.
7 G. M. Baran, P. Nowak, Święta Jadwiga Śląska – patronka dębickiego grodu, s. 84-

-100.
8 Tamże, s. 100-144.
9 Tamże, s. 149-150.
10 Tamże, s. 149-155.
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inne propozycje potencjalnych patronów, to ostatecznie zdecydowano się na 
wybór św. Jadwigi. Dużym wsparciem w dalszych etapach starań okazał się 
dla burmistrza proboszcz dębickiej fary noszącej imię proponowanej patronki, 
ks. Ryszard Piasecki11. Jeszcze w maju tego roku przedstawiono inicjatywę bp. 
Wiktorowi Skworcowi, ówczesnemu biskupowi tarnowskiemu, który wyraził 
swoją aprobatę. Następnym krokiem była uchwała Rady Miejskiej Dębicy 
podjęta 29 maja 2008 roku. Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.), podjęła następującą uchwałę: „§ 1. Rada Miejska wyraża wolę 
rozpoczęcia procedury w zakresie przygotowań obwołania Św. Jadwigę Śląską 
patronką Miasta Dębica. § 2. Rada Miejska zobowiązuje Burmistrza Miasta 
do przyjęcia działań w celu uzyskania zgody właściwych władz kościelnych. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 4. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Podpisał ją Jan Borek, przewodniczący 
Rady Miejskiej12.

Następnie bp Wiktor Skworc w imieniu władz miejskich i duchownych 
zwrócił się z oficjalną prośbą do watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów o ustanowienie św. Jadwigi patronką Dębicy. 
Kongregacja przychyliła się do prośby i z datą 8 września 2008 roku wydała 
stosowny dekret, Prot. 757/08/L, podpisany przez kard. Francisa Arinze, pre-
fekta tej dykasterii, i o. Anthony’ego Warda SM, podsekretarza13. W dekrecie 
jest najpierw odwołanie się do czci, jaką św. Jadwiga odbierała i odbiera w Dę-
bicy: „Duchowieństwo i wierni miasta Dębica otaczali, i także dziś otaczają, 
szczególną i nieustanną czcią św. Jadwigę, księżną polską, rodem z Bawarii, 
która okazała się prawdziwą matką nade wszystko wobec ubogich i uciśnio-
nych”. Następnie jest potwierdzenie, że wybór patronki oraz aprobata kościel-
na zastały dokonane zgodnie z wymogami prawa i odpowiednich przepisów 
kościelnych. W związku z tym Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, mocą udzielonych jej przez papieża Benedykta XVI upraw-
nień, zatwierdza „Świętą Jadwigę jako patronkę przed Bogiem miasta Dębica, 

11 Więcej informacji o parafii można znaleźć na stronie internetowej: http://www.
swjadwiga.info/ [dostęp: 28.06.2017].

12 Uchwała Nr XIX/269/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie 
obwołania Św. Jadwigę Śląską patronką Miasta Dębica, http://debica.pl/strony/uchwaly-
rm-2008 [dostęp: 28.06.2017].

13 Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdzający św. Ja-
dwigę Śląską, patronką miasta Dębica, Prot. 757/08/L, „Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski” 14(2009) nr 3, s. 22-23. 
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łącznie z wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi wynikającymi 
z rubryk”.

Ostatnim aktem była promulgacja dekretu watykańskiej kongregacji. Mia-
ło to miejsce w uroczystość Świętej Rodziny, 28 grudnia 2008 roku. Wydarze-
nie to zostało poprzedzone komunikatem bp. Wiktora Skworca z 13 grudnia 
tegoż roku, adresowanym do mieszkańców Dębicy. Miał on zostać odczytany 
w ramach ogłoszeń duszpasterskich w kościołach Dębicy w niedzielę, 21 grud-
nia 2008 roku14. Zapraszając na uroczystość ogłoszenia św. Jadwigi patronką 
Dębicy, biskup w swoim słowie odwołuje się do dekretu Kongregacji i przywo-
łuje słowa Jana Pawła II o św. Jadwidze z jego homilii wygłoszonej 21 czerwca 
1983 roku we Wrocławiu. Biskup podkreśla, że „decyzja Stolicy Apostolskiej 
o nadaniu miastu Dębica patronki przed Bogiem – jest zarazem wezwaniem 
i zadaniem. Przez ogłoszenie patronatu – między św. Jadwigą Śląską i Wami – 
zawiązuje się duchowa bliskość, więź, która zobowiązuje władze samorządowe 
i mieszkańców miasta do przyjęcia postaw bliskich św. Jadwidze; do działania 
na rzecz wszystkich, którzy potrzebują solidarnego wsparcia, bo sami nie mogą 
unieść trudności i krzyża codzienności. Niech świadectwo życia św. Jadwigi 
Śląskiej będzie drogowskazem dla małżonków i rodziców, dla rządzących, dla 
wiernych świeckich i osób duchownych, dla ludzi dobrej woli, którzy pragną 
budować cywilizację i kulturę życia i miłości”15. W dalszej części odwołuje się 
bp Skworc do ikonografii, w której patronka miasta jest przedstawiana z bu-
dynkiem kościoła w ręku. I konstatuje: „Być może czas wznoszenia kościołów 
w Dębicy już minął, ale z pewnością nie przestaje być aktualnym zadanie bu-
dowania Kościoła żywego na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. (…) 
Niech więc każdy ochrzczony mieszkaniec Dębicy angażuje się w budowanie 
żywego Kościoła”16.

Uroczystość promulgacji dekretu Kongregacji miała miejsce, jak już wspo-
mniano, 28 grudnia 2008 roku. Najpierw odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w urzędzie miasta, w trakcie której biskup odczytał watykański 
dekret, a następnie oryginał dokumentu przekazał na ręce przewodniczące-
go Rady Miasta, Jana Borka. Następnie odbyło się procesjonalne przejście 
z budynku urzędu miasta do kościoła św. Jadwigi. Mszy św. przewodniczył 
i homilię wygłosił bp Skworc. Wraz z nim koncelebrowali proboszczowie 

14 W. Skworc, Święta Jadwiga – patronka Dębicy. Słowo do wiernych – mieszkańców 
Dębicy, „Currenda” 158(2008) nr 4, s. 541-543.

15 Tamże, s. 542.
16 Tamże.
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dębickich parafii17. Bp Skworc w swojej homilii18 podkreślił, że ustanowienie 
św. Jadwigi patronką miasta ma „ważne znaczenie religijno-społeczne” i jest 
„powodem do radości”. Odwołując się do ustanowienia św. Jadwigi patronką 
przed Bogiem dla miasta Dębica, biskup podkreślił, że jest to wydarzenie bez 
precedensu w dziejach diecezji tarnowskiej i dziejach miast, które znajdują 
się na jej terenie. Powodem jest fakt, że „Dębica jako pierwsze z nich otrzy-
muje decyzją Ojca Świętego orędownika przed Bogiem”. Odwołując się do 
biografii Świętej, powiedział, że jako patronka może być bliska wielu osobom 
i grupom społecznym. Wskazał na dzieci i młodzież, kobiety, a zwłaszcza 
żony i matki, wreszcie na osoby odpowiedzialne za życie społeczne. „Fakty 
z biografii św. Jadwigi – mówił biskup – mogą imponować i mobilizować do 
naśladowania. Jej życiorys ukazuje, jak wiele może zmienić jeden człowiek; jak 
wiele może zmienić kobieta mocna Bogiem. Ludzie władzy mogą uczyć się od 
świętej Jadwigi służby społeczeństwu, przestrzegania kompetencji, prawości 
i rzetelności. Ludzie biznesu mogą uczyć się społecznej odpowiedzialności 
za środowisko i człowieka, który w nim żyje, wspierając akcje charytatywne, 
kulturalne czy edukacyjne; traktując przede wszystkim sprawiedliwie pracow-
ników; respektując ich prawa. Święta Jadwiga jako patronka budownictwa 
sakralnego zachęca również tych, którzy odpowiadają za tworzenie material-
nego piękna, aby zawsze promowało ono wartości głęboko ludzkie i zarazem 
chrześcijańskie. Może również uczyć troski o dziedzictwo wiary i pobożności 
zapisane w świątyniach”19. Na koniec wyraził życzenie, aby „pod możnym 
patronatem świętej Jadwigi Śląskiej mieszkańcy Dębicy razem z władzami 
samorządowymi tworzyli civitas Dei; miasto Boże, w którym respektowane są 
prawa Boga i prawa człowieka; w którym rządzi prawo miłości i jako naczelna, 
zasada dobra wspólnego”20.

Na tym jednak ogłoszenie św. Jadwigi patronką Dębicy się nie skończyło. 
Kolejnym etapem były uroczystości zorganizowane w poszczególnych pa-
rafiach dębickich w kolejne niedziele w lutym 2009 roku. W ramach tych 
uroczystości ks. Ryszard Piasecki, proboszcz dębickiej fary św. Jadwigi, prze-
wodniczył mszy św. i wygłaszał okolicznościowe kazanie przybliżające św. Ja-
dwigę i  jej rolę jako patronki miasta. Każda parafia otrzymywała kopię de-

17 G. M. Baran, P. Nowak, Święta Jadwiga Śląska – patronka dębickiego grodu, s. 160-
-165.

18 W. Skworc, Wiele może zmienić kobieta mocna Bogiem. Homilia w dniu ogłoszenia 
św. Jadwigi patronką Dębicy, „Currenda” 158(2008) nr 4, s. 530-533.

19 Tamże, s. 532.
20 Tamże, s. 533.
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kretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 8 września 
2008 roku, zatwierdzającego św. Jadwigę patronką Dębicy. Aktu przekazania 
wspomnianego dokumentu dokonywał w imieniu władz miejskich burmistrz 
Paweł Wolicki. Kolejny akt miał miejsce 16 października 2009 roku, gdy 
przed urzędem miejskim odsłonięto pomnik Patronki21. Należy nadmienić, 
że każdego roku w Dębicy są podejmowane różne inicjatywy mające na celu 
przybliżenie postaci św. Jadwigi, integrację mieszkańców miasta i wiernych 
dębickich parafii.

III. Patronka miasta i gminy Nowogrodziec

Kolejną miejscowością, która oddała się pod opiekę św. Jadwigi Śląskiej, 
był Nowogrodziec. Liczące kilkanaście tysięcy mieszkańców miasteczko po-
łożone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim. Gdy 
chodzi o struktury kościelne, Nowogrodziec należy do diecezji legnickiej. Hi-
storia miasta i gminy nierozerwalnie wiąże się z historią ufundowanego przez 
św. Jadwigę klasztoru dla zakonnic św. Marii Magdaleny. Według tradycji 
Święta miała w 1217 roku otrzymać od swojego męża księcia Henryka Brodate-
go znajdujący się nad Kwisą zameczek myśliwski w celu powołania wspólnoty 
zakonnej. Do nowo powstałego klasztoru zostały sprowadzone z Niemiec 
siostry magdalenki22. Pełna nazwa tego zgromadzenia brzmi Zgromadzenie 
Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Zostało ono powołane do istnienia 
w XIII wieku. Było wyrazem troski Kościoła o los moralnie zagrożonych 
kobiet, dlatego istotnym elementem duchowości zgromadzenia jest pokuta 
wynagradzająca za grzechy świata oraz posługa samarytańska wobec biednych, 
opuszczonych i chorych23. Istnienie klasztoru przyczyniło się do napływu 
rzemieślników i ludności cywilnej, którzy osiedlali się przy klasztorze. W 1201 
roku erygowano w Nowogrodźcu parafię Świętych Piotra i Pawła, natomiast 
w 1233 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie. Miasto, jak większość 

21 Tamże, s. 166-176.
22 Święta Jadwiga Śląska Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec, http://www.nowo-

grodziec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=1 [dostęp: 
1.10.2012]. Więcej informacji na temat historii klasztoru i miasta można znaleźć w opra-
cowaniu: M. Olczak, Z. Abramowicz, Nowogrodziec, dzieje miasta i okolic do roku 1945, 
Warszawa 2000.

23 Zob. B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce. Instytuty życia konsekrowanego o sto-
warzyszenia życia apostolskiego, wyd. 2 uzup., Warszawa 2002, s. 258-259.
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miejscowości, przeżywało lata świetności, ale także powodzie, pożary i zara-
zy, które dziesiątkowały mieszkańców. W 1810 roku doszło do sekularyzacji 
klasztoru sióstr magdalenek. Budynki klasztorne przeszły na własność państwa 
pruskiego, a częściowo miasta.

Pamięć o początkach Nowogrodźca związana z fundacją św. Jadwigi i la-
tach świetności miasta związanych z klasztorem i sprowadzonych przez nią 
sióstr magdalenek sprawiły, że na nią padł wybór, gdy zaczęto rozważać sprawę 
patronatu. Wstępne przygotowania do obrania św. Jadwigi na patronkę miasta 
i gminy Nowogrodziec rozpoczęły się w 2008 roku. Na posiedzeniu 12 maja 
2009 roku Rada Miejska podjęła uchwałę „w sprawie zainicjowania przez 
Radę Miejską w Nowogrodźcu działań zmierzających do ustanowienia Świę-
tej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec”24. W uchwale 
czytamy, że „Rada Miejska w Nowogrodźcu inicjuje podjęcie wszelkich dzia-
łań zmierzających do ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy 
i Miasta Nowogrodziec”, a „wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca”. Uchwała została podpisana przez Wilhelma Tomczuka, prze-
wodniczącego rady. W dniach 16-24 maja 2009 roku delegacja gminy udała 
się na pielgrzymkę do Rzymu, by zanieść intencję ustanowienia św. Jadwigi 
Śląskiej patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Następny krok legislacyjny miał miejsce w lipcu 2009 roku. Wówczas 
burmistrz Nowogrodźca Robert Relich i ks. Krzysztof Słabicki, proboszcz 
parafii Świętych Piotra i Pawła oraz dziekan dekanatu Nowogrodziec, zwrócili 
się do ks. biskupa Stefana Cichego, biskupa legnickiego, z prośbą o rozpo-
częcie procedury nadania patronatu św. Jadwigi Śląskiej dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec25. Dopełnieniem tych starań była uchwała Rady Miejskiej 
podjęta na posiedzeniu 22 stycznia 2010 roku „w sprawie ustanowienia Świętej 
Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec”26. Zgodnie z treścią 
uchwały „ustanawia się Świętą Jadwigę Śląską Patronką Gminy i Miasta No-

24 Uchwała Nr XLV/305/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 
r. w sprawie zainicjowania przez Radę Miejską w Nowogrodźcu działań zmierzających do 
ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec, bip.nowo-
grodziec.pl [dostęp: 26.06.2017].

25 Święta Jadwiga Śląska Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec, http://www.nowo-
grodziec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=1 [dostęp: 
01.10.2012].

26 Uchwała Nr LV/393/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 stycznia 2010 
r. w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec, 
bip.nowogrodziec.pl [dostęp: 26.06.2017].
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wogrodziec”, a „dzień 16 października ustanawia się Świętem Patronki Gminy 
i Miasta Nowogrodziec”. 

Zgodnie z normami, o których była mowa w pierwszej części artykułu, 
po przedstawieniu wymaganych dokumentów Kongregacja ds. Kultu Boże-
go i Dyscypliny Sakramentów wydała „Dekret o ustanowieniu św. Jadwigi 
Śląskiej patronką miasta Nowogrodziec (diecezja legnicka)” z datą 17 lutego 
2010 roku, Prot. 11/10/L, podpisany przez kard. Antonia Cañizaresa Llovera, 
prefekta tejże Kongregacji, i abp. Józefa Augustyna Di Noia OP, sekretarza27. 
W dekrecie znajdujemy stwierdzenie, że „duchowieństwo i wierni miasta 
i gminy zwanej Nowogrodziec otaczali i otaczają szczególną czcią św. Jadwigę, 
która będąc z rodu bawarskiego i księżną Polaków, okazała się prawdziwą mat-
ką zwłaszcza wobec ubogich i cierpiących”. Dalej jest mowa, że Kongregacja na 
mocy uprawnień udzielonych jej przez papieża Benedykta XVI, po rozważeniu 
przedstawionej przez bp. Stefana Cichego sprawy, aby „wybór i aprobata od-
były się zgodnie z przepisami prawa”, „zatwierdza Świętą Jadwigę na Patronkę 
przed Bogiem Miasta i Gminy zwanej Nowogrodziec łącznie z wszystkimi 
prawami i przywilejami liturgicznymi wynikającymi z rubryk”.

Ostatnim aktem wyboru Patronki była promulgacja dekretu Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Miała ona miejsce 13 czerw-
ca 2010 roku w  kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i  Pawła 
w  Nowogrodźcu. Uroczystościom przewodniczył biskup legnicki Stefan Ci-
chy. W ramach przygotowania do tego wydarzenia podjęto różne inicjaty-
wy celem przybliżenia mieszkańcom sylwetki św. Jadwigi. Samą zaś uroczy-
stość poprzedziły tygodniowe misje święte prowadzone przez salwatorianów 
z Trzebnicy. Bp Cichy w swojej homilii życzył mieszkańcom miasta i gminy 
Nowogrodziec: „Tak jak św. Jadwiga dbała o jedność ciała i ducha swoich 
poddanych, życzę, byście i wy tworzyli jedno serce i byli jednego ducha pod 
Jej patronatem”28.

27 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret o ustanowieniu 
św. Jadwigi Śląskiej patronką miasta Nowogrodziec (diecezja legnicka), „Anamnesis. Biule-
tyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski” 16(2010) 
nr 3, s. 22-23.

28 P. Nowosielski, Święta Jadwiga patronką Nowogrodźca (13.06.2010), „Legnickie 
Wiadomości Kościelne” 19(2010) nr 2, s. 92-94.
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IV. Patronka Trzebnicy

Trudno sobie wyobrazić, by wśród miejscowości, którym patronuje św. Ja-
dwiga, zabrakło Trzebnicy. Liczące obecnie kilkanaście tysięcy mieszkańców 
miasteczko położone w województwie dolnośląskim jest siedzibą gminy miej-
sko-wiejskiej i władz powiatowych. Pod względem kościelnym Trzebnica 
należy do archidiecezji wrocławskiej. Pierwszy zapis o miejscowości zwanej 
wówczas Trebnica pochodzi z 1138 roku. W 1202 roku książę Henryk Brodaty, 
przy wydatnym wpływie żony Jadwigi, ufundował tu kościół i klasztor. Prze-
znaczono go dla sióstr cysterek sprowadzonych z Bambergu w styczniu 1203 
roku. Klasztor i kościół na przestrzeni wieków odegrały i nadal odgrywają 
doniosłą rolę nie tylko w obszarze życia kościelnego, ale także społeczno-kul-
turowego. Bazylika jest jednym z większych mauzoleów Piastów śląskich. Tu 
pochowano w 1238 roku fundatora, czyli Henryka I Brodatego, a w 1243 roku 
jego małżonkę Jadwigę, która 26 marca 1267 roku w Viterbo została ogło-
szona świętą Kościoła katolickiego. W 1943 roku, z okazji 700-lecia śmierci 
św. Jadwigi, papież Pius XII podniósł dawny kościół pocysterski, który od 1818 
roku jest kościołem parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi, 
do rangi bazyliki mniejszej. Dnia 24 stycznia 2007 roku Kongregacja ds. Du-
chowieństwa, za zgodą papieża Benedykta XVI, erygowała Międzynarodowe 
Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Natomiast rozporządzeniem 
Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2014 roku zespół dawnego opactwa cysterek zo-
stał uznany za Pomnik Historii29. Rozgłos Trzebnicy przyniósł też niewątpliwie 
wybór kard. Karola Wojtyły na papieża w dniu wspomnienia liturgicznego 
św. Jadwigi 16 października 1978 roku. Jan Paweł II wielokrotnie w swoim 
papieskim nauczaniu odwoływał się do postaci św. Jadwigi, nazywając ją „Pa-
tronką wyboru papieża Polaka”30.

Inicjatorem obrania św. Jadwigi na patronkę Trzebnicy był w 2009 roku 
burmistrz miasta i gminy Trzebnicy Marek Długozima. Pomysł spotkał się 

29 Liczba publikacji dotyczących historii Trzebnicy, klasztoru i bazyliki oraz św. Jadwi-
gi i Henryka Brodatego jest bardzo bogata, szczególnie w języku polskim i niemieckim. 
Można wskazać m.in. na monografię pt. Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni 
wieków, red. L. Wiatrowski, Wrocław-Trzebnica 1995 i wydaną z okazji Roku Jadwi-
żańskiego 1992-1993 publikację pt. Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum 
Naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Wrocław-Trzebnica 21-23 września 
1993, red. naukowa M. Kaczmarek, M.L. Wójcik, Wrocław 1995.

30 Zob. B. Giemza, Święci żyją świętymi. Święta Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu 
świętego Jana Pawła II, wyd. 2 uzup., Trzebnica 2017.
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z poparciem m.in. rady parafialnej parafii św. Bartłomieja Apostoła i św. Ja-
dwigi w Trzebnicy31 oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej32. Sto-
sownie do wymogów dotyczących obierania patronów, Rada Miejska miasta 
i gminy Trzebnica na uroczystym posiedzeniu 30 czerwca 2009 roku jednogło-
śnie podjęła uchwałę „w sprawie ustanowienia św. Jadwigi Śląskiej patronką 
miasta Trzebnicy”33. Wykonanie uchwały powierzono burmistrzowi gminy 
Trzebnica. Do uchwały dołączono także obszerne pisemne uzasadnienie przy-
gotowane przez inicjatora, czyli burmistrza Marka Długozimę.

Następny etap legislacyjny był związany z przedstawieniem uchwały Rady 
Miejskiej w Trzebnicy i prośbą o ustanowienie św. Jadwigi Śląskiej patronką 
miasta Trzebnicy abp. Marianowi Gołębiewskiemu, metropolicie wrocław-
skiemu. Miało to miejsce 3 września 2009 roku. Delegację tworzyli: burmistrz 
Marek Długozima, ks. proboszcz Jerzy Olszówka SDS i ks. prof. Antoni Kieł-
basa SDS, wielki krzewiciel kultu św. Jadwigi. Petycję władz samorządowych, 
duchowieństwa i mieszkańców miasta Trzebnicy ks. arcybiskup prawnie za-
twierdził, natomiast w piśmie do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów w Rzymie z dnia 26 listopada 2009 roku prosił, aby zarówno 
wybór, jak i przez niego udzielona aprobata zostały zatwierdzone zgodnie 
z przepisami o ustanowieniu patronów34.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pismem z dnia 
1 lutego 2010 roku, Prot. 1179/09/L, wydała dekret aprobujący, podpisany 
przez kard. Antonia Cañizaresa Llovera, prefekta tejże Kongregacji, i abp. Józe-
fa Augustyna Di Noia OP, sekretarza35. „Duchowieństwo i wierni mieszkańcy 
miasta Trzebnicy – czytamy w dekrecie – zawsze otaczali i nadal otaczają świętą 

31 Zob. pismo adresowane do burmistrza M. Długozimy z 12 maja 2009 r., podpi-
sane przez ks. proboszcza Jerzego Olszówkę SDS i Eugeniusza Ziółkowskiego, zastępcę 
przewodniczącego rady parafialnej (Archiwum Urzędu Miejskiego w Trzebnicy).

32 Zob. pismo adresowane do burmistrza M. Długozimy z 17 maja 2009 r., podpi-
sane przez Zbigniewa Lubicz-Miszewskiego, przewodniczącego Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej (Archiwum Urzędu Miejskiego w Trzebnicy).

33 Uchwała Nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Trzebnicy z dnia 30 czerwca 2009 roku 
w sprawie ustanowienia św. Jadwigi Śląskiej patronką miasta Trzebnicy, bip.trzebnica.pl/ 
[dostęp: 28.06.2017].

34 A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska Patronką Trzebnicy, „Żniwo. Czasopismo Parafii 
św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi w Trzebnicy” 2010 nr 30 (17.10.2010), s. 3-5.

35 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret ogłaszający św. Ja-
dwigę Śląską patronką miasta Trzebnica (archidiecezja wrocławska), „Anamnesis. Biuletyn 
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski” 19(2013) nr 1, 
s. 64-65.
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Jadwigę, księżnę polską pochodzenia bawarskiego, nieprzerwanym kultem 
i głęboką czcią jako prawdziwą matkę szczególnie biednych i strapionych”. 
Dalej jest mowa o zachowaniu stosownych norm i przepisów prawa, dlatego 
Kongregacja „przychyliła się do prośby i niniejszym potwierdza, iż Święta 
Jadwiga jest Patronką u Boga dla miasta Trzebnicy”. Abp M. Gołębiewski 
przekazał postanowienie Kongregacji ks. proboszczowi Jerzemu Olszówce SDS 
przez pośrednictwo ks. Leona Czai, kanclerza kurii metropolitalnej, z datą: 
Wrocław 10 III 2010 r.36.

Uroczystości związane z oficjalną promulgacją watykańskiego dekretu 
miały miejsce 15 października 2010 roku, w trakcie trzydniowych obchodów 
odpustowych ku czci św. Jadwigi. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił 
abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski. Po komunii św. kilka osób 
odczytało Akt Zawierzenia Miasta i Mieszkańców Trzebnicy Świętej Jadwidze 
Śląskiej. Po mszy św. odbyło się otwarcie i poświęcenie tzw. Małej Ścieżki 
św. Jadwigi okalającej ołtarz i plac pielgrzymkowy, której pomysłodawcą był 
zmarły kilka miesięcy wcześniej ks. prof. Antoni Kiełbasa SDS (†15.07.2010)37. 
Składa się na nią piętnaście stacji w postaci kamiennego postumentu i otwartej 
księgi wykonanej z kamienia. Każda z nich przedstawia „Księgę życia św. Ja-
dwigi”, czyli etapy drogi do świętości. Otwarta księga zawiera z lewej strony 
grawerowany wizerunek miejsca związanego z jej życiem i działalnością, z pra-
wej natomiast wypowiedziane przez nią słowa zanotowane w Legendzie Więk-
szej38. W niedzielę, 17 października 2010 roku, odbyły się główne uroczystości 
odpustowe. W godzinach popołudniowych w bazylice wykład o św. Jadwidze 
wygłosił ks. prof. Józef Pater, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego we Wro-
cławiu. Odbył się także koncert finałowy pt. W hołdzie św. Jadwigi Śląskiej 
– jako wotum wdzięczności mieszkańców w ramach XVII Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej39.

36 Pismo podpisane przez ks. Leona Czaję jest adresowane do: Duszpasterstwo rzym.-
-kat. parafii pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi w Trzebnicy, Wrocław, 10.03.2010, 
L.dz. 1807/2009/2010 (Archiwum parafialne parafii pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi 
w Trzebnicy).

37 Zob. Mała ścieżka św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, red. B. Kołodziejczyk, L. Gą-
gało, Trzebnica 2012.

38 Zob. Święta Jadwiga patronką Trzebnicy, „Nowa Gazeta Trzebnicka” 2010 nr 42 
(19-26.10.2010), s. 16.

39 Św. Jadwiga patronką Trzebnicy, http://www.trzebnica.pl/cms/php/strona.
php3?cms=cms_trze2&lad=a&id_dzi=0&id_dok=577&id_men=30&powrot=1&slo-
wo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 [dostęp: 03.11.2010].
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V. Patronka Wlenia

Miejscowością, która pragnie oddać się pod patronat św. Jadwigi Śląskiej, 
jest również Wleń. To niewielkie miasteczko położone koło Jeleniej Góry 
w województwie dolnośląskim. W zakresie administracji kościelnej należy do 
diecezji legnickiej. Pierwsza źródłowa informacja o Wleniu pochodzi z 1155 
roku. Górujące nad okolicą wzniesienie było dogodnym miejscem do wznie-
sienia warowni. Według dawnych przekazów położona na wzgórzu warownia 
miała uchodzić za ulubioną rezydencję Jadwigi. W 1214 roku Wleń otrzymał 
prawa miejskie z rąk Henryka Brodatego, a w 1217 roku z inicjatywy jego 
małżonki powstał kościół pw. św. Mikołaja. Chociaż nie zachował się doku-
ment nadania praw miejskich, to datę 1214 przyjmuje się jako początek miasta 
Wleń40. 

Wyrazem pamięci o związkach św. Jadwigi z Wleniem jest kaplica pod 
jej wezwaniem na tzw. Wleńskim Gródku (obok ruin zamku). Od 1971 roku 
jest to kościół filialny parafii św. Mikołaja we Wleniu. W dniu 17 październi-
ka 2003 roku Zespołowi Szkół we Wleniu nadano imię św. Jadwigi Śląskiej. 
Trzy lata później grono pedagogiczne wyszło z inicjatywą wytyczenia ścieżki 
dydaktycznej o charakterze historyczno-kontemplacyjnym ku czci św. Jadwigi. 
Dwukilometrowa ścieżka dydaktyczna zaznaczona jest kamieniami przed-
stawiającymi biografię i  legendę św. Jadwigi. Jej celem było umożliwienie 
poznania biografii i  legendy o św. Jadwidze, a także przekazanie podstawo-
wych uniwersalnych wartości ludzkich: dobroci, miłości do ludzi, ofiarności, 
poszanowania rodziny, pracowitości. Otwarcie ścieżki nastąpiło 1 października 
2006 roku41.

Wspomniane w skrócie związki św. Jadwigi z Wleniem i pielęgnowa-
na pamięć dały impuls do obrania jej na patronkę Wlenia. 1 września 2016 
roku na posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Wleń podjęto stosowną uchwałę 
„w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Miasta Wleń”42. 
W uchwale czytamy, że „Rada Miasta i Gminy Wleń wyraża prośbę i życzenie, 

40 Zob. H. Ogonowski, Miasto i  gmina Wleń, Wleń 2012, s.  7-8; R. Primke, 
M. Szczerepa, Dzieje Wlenia od czasów średniowiecza do wybuchu wojny trzydziestoletniej, 
w: Dzieje Wlenia. Jak Feniks z popiołów, pr. zb., Jelenia Góra 2014, s. 26-28.

41 Ścieżka św. Jadwigi Śląskiej, http://poznajdolnyslask.pl/sciezka-sw-jadwigi-slaskiej 
[dostęp: 19.09.2013].

42 Uchwała nr 130/XX/16 Rady Miasta i Gminy Wleń z  dnia 1 września 2016 
r. w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Miasta Wleń, bip.wlen.pl 
[dostęp: 28.06.2017].
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aby Święta Jadwiga Śląska została Patronką Miasta Wleń”, a „dzień 16 paź-
dziernika ustanawia się świętem Patronki Miasta Wleń”. Uchwała upoważnia 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, Artura Zycha, do wystąpienia z prośbą do 
biskupa legnickiego o aprobatę i wszczęcie starań o uznanie św. Jadwigi za 
patronkę miasta. Bp Zbigniew Kiernikowski wyraził aprobatę i sprawa została 
przekazana do zatwierdzenia w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów.

Zakończenie

Sprawa patronatu zawsze była obecna w życiu Kościoła. W artykule zwró-
cono uwagę na renesans obierania świętych jako patronów miejscowości. 
Omówiono obowiązującą aktualnie w Kościele drogę legislacyjną w tym 
względzie. W kolejnych punktach została przedstawiona realizacja tych wy-
tycznych przy obieraniu św. Jadwigi Śląskiej na patronkę przed Bogiem dla 
Dębicy, miasta i gminy Nowogrodziec oraz Trzebnicy. Wspomniano również 
o trwającym procesie legislacyjnym wyboru i aprobaty św. Jadwigi na patron-
kę dla Wlenia. Odwołując się do historycznych korzeni, zwrócono w skrócie 
uwagę na motywy wyboru Świętej na patronkę wymienionych miejscowości. 
Bazą źródłową stawiły przede wszystkim odpowiednie uchwały rad miejskich 
w poszczególnych gminach oraz dekrety aprobujące wydane dla poszczegól-
nych spraw przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

SAINT HeDwIg AS A PATRONeSS Of A TOwN

Summary

The custom of choosing saints as patrons for persons or social groups dates back 
to the first centuries of Christianity. Today we are witnessing a return to this tradi-
tion. Choosing Saint Hedwig of Silesia as the patron saint of towns, schools, chari-
table works, is an example of this phenomenon. The article entitled Saint Hedwig as 
a patroness of a town shows the ecclesiastical standards currently in force concerning 
choosing patrons. They include three essential elements. The first is associated with 
the choice of a particular patron (electio). The second is an affirmation of the choice 
by the competent Church authority (approbatio). The final approval of the patron 
saint (the third element) lies in the competence of the Congregation for Divine Wor-
ship and the Discipline of the Sacraments. Then the legislative process associated 
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with the choice of Saint Hedwig of Silesia as the patron saint of the towns: Dębica, 
Nowogrodziec, Trzebnica and Wleń is discussed. 

Słowa kluczowe: 
patronat, św. Jadwiga Śląska, Dębica, Nowogrodziec, Trzebnica, Wleń.
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 Św. Jadwiga Śląska patronką Zespołu Szkół 
we Wleniu

Mieszkańcy Wlenia, ci obecni i ci, którzy w minionych latach związani 
byli ze szkołą, doskonale pamiętają, ile pracy i wysiłku należało włożyć, aby 
wybudować nową szkołę. Kiedy to już nastąpiło, wszyscy byliśmy dumni, 
spełniło się bowiem marzenie wielu pokoleń. Rozpoczął się nowy etap – etap 
szans na kształcenie wysokiej jakości, jakie daje nowa przestronna szkoła. 
Oprócz wysokiej jakości kształcenia ważny jest także klimat szkoły. Wszystkim 
nam zależało, aby w nowych murach szkolnych zapanowała atmosfera, która 
będzie przyciągała absolwentów po latach. W grudniu 2000 roku zaczęliśmy 
poważnie myśleć o nadaniu szkole imienia. Naszym celem było wykreowanie 
wizerunku szkoły, stworzenie systemu wartości, który będzie nas wyróżniał 
spośród innych szkół. Z takim przesłaniem przystąpiliśmy do wyboru patrona.

I. Trudny wybór

Nie sądziliśmy, że początki naszego działania będą tak trudne. Zaintereso-
wanie mieszkańców Wlenia i sąsiednich sołectw nadaniem szkole imienia było 
bardzo duże. Każdy w jakiś sposób czuł się związany ze szkołą i nie było mu 

Mgr Wiesław Gierczyk – dyrektor Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we 
Wleniu. 

Mgr Anna Gładysz, Mgr Magdalena Borkowska – nauczycielki Zespołu Szkół 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu.



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 2017212

obojętne, jakie imię będzie nosiła. Mieszkańcy i niektóre instytucje zgłaszały 
swoje propozycje, kierując je do dyrektora szkoły lub do Rady Miasta i Gminy. 

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych Zarząd w Jeleniej Górze zgłosił kandydaturę majora Jana Szczerepy, uczest-
nika walk pod Monte Cassino, nauczyciela niewielkiej szkoły we wsi Klecza. Klub 
Złoczowski chciał, aby szkoła nosiła imię Władysławy Trznadel – nauczycielki 
Tajnego Nauczania, założycielki szkoły we Wleniu. Rada Miasta i Gminy Wleń 
proponowała kandydaturę św. Jadwigi, księżnej śląskiej. W związku z tą propo-
zycją 21 października 2001 roku w auli szkoły odbyła się sesja popularnonaukowa 
pt. Święta Jadwiga wpisana w dzieje i kulturę Śląska ze szczególnym uwzględnieniem 
jej obecności we Wleniu. Wykład wygłosił wówczas gość honorowy i wybitny 
znawca życia i dokonań Świętej ks. prof. Antoni Kiełbasa SDS. 

Było jeszcze sporo innych propozycji. Wszystkie godne uwagi, wszystkie 
uzasadnione. Problem, z jakim musiała zmierzyć się rada pedagogiczna, był 
następujący: co zrobić, aby tak ważny wybór – wybór patrona szkoły, nie 
pominął głosu młodzieży szkolnej. To przecież uczniowie są najważniejszym 
podmiotem szkoły i to oni w tej kwestii powinni się wypowiedzieć. Dlatego 
zachowując pełny szacunek dla instytucji oraz osób, które już oficjalnie zgłosi-
ły swoje kandydatury, dyrektor szkoły skierował pismo do Rady Miasta i Gmi-
ny o treści: „Informuję, że od dnia 6 marca 2001 roku Rada Pedagogiczna 
Zespołu Szkół we Wleniu rozpoczęła proces nadania imienia naszej placówce. 
W związku z tym jesteśmy zmuszeni rozpatrzyć i przedstawić społeczności 
szkolnej proponowane imiona. Pragniemy, aby nasz wybór spotkał się z sze-
roką akceptacją. Toteż czas wyboru i nadania imienia szkole przedłuży się”1.

II. Młodzież proponuje

I się zaczęło. Na korytarzach i w salach szkolnych pojawiły się plakaty oraz 
gazetki prezentujące kandydatów na patrona szkoły2.

Klasa V integracyjna zgłosiła kandydaturę Karola Wojtyły, papieża Polaka, 
uzasadniając swój wybór następująco: „Karol Wojtyła jest duchowym prze-
wodnikiem Kościoła, strażnikiem pokoju, pojednania i miłości. Rozsławia 
dobre imię Polski na całym świecie”. 

1 W. Gierczyk do Rady Miasta i Gminy Wleń, 6-0-2001r., Archiwum Zespołu Szkół 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu (cyt. dalej: AZSW).

2 Wszystkie cytowane petycje, listy i inne materiały są zachowane w AZWS.
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Klasa II d przychylała się do wniosku kombatantów, proponując majora 
Jana Szczerepę. „Był bohaterem czasu wojny i pokoju, zaskarbił sobie wielki 
szacunek i uznanie wśród mieszkańców”. 

Klasa III a wnioskowała, aby szkole nadać imię Władysława Wołka. „Wła-
dysław Wołek był jednym z pionierów krzewienia nauki w naszym miasteczku. 
Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika szkoły. Razem ze swoimi uczniami 
odzyskiwał zniszczone pomieszczenia, przygotowywał ławki i pomoce nauko-
we. Był wielkim przyjacielem dzieci”.

Klasa III c sugerowała imię Piastów Śląskich. „To za panowania Piastów 
Wleń otrzymał prawa miejskie, nabrał znaczenia gospodarczego i strategiczne-
go. Chcielibyśmy, aby patron naszej szkoły był związany z korzeniami naszego 
miasta – z okresem jego świetności i znaczenia”. 

„Proponowaną przez nas, uczniów klasy II b gimnazjum, osobą na patrona 
szkoły jest Henryk Brodaty. Nasze miasteczko Wleń związane jest z tą postacią. 
W 1214 roku książę nadał naszej osadzie prawa miejskie. Przebywając wraz 
z żoną Jadwigą na Wzgórzu Zamkowym we Wleniu, prowadził jego rozbudo-
wę, wzniósł kaplicę zamkową, i sześcioboczną wieżę”.

Klasa II a chciała, aby szkoła nosiła imię Zjednoczonej Europy. „Nasza 
szkoła została odbudowana po powodzi ze środków pochodzących z Banku 
Europejskiego”. 

„Święty Mikołaj, ponieważ kochają go wszystkie dzieci na całym świecie” 
– proponowała klasa VI b. 

Klasa VI a i II c wnioskowały, aby patronem szkoły została św. Jadwiga 
Śląska. „Jest postacią historycznie związaną z naszym miastem. Wielokrot-
nie przebywała na wleńskim zamku, który przypominał jej rodzinne strony 
Andechs w Bawarii. W Żywocie Świętej jednym z cudów odnotowanych za 
jej wstawiennictwem jest pomoc kobiecie z Wlenia, ukaranej za pracę w nie-
dzielę. Jest wiele miejsc związanych ze Świętą w naszym mieście: kościół na 
Górze Zamkowej, witraż i figura w kościele św. Mikołaja, legendarny Kamień 
Odpoczynku”.

Uczniowie zaprezentowali również sylwetki Władysławy Trznadel, Jana 
Pawła II, Mikołaja Kopernika, Wisławy Szymborskiej.

Oprócz klasowych prezentacji były także indywidualne prace. Na uwagę 
zasługuje projekt edukacyjny Święta Jadwiga – matką Śląska opracowany przez 
Annę Lisiecką, uczennicę naszego gimnazjum, finalistkę I Dolnośląskiego 
Konkursu Polonistycznego „Dolny Ślązak Gimnazjalista”. Prace związane 
z wyborem patrona zakończyliśmy w październiku 2003 roku. Dwa lata po-
trzebne były szkole na to, by zaprezentować sylwetki wszystkich zgłaszanych 

Wiesław Gierczyk, Anna Gładysz, Magdalena Borkowska | Św. Jadwiga Śląska…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 2017214

propozycji, dać możliwość wypowiedzenia się młodzieży, rodzicom, miesz-
kańcom.

III. Wybraliśmy św. Jadwigę Śląską

21 maja 2002 roku odbyły się prawybory. Spośród dwunastu kandydatur 
wybrano trzy: św. Jadwigę Śląską, Jana Pawła II i Zjednoczoną Europę. Osta-
tecznie w wyborach przeprowadzonych w dniach 6-8 listopada 2002 roku, 
w których wzięło udział 709 osób, oddano następującą liczbę głosów: św. Ja-
dwiga Śląska – 295 głosów, Jan Paweł II – 143 głosy, Zjednoczona Europa – 266 
głosów. Obok uczniów szkoły w wyborach uczestniczyło 359 rodziców i innych 
mieszkańców gminy Wleń. Wybory trwały trzy dni. W komisji pracowało 
9 osób: A. Komsta, J. Dąbrowska, T. Bar, M. Borkowska, D. Dziatłowicz, 
E. Leśniewska, T. Pintal, E. Rykaczewska, A. Słupek.

Po wyborach nauczyciele i uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili 
do pracy. Przed nami była ważna uroczystość nadania szkole imienia, do któ-
rej należało się solidnie przygotować. Odbyliśmy pielgrzymkę do Trzebnicy, 
zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o św. Jadwidze, wydaliśmy folder o szkole 
opracowany przez zastępcę dyrektora szkoły T. Pintala, M. Borkowską, J. Dą-
browską.

Honorowym, a jednocześnie wielkim wyzwaniem było zaprojektowanie 
oraz zakupienie sztandaru dla szkoły. Ciężar tego zadania wzięła na siebie 
szkoła wspierana finansowo przez radę szkoły. W styczniu i lutym 2003 roku 
odbył się konkurs na projekt sztandaru. Wygrał wizerunek św. Jadwigi z ołta-
rza w Trzebuni. Na odwrocie zdecydowaliśmy zamieścić słowa św. Benedykta 
Ora et labora, nawiązujące do wychowania benedyktyńskiego św. Jadwigi 
w Kitzingen. Zadanie uszycia sztandaru powierzyliśmy siostrom boromeusz-
kom z Piekar Śląskich, do których udała się delegacja w składzie: W. Gierczyk, 
A. Gładysz, I.H. Jelonek. Prace nad wykonaniem sztandaru trwały od marca 
do sierpnia. To, co ujrzeliśmy w pracowni sióstr boromeuszek – piękne hafty, 
wyraziste, zdecydowane kolory, wizerunek Patronki zgodny z naszym pro-
jektem – przerosło nasze oczekiwania. Było to solidne wykonanie z bardzo 
solidnych materiałów.

Opiekę nad sztandarem powierzyliśmy nauczycielce historii M. Borkow-
skiej. We wrześniu pod jej kierownictwem wybrany został poczet sztandarowy 
w składzie: K. Szymczak, K. Jaśkiewicz, K. Maziuk.
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IV. Nadanie imienia szkole

17 października 2003 roku to data nadania Zespołowi Szkół we Wleniu 
imienia Świętej Jadwigi Śląskiej3. Spełniła się wola społeczności szkolnej oraz 
mieszkańców gminy Wleń. W tym historycznym wydarzeniu wzięły udział 
lokalne władze, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych szkół i instytucji, uczniowie i absolwenci szkoły, mieszkańcy. Uroczystość 
uświetnił swą obecnością biskup legnicki Tadeusz Rybak, który odprawił mszę 
św. w kościele parafialnym św. Mikołaja oraz poświęcił sztandar szkoły. Od-
słonięcia tablicy pamiątkowej, umieszczonej na ścianie budynku naszej szkoły, 
dokonał burmistrz Miasta i Gminy Wleń Bogusław Szeffs w asyście dyrektora 
szkoły i Marcina Fludra, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wleń.

Rys historyczny szkoły i naszej miejscowości prezentowany był na wysta-
wie historycznej przygotowanej przez nauczycielkę historii M. Borkowską. 
Na główną część uroczystości zaprosiliśmy wszystkich do auli szkolnej, gdzie 
przeżywaliśmy wzruszające i podniosłe chwile. Pierwszym punktem programu 
była prezentacja postaci św. Jadwigi Śląskiej, której dokonała Regina Kresta 
– nauczycielka języka polskiego, wieloletnia dyrektor wleńskiej szkoły oraz 
przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń minionej kadencji. Po zaprezen-
towaniu sylwetki patronki szkoły przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wleń 
Marcin Fluder odczytał akt nadania imienia szkole4.

Przewodnicząca rady szkoły Teresa Bar przekazała sztandar na ręce dyrek-
tora szkoły. Następnie delegacje uczniów złożyły ślubowanie. Uroczystości za-
kończyła akademia poświęcona Patronce według scenariusza Anny Gładysz pt. 
„…a imię ich żyje w pokoleniach”. Wszyscy czuliśmy, że jesteśmy świadkami 
i uczestnikami ważnego wydarzenia. Od tego momentu wszystko się zaczęło. 

V. Śladami św. Jadwigi

Aby przybliżyć uczniom postać Patronki, św. Jadwigi Śląskiej, szkoła orga-
nizuje co roku wyjazdy do Trzebnicy. Szczególnie pamiętamy niektóre z nich.

3 Więcej informacji nt. Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu można 
znaleźć na stronie internetowej: http://zswlen.pl/news.php.

4 AKT NADANIA IMIENIA, Mocą Uchwały Nr 15/IV/02 Rada Miasta i Gmi-
ny Wleń nadaje Zespołowi Szkół we Wleniu imię Świętej Jadwigi Śląskiej, Wleń, 
17.10.2003, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy, AZSW.
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Pierwsza pielgrzymka odbyła się 8 marca 2003 roku. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele samorządu uczniowskiego wszystkich klas, dyrektor szkoły 
W. Gierczyk oraz D. Bocheńska, M. Borkowska, A. Gładysz, I. Jelonek. Było 
to bardzo ważne wydarzenie, albowiem przygotowywaliśmy się do nadania 
szkole imienia i zależało nam na tym, aby dobrze poznać naszą przyszłą Pa-
tronkę. Na pamiątkę pierwszego spotkania w Trzebnicy z rąk ks. prof. A. Kieł-
basy SDS otrzymaliśmy wspaniałą Księgę Jadwiżańską z osobistą dedykacją: 
„Z wielką radością podjąłem się oprowadzania w Bazylice Trzebnickiej gości 
z Wlenia. Czyniłem to z wdzięczności za miłe przyjęcie w waszym mieście. 
Pochwalam projekt wyboru patrona waszej szkoły. Przez ten wybór nawią-
zujecie do związków św. Jadwigi z Wleniem. Życzę nauczycielom, rodzicom 
i uczniom wpatrywania się we wspaniały wzór patronki Ziemi Śląskiej, która 
była dobrą matką i wychowawczynią ludu, do którego przybyła z dalekiej 
Bawarii. Niech duchowa obecność św. Jadwigi, jakby na nowo odkryta przez 
Was, wyprosi tyle łask, by młode pokolenie dobrze przygotowało się do przy-
szłych zadań”.

Z chwilą nadania szkole imienia wyjazdy do Trzebnicy stały się tradycją. 
W latach 2004-2007 pielgrzymka była nagrodą dla klasy, która zwyciężyła 
w rywalizacji podczas Dnia Samorządu, odbywającego się na powitanie wio-
sny. Od 2008 roku do Trzebnicy udają się uczniowie klas pierwszych gim-
nazjum. Każdy wyjazd, który miał miejsce w latach 2003-2010, był dla nas 
świętem. Wiedzieliśmy, że czeka nas ciekawe spotkanie z ks. prof. Antonim 
Kiełbasą SDS, który zawsze miał starannie zaplanowany scenariusz spotkania 
z nami. Rozpoczynało się mszą św. i zwiedzaniem bazyliki. Z uwagą słuchali-
śmy opowieści o św. Jadwidze, podczas których obowiązkowo padały pytania 
o bitwę pod Legnicą, odsiecz wiedeńską i Cud nad Wisłą. Na zakończenie była 
wizyta w Muzeum Kultu św. Jadwigi, ciekawe rozmowy i poczęstunek w Ka-
wiarni Jadwiżańskiej oraz prezenty – książki, które, jak zwykł mawiać Ksiądz 
Profesor, „otrzymują ci, którym druk nie szkodzi”. Każda wizyta kończyła się 
pamiątkowym zdjęciem na schodach klasztoru sióstr boromeuszek. 

Rok 2007 był wyjątkowy pod względem wyjazdów do Trzebnicy. 12 maja 
otrzymaliśmy relikwie św. Jadwigi, 15 września wzięliśmy udział w uroczystości 
otwarcia Dużej Ścieżki Świętej Jadwigi w Trzebnicy. Szkołę reprezentowali: 
dyrektor W. Gierczyk, A. Gładysz oraz poczet sztandarowy w składzie: W. Au-
gustynowicz, A. Konopacka, M. Dymitroca.

W 2010 roku Trzebnicę odwiedziliśmy dwukrotnie. 17 kwietnia podczas 
tradycyjnej pielgrzymki oraz 19 lipca, aby wziąć udział w pogrzebie ks. prof. 
Antoniego Kiełbasy SDS. 
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Od 14 maja 2011 roku do chwili obecnej w Trzebnicy gości nas br. Marcin 
Wojtczak SDS. Razem z br. Marcinem bierzemy udział we mszy św. i zwie-
dzamy bazylikę. Zawsze pamiętamy o zapaleniu znicza, złożeniu wiązanki 
kwiatów i wspólnej modlitwie przy grobie ks. prof. Antoniego Kiełbasy SDS. 
Dużo czasu spędzamy na Małej Ścieżce Świętej Jadwigi. Ścieżkę wytycza 
15 kamiennych ksiąg, na których znajdują się nazwy miast, w których bywa-
ła św. Jadwiga. Wielkim zaszczytem dla naszej szkoły i miasta jest to, że na 
XI księdze został uwieczniony Wleń. Pod nazwą miasta umieszczono słowa 
„Pracuj i módl się – bezczynność jest wrogiem duszy”. Napis ten nawiązuje do 
słów Ora et labora znajdujących się na sztandarze naszej szkoły. Podczas kolej-
nych pobytów w Trzebnicy wzbogacamy naszą wiedzę na temat Patronki, po-
znajemy bazylikę, Mauzoleum św. Jadwigi, Rotundę Pięciu Stołów, Kapliczne 
Wzgórze, klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Karola Boromeusza. Tutaj zawsze 
serdecznie wita nas zatroskana o wszystko s. Zdzisława Bałaga. 

Inną formą poznawania kultu św. Jadwigi przez uczniów naszej szkoły jest 
coroczny udział w Rajdzie Jadwiżańskim organizowanym przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Naszą szkołę reprezentują uczniowie klasy 
czwartej oraz wychowawcy. Pierwszy wyjazd miał miejsce 8 października 2011 
roku. Uczestnicy mają do pokonania 6 kilometrów. Rajd rozpoczyna się w ko-
ściele św. Jadwigi w Złotoryi, a kończy ogniskiem na Wzgórzu Zamkowym 
w Rokitnicy.

VI. Konkursy

Pierwszy konkurs wiedzy o św. Jadwidze Śląskiej odbył się 23 maja 2003 
roku. Jego zorganizowaniem i przeprowadzeniem zajęli się: katechetka Dorota 
Bocheńska i ks. Jacek Makówka. Przez kolejne lata w konkursie, który miał 
formę testu, brali udział wszyscy uczniowie szkoły. Z biegiem lat formuła 
konkursu uległa zmianie. Od 2008 roku adresowany jest do uczniów klas 
pierwszych gimnazjum. 11 czerwca 2008 roku odbył się po raz pierwszy Mię-
dzyklasowy Konkurs Wiedzy o św. Jadwidze Śląskiej. Składa się z trzech czę-
ści: konkursu wiedzy, prezentacji multimedialnej z pielgrzymki do Trzebnicy 
oraz scenki z życia Świętej. Zmagania uczniów ocenia komisja, a uczestnicy 
otrzymują nagrody ufundowane przez radę rodziców. W latach 2009-2010 
w konkursie wzięli udział także uczniowie Gimnazjum nr 9 im. Świętej Jadwi-
gi Śląskiej z Wrocławia. Pomysłodawcą oraz osobą odpowiedzialną za przebieg 
konkursu jest Anna Gładysz.
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Uczniowie klas młodszych co roku biorą udział w konkursie plastycznym 
organizowanym przez wychowawców. Prace najmłodszych możemy podziwiać 
na wystawie zorganizowanej w auli szkolnej lub podczas Dni Wlenia. Stano-
wią również ciekawą dekorację szkolnych korytarzy.

W bibliotece szkolnej systematycznie powiększamy księgozbiór związany 
z Patronką. Największe zasługi w bogaceniu naszej kolekcji miał ks. prof. An-
toni Kiełbasa SDS, który jest autorem większości publikacji.

VII. Piknik edukacyjny

5 października 2007 roku wzięliśmy udział w VIII Pikniku Edukacyjnym 
zorganizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Je-
leniej Górze. Hasło święta jeleniogórskiej edukacji brzmiało: „Nasze Karko-
nosze – Tożsamość miejsca, dialog kultur i narodów”. Byliśmy jedną z sied-
miu szkół wyróżnionych i zaproszonych na tę uroczystość przez Kuratorium 
Oświaty w Jeleniej Górze.

Głównym celem wyjazdu było przedstawienie pracy z patronem. Na uro-
czystość przygotowaliśmy stoisko promocyjne z albumami, książkami, praca-
mi uczniów. Największym powodzeniem cieszyły się chlebki św. Jadwigi upie-
czone przez wleńskiego piekarza Witolda Płońskiego. Dużą atrakcją okazał się 
również pokaz walk rycerskich w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Drugim 
ważnym elementem naszego udziału w pikniku była prezentacja multimedial-
na, ukazująca pracę szkoły. 

VIII. Wleńskie Spotkanie z Historią

Szkoła jest ważnym ośrodkiem realizującym zadania z zakresu edukacji 
regionalnej i historii. Temu zamierzeniu służą m.in. sympozja popularnonau-
kowe. Wydarzeniem, które od 2008 roku cieszy się dużym zainteresowaniem 
społeczności szkolnej i mieszkańców miasta, jest Wleńskie Spotkanie z Historią. 
Pomysłodawcami spotkania są: nauczycielka historii Magdalena Borkowska 
oraz doradca metodyczny Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim, 
historyk Maciej Szczerepa. Celem spotkań jest przybliżenie dziejów naszej małej 
ojczyzny, odkrywanie „białych plam” historii regionu, poszerzenie oferty edu-
kacyjnej szkoły oraz integracja środowiska lokalnego. Spotkaniom towarzyszą 
wystawy historyczne, pokazy filmów dokumentalnych i promocje książek. 
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Tematy konferencji dotyczyły również patronki szkoły św. Jadwigi Śląskiej: 
26 kwietnia 2008, A. Gładysz, M. Borkowska: „Święta Jadwiga Śląska patron-
ka Zespołu Szkół we Wleniu”; 12 października 2013, W. Gierczyk: „Śladami 
Świętej Jadwigi Śląskiej – integrowanie społeczności szkolnej wokół patrona”, 
br. Marcin Wojtczak SDS z Trzebnicy: „Święta Jadwiga, która troszczy się 
o wychowanie”, M. Szczerepa: „Znane osobistości we Wleniu i okolicach na 
przestrzeni wieków”.

IX. Ścieżka Świętej Jadwigi

Trzy lata po nadaniu szkole imienia, w 2006 roku, dyrektor szkoły Wie-
sław Gierczyk wyszedł z inicjatywą utworzenia Ścieżki Świętej Jadwigi. Reali-
zacją projektu zajęła się nauczycielka języka polskiego Anna Gładysz. Zadanie 
nie było łatwe. Należało wytyczyć trasę biegnącą od szkoły do kościoła na Gó-
rze Zamkowej, wyznaczyć miejsca usytuowania kamieni, a przede wszystkim 
dobrać informacje, które zostaną umieszczone na poszczególnych kamieniach. 
Pomysłodawcy projektu razem z uczniami wielokrotnie przemierzali trasę, ro-
bili zdjęcia, dyskutowali nad miejscami godnymi wyeksponowania. Ustalono, 
że ścieżka będzie mieć charakter dydaktyczno-kontemplacyjno-turystyczny. 
Ostatecznie zdecydowano o ustawieniu na przestrzeni dwóch kilometrów 
sześciu kamieni z tablicami, na których widnieć będą ryciny przedstawiające 
sceny z życia Świętej oraz wersety z pieśni Obca rodem I. Świdy.

Pierwszy kamień ustawiono przy szkole. Znajduje się na nim ilustracja 
A. Knoblicha przedstawiająca św. Jadwigę schodzącą z Góry Zamkowej do 
Wlenia. Pod nią widnieje napis „Twój przykład, Święta Jadwigo, niechaj w nas 
budzi ducha ofiary, zdolność wyrzeczeń, miłość do ludzi”. Słowa te mają na-
kłaniać dzieci i młodzież do naśladowania patronki szkoły, a w szczególności 
do zauważania drugiego człowieka. 

Drugi kamień znajduje się obok kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa. Napis 
na tablicy nawiązuje do sfery duchowej życia św. Jadwigi: „Wymodliłaś swojej 
duszy moc jakąś niezmierną, umartwieniom i modlitwie byłaś zawsze wierną”. 
Rycina przedstawia św. Jadwigę, której Jezus błogosławi z krzyża w czasie jej 
nocnej modlitwy.

U zbiegu ulicy Dworcowej i Lipowej umieszczony jest trzeci kamień. 
Poniżej, w ogrodzie parafialnym znajduje się wykuty z piaskowca krzyż po-
kutny typu maltańskiego z wyrytym na nim mieczem, świadczącym o rodzaju 
popełnionej zbrodni. Na kamieniu umieszczono napis: „Obca rodem naszej 
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ziemi zostałaś władczynią, sercem całym wrosłaś w Polskę, wszystkim dobrze 
czyniąc”. Tekst jest nawiązaniem do działalności księżnej na rzecz najbardziej 
potrzebujących. Ilustracja nad tekstem przedstawia Świętą w otoczeniu cho-
rych, trędowatych i ubogich. 

Stromą ścieżką, na której znajduje się Kamień Odpoczynku (według le-
gendy Jadwiga odpoczywała na nim podczas spacerów do Wlenia), docieramy 
do kamienia czwartego, usytuowanego na Górze Zamkowej obok kościółka 
pw. św. Jadwigi Śląskiej. Tekst nawiązuje do cudów, które dokonywały się 
zarówno za życia, jak i po śmierci Świętej: „Twe życie ludziom oddane, słynie 
cudami, święta Jadwigo, Śląska patronko, módl się za nami”. Rycina przedsta-
wia cud, jaki dokonał się za sprawą Świętej we Wleniu. 

Kamień piąty położony jest obok cmentarza komunalnego. „Chociaż cięż-
ką miałaś drogę, krzyżami znaczoną, byłaś dobrą, mądrą matką, zawsze wierną 
żoną” to napis mówiący o roli Jadwigi jako matki i żony oraz o nieszczęściach, 
jakie wydarzyły się w jej życiu. Ilustracja przedstawia Jadwigę i Henryka Bro-
datego w otoczeniu ich dzieci: Zofii, Gertrudy, Agnieszki, Henryka, Bolesła-
wa, Konrada. 

Ostatni kamień znajduje się tuż obok ośrodka rehabilitacyjnego sióstr 
elżbietanek, pod Dębem Pokoju posadzonym przez rajców miejskich na za-
kończenie wojny trzydziestoletniej. Słowa: „Błogosław, Święta Jadwigo, każdą 
rodzinę, aby świadczyła miłość rodzinną słowem i czynem”, nawiązują do roli 
rodziny w życiu człowieka. Rycina nad tekstem przedstawia rodziców i ro-
dzeństwo św. Jadwigi.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez pomocy wielu osób. Burmistrz 
Wlenia Bogusław Szeffs pozytywnie odniósł się do pomysłu utworzenia ścieżki 
i udzielał wskazówek dotyczących usytuowania kamieni. Z jego inicjatywy 
wzięliśmy udział w posiedzeniu Rady Miasta, gdzie przedstawiliśmy plan 
realizacji projektu. Ks. proboszcz Zenon Wnuk ufundował sześć granitowych 
tablic oraz osobiście nadzorował prace na każdym etapie powstawania ścieżki. 
Nieoceniony wkład w wykonanie zadania wniósł przyjaciel szkoły ks. Antoni 
Kiełbasa SDS. Od momentu powstania pomysłu aż do jego zakończenia służył 
nam pomocą merytoryczną, wspierał nasze działania i aprobował rodzące się 
pomysły. Alfred Michler, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, 
podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z realizacji ścieżki w Złotoryi. 
Alfred Marian Sroka, prezes Kopalni Piaskowca w Żerkowicach, podarował 
sześć okazałych głazów piaskowca. Montowaniem tablic zajęli się kamienia-
rze: Paweł Zatwardnicki i Mirosław Samborski. Ryciny i napisy na tablicach 
wykonał Bronisław Kuleba ze Strzegomia.
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Pracownicy szkoły wraz z pracownikami Zakładu Komunalnego we Wle-
niu ustawili kamienie w wyznaczonych wcześniej miejscach. Na początku 
trasy i na końcu umieściliśmy tablice informacyjne ufundowane i wykonane 
przez Tadeusza Popławskiego. Z inicjatywy Anny Gładysz powstała pocztów-
ka ukazująca zabytki miasta, witraż i figurę z kościoła św. Mikołaja, Kamień 
Odpoczynku oraz szkic ścieżki według rysunku Izabeli Jelonek. Autorem zdjęć 
był Cezary Wiklik. 

W niedzielę 1 października 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ścieżki 
Świętej Jadwigi Śląskiej. Po mszy św. w kościele parafialnym we Wleniu odsło-
nięto i poświęcono kamienne tablice wytyczające ścieżkę. Aktu tego dokonał 
ks. Antoni Kiełbasa SDS. W strugach deszczu w skupieniu słuchaliśmy słów 
księdza: „Autorytetu nie można kupić ani zdobyć w jakikolwiek inny sposób. 
Można tylko go wypracować. Dlatego życzę szkole i każdemu uczniowi, aby 
po latach, gdy będzie wchodził w dorosłe życie, miał świadomość, że będzie 
miał taki szacunek, na jaki sobie zasłużył. Życzę, aby wielu z was pamiętało 
te mury, to miasto, w którym żywo jest obecna św. Jadwiga, i zrozumiało 
najtrudniejszą rzecz w życiu. Żeby zdobyć szacunek i autorytet, trzeba być 
prawym i uczciwym”.

Uroczystość uświetnili swą obecnością ks. prof. Antoni Kiełbasa SDS, 
st. wizytator Joanna Warchoł, goście z Hoyerswerdy (Niemcy): Brygida i Ben 
Schrammowie, Manfred Mickel, oraz wszyscy ofiarodawcy, którzy włączyli się 
w realizację projektu. Mieszkańcy Wlenia oraz zaproszeni goście w auli szkoły 
obejrzeli program artystyczny „Twój przykład Święta Jadwigo...” przygotowa-
ny przez uczniów pod kierunkiem A. Gładysz.

Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń 
K. Kotołowska zasadziła pamiątkowy cis obok pierwszego kamienia.

Przemierzając trasę ścieżki, podziwiamy panoramę miasta i Karkono-
szy, poznajemy niektóre zabytki Wlenia, zachwycamy się pięknem przyrody, 
a przede wszystkim rozważamy słowa ks. Antoniego Kiełbasy SDS, które padły 
w czasie homilii podczas uroczystości otwarcia Ścieżki: „My nie będziemy 
patrzyli na te kamienie jako martwe głazy, ale będziemy je ożywiać w naszej 
świadomości, bo święty zawsze z tą samą gorliwością pełni swą misję w świecie. 
Ważne, abyśmy nie patrzyli na niego przez pryzmat ładnej rzeźby, ale dostrze-
gali żywego człowieka, który żyje wśród nas”.

Ścieżka została wpisana do Planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Wleń5. W 2009 roku nauczycielki E. Wysocka, E. Zych, J. Dąbrow-

5 Uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń, Nr 65/XIV/07 z dnia 20.12.2007 r., AZSW.
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ska opracowały folder Ścieżki św. Jadwigi. Przedstawiono w nim informacje 
z życia Świętej, trasę ścieżki, zabytki Wlenia oraz rośliny i pomniki przyrody 
występujące w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru. Zdjęcia roślin wykonał 
Ryszard Soboń.

X. Korowody historyczne i Dni Patrona

Korowody historyczne to wydarzenia, które wrosły w życie szkoły i spo-
łeczności wleńskiej. Ich celem jest integracja mieszkańców miasta wokół 
wspólnej historii, budowanie tożsamości lokalnej i szacunku dla przeszłości 
regionu oraz promocja szkoły. Na początku lat 90. XX wieku korowody orga-
nizowano z okazji Dni Wlenia. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie była 
nauczycielka historii Krystyna Jarmakowicz. Obecnie organizacją wydarzenia 
zajmuje się nauczycielka historii M. Borkowska. Pisze scenariusze uroczysto-
ści, uczy dzieci tańców średniowiecznych i pokazów walk rycerskich, dobiera 
rekwizyty i stroje.

W 2004 roku z okazji 790-lecia nadania praw miejskich Wleniowi ulicami 
miasta przeszli uczniowie przebrani za kmieci, rycerzy, księży, zakonników, 
pokutników, mieszczan XIX wieku, osadników po II wojnie światowej. Ko-
rowód prowadzony był przez parę książęcą św. Jadwigę i Henryka Brodatego. 
Ta zaszczytna rola przypadła H. Liśniewskiej i W. Szymczakowi. Wielkie 
zainteresowanie wzbudził pokaz walk rycerskich oraz inscenizacje z życia śre-
dniowiecznego Wlenia. Łzy wzruszenia pojawiły się w oczach najstarszych 
mieszkańców miasta, gdy do rynku dotarli uczniowie przebrani za osadników 
wojennych, niosący w tobołkach dorobek całego swojego życia. Kolejny duży 
korowód szkoła przygotowała w 2014 roku z okazji obchodów 800-lecia nada-
nia praw miejskich Wleniowi. Do uczniów i nauczycieli przebranych w stroje 
historyczne dołączyły władze samorządowe oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Od 2011 roku w październiku, podczas Dnia Patrona, społeczność szkolna 
oraz mieszkańcy Wlenia udają się Ścieżką Świętej Jadwigi na Górę Zamko-
wą, aby wziąć udział w uroczystej mszy św. w kościele św. Jadwigi. Atrakcją 
wydarzenia są rycerze, damy dworu, pokutnicy oraz para książęca. W latach 
2011-2017 w rolę pary książęcej wcielali się uczniowie: K. Furcińska i D. Zych, 
I. Kuśnierzewska i M. Owoc, K. Szyłak, D. Anaszko i Ł. Kuźba. Ważnym ele-
mentem Dni Patrona jest ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum. Po 
zakończeniu uroczystości kościelnych odbywa się Festyn Jadwiżański. Biorący 
udział w festynie mogą skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez radę 
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rodziców, posłuchać piosenek w wykonaniu uczniów szkoły i przedszkola, 
obejrzeć tańce średniowieczne i współczesne, walki rycerskie oraz sceny z życia 
św. Jadwigi. Korowody historyczne oraz Dni Patrona stały się atrakcją miasta 
i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy coraz częściej 
biorą w nich aktywny udział.

Z inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy Wleń Artura Zycha od 2015 roku 
w ramach Dni Wlenia odbywa się Jarmark Średniowieczny. Jest to kolejna 
okazja do zaprezentowania dorobku naszej szkoły.

Aby wymienione uroczystości mogły cieszyć i zachwycać, niezbędne są 
odpowiednie stroje historyczne i rekwizyty. Przez lata korzystaliśmy z uprzej-
mości Małgorzaty i Bogdana Nauków, dzięki którym wypożyczaliśmy stroje 
z Teatru im. Norwida oraz Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Naszym wielkim 
marzeniem było jednak stworzenie własnej garderoby strojów historycznych. 
W roku 2014 w ramach projektu „Średniowieczny Wleń – duma i tożsamość 
mieszkańców” autorstwa nauczycielek E. Zych i M. Borkowskiej uzyskaliśmy 
kwotę 7 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup materiałów i warsz-
taty krawieckie dla uczniów. Zespół pracowników szkoły: D. Dziatłowicz, 
A. Gładysz, E. Zych, L. Worobij, D. Jachimowicz, M. Borkowska, wykonał 
projekty i uszył stroje historyczne epoki średniowiecza. Do realizacji projektu 
włączyli się rodzice uczniów i mieszkańcy miasta. Powstały wówczas stroje 
dla pary książęcej, dam dworu, pokutników i żebraków. Zakupiliśmy również 
stroje dla rycerzy. W 2016 roku, w ramach inicjatywy lokalnej, powstał pro-
jekt „Śladami Świętej Jadwigi Śląskiej”. Autorami projektu byli W. Gierczyk, 
A. Gładysz, M. Borkowska. Otrzymane 3 tys. zł przeznaczyliśmy na zakup 
maszyny do szycia oraz niezbędnych materiałów krawieckich. Nowe stroje 
wykonała A. Gładysz. W szkole powstała wymarzona garderoba, nazwana 
przez młodzież „Narnią”, którą zajmuje się M. Borkowska.

XI. Relikwie. Patronka Wlenia

Podczas otwarcia Ścieżki Świętej Jadwigi we Wleniu ks. prof. Antoni Kieł-
basa SDS oznajmił, że przekaże naszej parafii relikwie św. Jadwigi. Bardzo nas 
to ucieszyło. Relikwie zostały przywiezione z Trzebnicy do Wlenia 12 maja 
2007 roku. W pielgrzymce do grobu Świętej uczestniczyli: ks. proboszcz 
Z. Wnuk, dyrektor W. Gierczyk, nauczyciele: A. Gładysz, M. Borkowska, 
D. Bocheńska, R. Kresta, oraz uczniowie z pocztem sztandarowym i panie: 
K. Rykaczewska, I. Horwat i J. Jaśkiewicz. Podczas przekazywania relikwii 
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ks. prof. A. Kiełbasa SDS powiedział: „Otrzymujecie część ciała Świętej Jadwi-
gi. Jest to kość z prawego ramienia świętej. Dlatego, że Jadwiga zawsze miała 
wyciągniętą, otwartą dłoń dla ludzi. Czyńcie tak jak wasza patronka, nieście 
pomoc potrzebującym. 26 marca minęła 740 rocznica jej kanonizacji. Niech 
obecność relikwii Świętej Jadwigi będzie dla wszystkich mieszkańców Wle-
nia natchnieniem do naśladowania jej wspaniałego życia”. Tydzień później, 
20 maja 2007 roku, nastąpiła intronizacja relikwii do kościoła św. Mikołaja 
we Wleniu. Uroczystości przewodniczył ks. Z. Wnuk. Po przeczytaniu doku-
mentu poświadczającego autentyczność relikwii wystawiono je dla wiernych 
w relikwiarzu, w bocznym ołtarzu kościoła. Był to jeden z najważniejszych 
dni we wleńskiej parafii i wspaniałe uwieńczenie dotychczasowej pracy szkoły 
z patronem. Odtąd Wleń stał się 104. miejscem na świecie posiadającym reli-
kwie św. Jadwigi Śląskiej. 

Nie byłoby tak wymiernych efektów pracy z patronem szkoły, gdyby nie 
wsparcie nieodżałowanego ks. prof. Antoniego Kiełbasy SDS. To On prowa-
dził naszą szkołę przez wiele lat, spotykając się z nami we Wleniu i w Trzeb-
nicy. Wspierał nas w działaniach i wysiłkach. Przekazywał ogromną wiedzę, 
a zarazem dobroć. Doceniał nasz dotychczasowy dorobek i wyznaczał kolejne 
zadania. Wielokrotnie zachęcał nas do podjęcia starań, aby św. Jadwiga stała 
się patronką miasta. 

Zachwycony pracą szkoły, mającą na celu ożywienie kultu św. Jadwigi oraz 
pielgrzymowaniem uczniów do miejsc związanych z życiem i działalnością 
Świętej, proboszcz parafii ks. Krzysztof Madej w sierpniu 2016 roku zwrócił 
się do władz miasta z wnioskiem o ustanowienie św. Jadwigi Śląskiej patronką 
Wlenia. Propozycja ta spotkała się z przychylnym przyjęciem mieszkańców 
Wlenia oraz burmistrza Artura Zycha. Rada Miasta i Gminy Wleń podjęła 
specjalną uchwałę ustanawiającą św. Jadwigę Śląską patronką Wlenia6. Proś-
bę zatwierdził biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Obecnie czekamy na 
decyzję Watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów i przygoto-
wujemy się do przeżywania tego ważnego wydarzenia.

6 Uchwała nr 130/XX/16 z dnia 1-09-2016 w sprawie ustanowienia św. Jadwigi 
Śląskiej patronką Wlenia.
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SAINT HeDwIg Of SILeSIA – THe PATRONeSS  
Of THe SCHOOL IN wLeń

Summary

Wleń is a small town in the District of Lwówek (Lower Silesia Voivodship). Here 
the oldest brick castle in Silesia and one of the oldest in Poland is located. Prince 
Henry and his wife Hedwig repeatedly stayed in the Wleń Castle in years 1216, 1218 
and 1220. The Duchess, while at the castle, often descended to the village lying at the 
foot of the Castle Hill, to take care of poor people there. In Wleń she founded St. 
Nicholas’ Church, which was built in 1217.

Since 2003 Saint Hedwig of Silesia has been the patroness of the School in Wleń. 
For two years the students worked on the choice of the patron saint for their school. 
The ceremony of giving the school its name took place on 17th October 2003. Three 
years later a path was opened, along which you can see 6 stones commemorating 
Saint Hedwig of Silesia. In May 2007, the act of Saint Hedwig relics’ enthronement 
took place in Saint Nicholas Church in Wleń. Every year, students of the Wleń 
school go on pilgrimages to Trzebnica, where they take part in competitions and ral-
lies. The school hosts history conferences dedicated, among others, to its patroness. 
In October the feast of patron saint is solemnly celebrated. On that day a historical 
Parade and Saint Hedwig’s Fete take place. All these actions are taken by the school 
with a view to popularizing the person of Saint Hedwig and her relationship with 
Wleń. 

Słowa kluczowe: 
św. Jadwiga Śląska, Wleń, patronka szkoły.

Key words: 
Saint Hedwig of Silesia, Wleń, patroness of the school.
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Barbara Kwiatkowska

 Św. Jadwiga Śląska – opracowanie 
antropologiczne i rekonstrukcja głowy

Badania antropologiczne szczątków kostnych św. Jadwigi Śląskiej znajdu-
jących się w relikwiarzach w bazylice pod wezwaniem św. Jadwigi i św. Bar-
tłomieja w Trzebnicy oraz w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu 
przeprowadzono w dniach 23 kwietnia i 18, 21, 24 maja 1990 roku. Relikwiarze 
otworzono na polecenie metropolity wrocławskiego kard. Henryka Gulbino-
wicza w związku z 750. rocznicą śmierci Patronki Śląska, a także zbliżającym 
się jubileuszem 1000-lecia diecezji wrocławskiej.

Zespołem badawczym kierował prof. dr hab. Tadeusz Krupiński z Zakładu 
Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a w skład zespołu wchodzili: prof. 
dr hab. Zbigniew Rajchel – anatom (Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii 
Medycznej we Wrocławiu), dr Barbara Kwiatkowska – antropolog (Zakład 
Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego), dr Jacek Witkowski i mgr Ro-
muald Kaczmarek – historycy sztuki (Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego) oraz Krzysztof Biedugnis – fotograf.

Opiekę nad pracami w bazylice trzebnickiej, na polecenie ks. dziekana 
Wawrzyńca Bochenka SDS, objął ks. prof. Antonii Kiełbasa SDS, który służył 
również cennymi uwagami i pomocą merytoryczną. Natomiast w archikate-
drze wrocławskiej wsparciem dla zespołu naukowców byli ks. prałat Adam 
Drwięga i siostra Sylwina, opiekunka relikwiarza.

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Kwiatkowska – Katedra Antropologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu; zainteresowania naukowe: badania populacji historycz-
nych na podstawie ludzkich materiałów szkieletowych, paleopatologia, rekonstrukcje wy-
glądu przyżyciowego na podstawie czaszek; e-mail: barbara.kwiatkowska@upwr.edu.pl.
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Najstarsze wzmianki o kulcie relikwii św. Jadwigi są, zdaniem historyków, 
datowane na 1363 rok i pochodzą z dokumentu papieża Urbana V wystawio-
nego dla księcia oleśnickiego Konrada I, gdzie szczątki księżnej wymieniono 
wśród relikwii będących w posiadaniu księcia. Kolejna wzmianka pochodzi 
z lat 1369-1370 i dotyczy księcia Ludwika I Brzeskiego, który jako wyznawca 
kultu Patronki Śląska posiadał relikwie w przyzamkowych kaplicach. Jak wy-
nika ze źródeł historycznych, szczątki kostne Świętej były jako relikwie znacz-
nie rozprzestrzenione w krajach, gdzie jej kult był szczególnie propagowany 
(poza Polską głównie w Niemczech, Czechach, Austrii i na Węgrzech), a ich 
posiadaczami były nie tylko kościoły i klasztory, ale także możnowładcy (np. 
król czeski Karol IV Luksemburski, Habsburgowie, Fryderyk II Wielki, król 
pruski)1.

Do największych i najważniejszych relikwii należą części czaszki św. Ja-
dwigi złożone w relikwiarzach bazyliki trzebnickiej i archikatedry wrocław-
skiej. Srebrny relikwiarz trzebnicki w formie cyborium jest prawdopodobnie 
dziełem wrocławskiego złotnika Lorenza Westermehra, pochodzi z 1553 roku 
i przykryty jest mitrą wykonaną w 1730 roku przez Johanna Kingego. Znajduje 
się w nim duży fragment sklepienia czaszki, uszkodzonego w wyniku odpiło-
wania, zapewne celem pozyskania relikwii. Relikwiarz wrocławski w formie 
hermy pochodzący z 1512 roku, dzieło Andreasa Heideckera, zawiera żuchwę 
św. Jadwigi.

Św. Jadwiga Śląska zmarła 14 października 1243 roku, a pochowano ją dwa 
dni później w kaplicy św. Piotra. W 1267 roku po procesie kanonizacyjnym 
otwarto grób księżnej, a szczątki przeniesiono „w inne stosowne miejsce”. Nie 
jest jednak znana ich historia przed złożeniem ich części w nagrobku tumbo-
wym obecnej kaplicy św. Jadwigi, prawdopodobnie znajdowały się w skrzyni 
relikwiarzowej w świątyni2. Część relikwii została zapewne wówczas rozdzie-
lona, gdyż kult Świętej rozprzestrzenił się szeroko już w średniowieczu, szcze-
gólnie w Wielkopolsce, gdzie do końca XIII wieku powstało kilka kościołów 
pod jej wezwaniem3.

1 R. Kaczmarek, J. Witkowski, Dzieje relikwii i relikwiarze Świętej Jadwigi, w: Święta 
Jadwiga Śląska (ok. 1174-1243), red. T. Krupiński, Wrocław 1993, s. 31-95.

2 Tamże.
3 A. Karłowska-Kamzowa, Święta Jadwiga patronka Królestwa Polskiego, w: Księga 

Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Święta Jadwiga w dziejach i kulturze 
Śląska, Wrocław-Trzebnica 21-23 września 1993 roku, red. M. Kaczmarek, M.L. Wójcik, 
Wrocław 1995, s. 357-371.
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O kulcie św. Jadwigi świadczą także liczne dzieła sztuki malarskiej, rzeź-
biarskiej, graficznej i artystycznego rzemiosła. Są one datowane na okres od 
XIV wieku do współczesności. Dzieła te są wyraźnymi dowodami wiary w cu-
downą moc Patronki Śląska. Jednakże ta liczna ikonografia przedstawiająca 
bardzo różne oblicza księżnej była wykonana najwcześniej ponad 100 lat po 
jej śmierci. Żadne więc oblicze nie było oparte na prawdziwym wyglądzie Ja-
dwigi i nie mogło służyć jako podstawa prac rekonstruktorskich. Dopiero przy 
wykorzystaniu metod antropologicznych, na podstawie cech morfologicznych 
czaszki można było odtworzyć z dużym prawdopodobieństwem (75-80 proc.) 
prawdziwy wygląd głowy. Stan zachowania czaszki, jej poniemiecka doku-
mentacja fotograficzna, a także relikwia żuchwy z archikatedry wrocławskiej 
ułatwiały rekonstrukcję i zwiększały prawdopodobieństwo prawidłowego od-
tworzenia przyżyciowego wyglądu Świętej.

Według przyjętych standardów prace rekonstruktorskie są zawsze wyko-
nywane na dokładnej replice czaszki. W tym przypadku wykonano odlew 
gipsowy, co było możliwe dzięki dość znacznej twardości kości, która mimo 
delikatnej budowy czaszki nie była krucha i nie groziło jej rozwarstwienie. 
Inaczej wyglądała sytuacja przy odtwarzaniu w 2006 roku głowy bł. Czesła-
wa, którego czaszka miała znacznie uszkodzoną strukturę zewnętrznej blaszki 
kostnej. Wtedy zastosowano nieinwazyjną, bezdotykową metodę wykonania 
repliki metodą stereolitografii na podstawie tomografii komputerowej czaszki. 
Metoda ta polega na utwardzaniu wiązką laserową płynnej masy żywicznej 
w oparciu o powstały w programie komputerowym trójwymiarowy obraz 
czaszki4.

Początkowy etap rekonstrukcji głowy św. Jadwigi Śląskiej dotyczył szcze-
gółowej analizy antropologicznej i anatomicznej czaszki. Przede wszystkim 
dokonano oceny płci i wieku w chwili śmierci według ogólnie przyjętych 
w antropologii metod. Płeć była określona na podstawie morfologii czasz-
ki5. Ocena ta opiera się m.in. na analizie wykształcenia na czaszce struktur 
związanych z przyczepami mięśni głowy i szyi. Struktury te są silniej rozbu-
dowane u mężczyzn, u których także grubsze i bardziej urzeźbione są kości. 

4 T. Krupiński, B. Kwiatkowska, Z. Rajchel, R. Bonter-Jędrzejewska, Rekonstrukcja 
głowy Błogosławionego Czesława – Patrona Wrocławia, w: Tutelaris Silesiae. Błogosławiony 
Czesław we Wrocławiu, red. E. Klimek, Wrocław 2006, s. 54-69.

5 G. Acsádi, J. Nemeskéri, History of Human Life Span and Mortality, Akademiai 
Kiado Budapest 1970; J. Buikstra, D.H. Ubelaker, Standards for data collection from hu-
man skeletal remains, 1994, Arcansans Archeological Survey Research, t. 44; J. Piontek, 
Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny, Poznań 1999.
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Ponadto niektóre z cech czaszki męskiej są lepiej eksponowane ze względu 
na siły działające na kości w związku z mocniej rozbudowanym umięśnie-
niem. Czaszki kobiet wykazują delikatniejsze urzeźbienie. Wiek osobniczy był 
określany według odpowiednich wzorców na podstawie: stopnia obliteracji, 
czyli zarastania (kostnienia) szwów czaszkowych, które nasila się z wiekiem 
osobnika, oraz stopnia postępującego starcia powierzchni żujących koron 
zębowych6. Oceny płci i wieku osobnika dokonuje się standardowo przed 
każdą rekonstrukcją, aby jeszcze dodatkowo potwierdzić zgodność tożsamości 
odtwarzanego osobnika z danymi ze źródeł historycznych. I tak na podstawie 
badanej czaszki płeć określono jako żeńską, natomiast wiek na około 65 lat, 
co było zgodne z wiekiem św. Jadwigi w chwili śmierci. Zwykle rekonstruuje 
się oblicze osoby w wieku, w jakim zmarła, jednak w tym wypadku na prośbę 
kard.  Gulbinowicza odstąpiono od tej procedury, odtwarzając twarz kobiety 
ok. 40-letniej.

Stan zachowania czaszki został określony jako calotta, co oznacza, że za-
chowało się jedynie sklepienie czaszki, w tym przypadku także z dobrze zacho-
waną częścią oczodołową kości czołowej (fot. 1). Ubytki powstałe post mortem, 
po uzupełnieniu zgodnie ze standardami analizy naukowej, nie stanowiły 
przeszkody w szczegółowej rekonstrukcji głowy7.

6 Tamże.
7 Z. Rajchel, Rekonstrukcja czaszki i głowy Świętej Jadwigi, w: Święta Jadwiga Śląska 

(ok. 1174-1243), s. 23-31.

Fotografia 1. Czaszka z relikwiarza w bazylice św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy
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Znaczny stopień uszkodzenia czaszki był prawdopodobnie skutkiem dzia-
łań w celu pozyskania relikwii. Można także przypuszczać, że uszkodzenia 
kości nastąpiły podczas przenoszenia szczątków z grobu ziemnego. Zachowały 
się głównie elementy części mózgowej – kość czołowa (os frontale), kości cie-
mieniowe (ossa parietalia), prawa kość skroniowa (os temporale dextra), kość 
klinowa (os sphenoidale), a także fragment łuski kości potylicznej (os occipitale). 
Z części twarzowej czaszki zachował się jedynie fragment prawej kości szczęko-
wej (maxilla dextra), kości sitowej (os ethmoidalis) i lemiesza (vomer) a ponadto 
żuchwa (mandibula) z relikwiarza w archikatedrze wrocławskiej.

Za szczególnie charakterystyczną cechę czaszki należy uznać wygładze-
nie kości na jej sklepieniu o wymiarach: podłużnym (równoległym do szwu 
strzałkowego) 104 mm i poprzecznym 76 mm (fot. 2)8. Tego typu cecha wy-
stępuje w czaszkach, którym oddawana jest cześć jako relikwiom, a jest ona 
rezultatem dotykania kości przez wiernych i dotyczy tej części czaszki, która 
pozbawiona jest osłon zabezpieczających. Podobne wygładzenie (o wymiarach 
ok. 30/50 mm) stwierdzono podczas badań czaszki bł. Czesława9.

8 Tamże; T. Krupiński, B. Kwiatkowska, Szczątki kostne Świętej Jadwigi w ujęciu 
antropologicznym, w: Święta Jadwiga Śląska (ok. 1174-1243), s. 7-23; T. Krupiński, 
B. Kwiatkowska, Z. Rajchel, Szczątki kostne świętej Jadwigi śląskiej w ujęciu antropologicz-
nym; rekonstrukcja czaszki i głowy, w: Święta Jadwiga Śląska (ok. 1174-1243), s. 125-135.

9 T. Krupiński, B. Kwiatkowska, Z. Rajchel, R. Bonter-Jędrzejewska, Rekonstrukcja 
głowy Błogosławionego Czesława, s. 54-69.
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Fotografia 2. Widok czaszki od strony sklepienia. Widoczna wygładzona powierzchnia 
– efekt oddawania czci św. Jadwidze
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Kości czaszki mają nierównomierny koloryt od jasnobeżowego do ciemne-
go brązu, co jest efektem pierwotnego pochówku ziemnego. Głowa św. Jadwigi 
była złożona na prawej stronie, czyli z twarzą zwróconą w stronę klasztoru, co 
potwierdza zabarwienie części mózgowej od strony wewnętrznej, gdzie w czę-
ści czołowej i ciemieniowej widoczne było wyraźnie ciemniejsze zabarwienie 
spowodowane powolnym rozkładem mózgowia. Zabarwienie to przesunięte 
jest nieco ku czołowej części czaszki, co może być skutkiem opadania głowy 
w trakcie rozkładu części miękkich. Spostrzeżenia te potwierdza opis powtór-
nego pochówku księżnej pochodzący z Legendy o św. Jadwidze10: „Również 
mózg w jej głowie prawie przez 20 lat w ziemi pogrzebiony leżał, znalazł się 
nienaruszony i z pomocą Boską dziwnie dobrze dochowany, gdy przecież jak 
to niektórzy utrzymują, mlecz pacierzowy i materia mózgowa najwcześniej-
szemu ulegają zniszczeniu”.

Stan kości był bardzo dobry, bez śladów powierzchniowego złuszczania 
się tkanki kostnej zbitej. Kości były bardzo delikatne i cienkie, a czaszka nad 
wyraz lekka, miejscami wręcz „prześwitująca”. Kość czołowa była wąska, szcze-
gólnie w części nadoczodołowej, krawędzie górne oczodołów cienkie, z głę-
bokimi dołami gruczołów łzowych, a także znacznie wykształconymi guzami 
czołowymi, co jest cechą typową dla czaszek żeńskich. Wyjątkowo silnie wy-
kształconą, jak na czaszkę żeńską, strukturą tej kości były kresy skroniowe, 
których przebieg, również na kościach ciemieniowych, świadczył o dość ma-
sywnych mięśniach skroniowych, należących do mięśni unoszących żuchwę. 
Urzeźbienie pola tego mięśnia było wyraźniejsze po stronie prawej, podob-
nie zresztą kresa będąca miejscem jego przyczepu była szersza. Świadczy to 
o pewnej asymetrii funkcjonalnej aparatu żucia, która mogła być nawykowa, 
a mogła też być efektem wcześniejszej utraty uzębienia po stronie przeciwnej. 
Masywność mięśni żucia była najpewniej rezultatem spożywania twardego, 
nieprzetworzonego pokarmu, gdyż Jadwiga, prowadząc ascetyczny tryb życia, 
„jadała później same jarzyny z grubym żytnim chlebem”, „jeszcze jadała czę-
stokroć chleb z popiołem zmięszany”11. Z kolei kość skroniowa o wypukłej, 
mocno rozbudowanej łusce była cienka, a wyrostek jarzmowy delikatny, co 
wskazywało na subtelny obrys twarzy. Podobnie niewielkich rozmiarów wyro-
stek sutkowy świadczył o niezbyt silnie rozwiniętych mięśniach szyi. Panewka 
stawu skroniowo żuchwowego była, jak na żeńską czaszkę, znacznej wielkości, 

10 Legenda maior de beata Hedvigi z 1353 roku w tłum. A. Jochelsona i M. Gogolew-
skiej, Legenda św. Jadwigi, Wrocław.

11 Tamże.
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a nierówności kostne na jej krawędziach, jak również spłaszczona narośl kost-
na na dnie panewki, wskazywały na zmiany zwyrodnieniowo-reumatyczne 
będące prawdopodobnie wynikiem trybu życia Świętej. Jak wynika z opisu 
zawartego w Legendzie: „ta Boża służebnica, chodząc na pół naga i bosa wśród 
mrozów zimowych wtedy, kiedy się inni dobrze odziani jeszcze kurczyli, mogła 
tak długo na modlitwie pozostać (…) Chodząc po lodach i śniegach, obuwała 
się niekiedy, ale w kościele zrzucała zaraz obuwie a usiadłszy do modlitwy 
na gołej posadzce (…)”12. Podobnie słabo urzeźbiona była kość potyliczna, 
jej znaczna część została odpiłowana w celu pozyskania relikwii. Próbowano 
również oddzielić w podobny sposób część kości klinowej, na której widniał 
ślad nacięcia o długości 23 mm. 

Szwy łączące kości sklepienia czaszki: wieńcowy, strzałkowy i węgłowy, 
wykazywały znaczny stopień obliteracji, co jest typowe dla osób zmarłych 
w wieku starczym (senilis) i stanowi potwierdzenie wieku w chwili śmierci 
św. Jadwigi.

Zachowana żuchwa o wydatnej bródce i wysokim trzonie świadczy o raczej 
masywnej dolnej części twarzy księżnej. Masywniejsze przyczepy mięśni żują-
cych po prawej stronie i nieco bardziej rozbudowany kąt żuchwy potwierdziły 
zaobserwowaną na podstawie kresy skroniowej na kości czołowej i ciemie-
niowej asymetrię w obrębie aparatu żucia, co umożliwiło pełną identyfikację 
szczątków z obu relikwiarzy. Żuchwa została zaklasyfikowana jako należąca 
do kobiety w wieku ok. 65-70 lat, co potwierdzono badaniem stopnia starcia 
jedynego zachowanego post mortem zęba – drugiego trzonowca prawego. Część 
zębów została utracona przyżyciowo, a zmiany kostne okolic zębodołowych 
świadczyły o toczących się procesach zapalnych bądź o niewłaściwym odży-
wianiu. „To ją jeszcze zadziwiającą i niepodobną do naśladowania czyniło, że 
tak szczupły pokarm, jaki zawsze przyjmowała, był przecież dla utrzymania jej 
ciała wystarczający”13. Niektóre zęby zostały najpewniej pobrane na relikwie, 
o czym świadczą puste zębodoły bez śladu zmian wytwórczych. Dotyczyło to 
trzech zębów (kła, pierwszego i drugiego przedtrzonowca) po prawej i czterech 
zębów (siekacza bocznego, kła, pierwszego i drugiego przedtrzonowca) po 
lewej stronie łuku zębodołowego żuchwy. 

Charakteryzując czaszkę św. Jadwigi Śląskiej pod względem morfologicz-
nym, wykorzystano 23 cechy pomiarowe, w tym 12 dotyczących części mó-
zgowej i 11 części twarzowej (tab. 1). Pomiary wykonano zgodnie z przyjętą 

12 Tamże.
13 Tamże.
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w antropologii techniką R. Martina14. Jest to typowe działanie we wszelkich 
pracach związanych z podstawową analizą materiałów szkieletowych. Wykona-
nie pomiarów i określenie proporcji czaszki umożliwia określenie jej kształtu, 
niezbędne w procesie rekonstrukcji brakujących części czaszki, a także części 
miękkich.

Tabela 1. Wartości bezwzględnych cech pomiarowych czaszki św. Jadwigi Śląskiej

Lp. Cecha pomiarowa
Nr wg

martina

wartość 
pomiaru
w mm

1 Największa długość czaszki mózgowej (g-op) 1 173*
2 Cięciwa środkowo strzałowa kości czołowej (n-b) 29 111
3 Cięciwa środkowo strzałowa kości ciemieniowych (b-l) 30 104
4 Długość podstawy czaszki (n-ba) 5,2 89*
5 Wysokość czaszki mózgowej (ba-b) 17 123*
6 Szerokość czaszki mózgowej (eu-eu) 8 146*
7 Szerokość łuski kości potylicznej (ast-ast) 12 108*
8 Najmniejsza szerokość czoła (ft-ft) 9 88
9 Największa szerokość czoła (co-co) 10 110
10 Szerokość podstawy czaszki (au-au) 11 122*
11 Szerokość podstawy czaszki (mst-mst) 13 104*
12 Wysokość uszna czaszki (po-b) 112
13 Szerokość oczodołu (mf-ek) 51 35*
14 Wysokość oczodołu 52 30*
15 Szerokość żuchwy (enm-enm mand.) 64 46
16 Szerokość kątowa żuchwy (go-go) 66 104
17 Wysokość żuchwy (id-gn) 69 30
18 Wysokość gałęzi żuchwy 59
19 Obwód poziomy 23 490
20 Łuk środkowo strzałowy czaszki (łuk n-l) 25 245
21 Łuk środkowo strzałowy kości czołowej (łuk n-b) 26 125
22 Łuk środkowo strzałowy kości ciemieniowej (łuk b-l) 27 119
23 Łuk poprzeczny czaszki mózgowej (łuk po-b-po) 24,6 300

*) pomiary wykonane metodą projekcyjną

14 R. Martin, F. Saller, Lehrbuch der Anthropologie, Stuttgart 1957.
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Wykonane pomiary posłużyły do obliczenia cech względnych (ilorazo-
wych), umożliwiających ocenę proporcji i charakterystyki czaszki mózgowej 
i twarzowej (tab. 2). Cechy względne wykorzystano do opisu czaszki przy za-
stosowaniu klasyfikacji według R. Martina. Ponadto standardowo w pracach 
rekonstruktorskich wykorzystuje się wybrane cechy względne (wskaźniki) 
do określenia typu rasowego tzw. metodą punktów odniesienia A. Wankego. 
Metoda ta stosowana w pełnoplastycznych rekonstrukcjach głów daje jedyną 
możliwość ustalenia pigmentacji tęczówki gałki ocznej, włosów i skóry, uła-
twiając ocenę przyżyciowego wyglądu. Wartości pięciu wskaźników umoż-
liwiają określenie ich odległości od wartości charakterystycznych dla typów 
rasowych i po zastosowaniu odpowiednich zabiegów statystycznych przypisują 
największe podobieństwo analizowanej czaszki do odpowiedniej rasy. W wy-
padku św. Jadwigi taki zabieg nie był możliwy do przeprowadzenia ze względu 
na uszkodzenia czaszki twarzowej, mającej duże znaczenie w badaniu przyna-
leżności do typu rasowego15.

Tabela 2. Wartości cech względnych czaszki św. Jadwigi Śląskiej

Lp. Cechy względne wartości cech

1 –––––– * 100 84,4

2 –––––– * 100 84,4

3 –––––– * 100 60,3

4 ––––––––––––––––– * 100 77,2

5 ––––––– * 100 73,9

6 –––––––––– * 100 85,7

7 ––––––– * 100 88,8

8 –––––– * 100 87,3

15 Za: T. Krupiński, B. Kwiatkowska, Z. Rajchel, Rekonstrukcje czaszek i  głów, 
w: O nauce i kulturze, t. 10, red. J. Mozrzymas, Wrocław 2005.

eu – eu
g – op
ba – b
eu – eu
ft – ft

eu – eu

ast – ast
eu – eu

wys. oczod.
mf – ek

ba – b
(g – op + eu – eu) : 2

n – b
 n – b
b – l
 b – l
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Badania antropologiczne pozwoliły zaklasyfikować czaszkę Świętej jako 
krótką (brachycranius), niską (chamaecranius) i wąskoczołową (stenometopus) 
o wysokich oczodołach (hypsikonch)16.

Prace rekonstruktorskie rozpoczynają się od wykonania odlewu z zachowa-
nych części czaszki, tak aby oryginał nie uległ uszkodzeniu. Wszystkie dalsze 
działania prowadzone przez anatoma należącego do zespołu rekonstruktor-
skiego były wykonane na gipsowych kopiach czaszki i żuchwy z relikwiarzy17.

Ze względu na stan czaszki konieczne okazało się zrekonstruowanie jej 
części twarzowej (fot. 3). Przy tak znacznych uszkodzeniach stosuje się w pracy 
rekonstruktorskiej tzw. metodę zapożyczeń, która polega na wykorzystaniu 
najbardziej podobnej czaszki osobnika o tej samej płci, w tym samym wieku 
w chwili śmierci i z tego samego okresu chronologicznego, w tym przypadku 
średniowiecza. Wskazane jest też, aby wykorzystana w metodzie zapożyczeń 
czaszka pochodziła ze zbliżonego obszaru geograficznego. Św. Jadwiga Śląska 
pochodziła z Andechs w Bawarii, wobec tego odszukana w średniowiecz-
nym materiale czaszka wrocławskiej mieszczki o tych samych wymiarach 
części mózgowej mogła doskonale spełnić tę rolę i umożliwić jak najbardziej 
prawdopodobne zrekonstruowanie części twarzowej czaszki Patronki Śląska. 
Istotne znaczenie dla odtworzenia brakujących części twarzoczaszki miały 
cechy żuchwy, a szczególnie kształt wyrostka zębodołowego, umożliwiający 
prawidłowe ukształtowanie łuku zębodołowego szczęki. Ponadto zachowany 
fragment wyrostka jarzmowego kości skroniowej umożliwił odbudowanie 
całego łuku jarzmowego i ustalenie przebiegu dolnej krawędzi oczodołu18. 
Dodatkową wskazówką dla prawidłowego odtworzenia tej części czaszki stały 
się fotografie relikwii wykonane przez niemieckiego badacza W. Dziallasa19, na 
których zachowane były jeszcze spore fragmenty okolicy oczodołu, wykorzy-
stane zapewne później w celach kultu.

Następnie odtworzono części miękkie głowy św. Jadwigi, korzystając 
z metody M. Gierasimowa stosowanej od lat w rekonstrukcji głów20. Należy 
podkreślić, że większość współcześnie stosowanych metod odtwarzania manu-

16 T. Krupiński, B. Kwiatkowska, Szczątki kostne Świętej Jadwigi w ujęciu antropolo-
gicznym, s. 7-23; T. Krupiński, B. Kwiatkowska, Z. Rajchel, Szczątki kostne świętej Jadwigi 
śląskiej w ujęciu antropologicznym; rekonstrukcja czaszki i głowy, s. 125-135.

17 Z. Rajchel, Rekonstrukcja czaszki i głowy Świętej Jadwigi, s. 23-31.
18 Tamże.
19 P. Dziallas, Über die Beschaffenheit des Hedwigshauptes, „Archiv für Schlesische 

Kirchengeschichte” 1968 t. 26, s. 6-13.
20 M.M. Gerasimow, Wostanowlenie lica po czerepu, Moskwa 1955.
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alnego ma podobne podstawy21. Umożliwiają one odtworzenie przybliżonego 
wyglądu głowy na podstawie zarówno szczątków kopalnych przodków czło-
wieka, jak i tych pochodzących z czasów historycznych.

Metoda Gierasimowa oparta jest na pomiarach grubości tkanek miękkich 
głowy oraz ich zależności od ukształtowania poszczególnych okolic czaszki. 
W kolejnych latach metoda Gierasimowa była uzupełniana i weryfikowana 
przez różnych badaczy, w tym m.in. antropologów polskich: J. Czekanowskie-
go (1907, 1967)22, S. Goździewskiego (1969)23 i Z. Rajchela (1988)24. Badania 
grubości tkanek dokonuje się na materiale prosektoryjnym, bezpośrednio na 
ludzkich zwłokach. Standardy Gierasimowa zostały zweryfikowane i posze-
rzone o nowe dane kraniometryczne i kranioskopijne, wpływające na budowę 

21 J. Prag, R. Neave, Making Faces. Using for forensic and archeological evidence, Bri-
tish Museum Press 1997.

22 J. Czekanowski, Untersuchungen über das Verhältnis der Kopfmassezu den Schädel-
masse, „Archiva für Anthropologie” 1907 t. 6, s. 42; tenże, Człowiek w czasie i przestrzeni, 
Warszawa 1967.

23 S. Goździewski, Związek cech kefalometrycznych z kraniometrycznymi u człowieka, 
„Materiały i Prace Antropologiczne” 1969 nr 77, s. 283.

24 Z. Rajchel, Antropologiczne rekonstrukcje części kostnych i miękkich głów kopalnych 
form Hominoidea, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1988 nr 992, „Prace Zoologiczne” 
t. 20.
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Fotografia 3. Czaszka po zrekonstruowaniu brakujących części.



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 2017238

części miękkich głowy, a szczególnie twarzy. Metodologia ta jest też obecnie 
stosowana w programach służących do komputerowego odtwarzania wyglądu 
przyżyciowego osobnika, m.in. do celów identyfikacyjnych w medycynie są-
dowej i kryminalistyce.

Kolejne etapy pracy nad odtwarzaniem głowy, wykonane były przez ana-
toma prof. Z. Rajchela. Pierwsze działania dotyczyły odtworzenia głównych 
mięśni głowy które wpływają na ogólny zarys twarzy, tzn. mięśnia skroniowe-
go (musculus temporalis), mięśnia żwacza (musculus masseter) i mięśnia policz-
kowego (musculus buccinator). Dokonano także odtworzenia przypuszczalnego 
przebiegu mięśni szyi i karku. Przy pracach nad umięśnieniem twarzy zwraca 
się uwagę na rozbudowanie przyczepów mięśniowych. U św. Jadwigi były one 
raczej delikatne ze względu na zaawansowany wiek i ascetyczny tryb życia, 
niemniej ze względu na dość masywną żuchwę dolna część twarzy wykazywała 
pewne rozbudowanie.

Dalszy etap prac stanowiło ustalenie profilu nosa. Na ostateczny kształt 
tej szczególnie eksponowanej części twarzy wpływa zarys i wielkość otworu 
gruszkowatego, układ kości nosowych i przedniego kolca nosowego. Zwykle 
wykorzystuje się w takich wypadkach wykonany pantografem narys czaszki, 
na który nakłada się linie przechodzące przez profil kości nosowych i kolec 
nosowy dolny. Miejsce przecięcia się tych linii umożliwia ustalenie zarysu 
koniuszka nosa, który jest częścią chrzęstną i nie zachowuje się w materiale 
szkieletowym.

Ukształtowanie gałek ocznych i oprawa oczu zależą od wielkości i formy 
oczodołów. Głębokość osadzenia gałek zależna jest od wielkości wnęk oczo-
dołów i kształtu górnej krawędzi oczodołu. Ostry brzeg oczodołu sugeruje 
cienkość powiek, co jest szczególnie charakterystyczne dla wysuniętych gałek 
ocznych. Taki sposób osadzenia gałek ocznych występował u św. Jadwigi Ślą-
skiej. Kształt szpary oka ustala się na podstawie guzka na szwie jarzmowo- 
-czołowym i środka dołka łzowego, w tym wypadku dostosowano szparę 
oka do kształtu, jaki wystąpił na czaszce zapożyczonej, gdyż ta część czaszki 
w oryginale nie była w pełni zachowana, a określona była jedynie przybliżona 
wysokość oczodołu.

Kolejnym wyzwaniem w pracach nad rekonstrukcją głowy Świętej było 
ustalenie kształtu warg, przy zachowanej jedynie żuchwie, z utraconymi przy-
życiowo zębami. Wysokość czerwieni wargowej ust wyznaczają wyrostki zębo-
dołowe, a także typ zgryzu, natomiast szerokość szpary ustnej określa rozłoże-
nie linii kłów. Czerwień wargi górnej przebiega na ogół wzdłuż linii wysokości 
siekaczy, jest ona mocniej zarysowana w stosunku do wargi dolnej. Uznano, 
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że w związku ze zmianami z wiekiem, po utracie zębów, kiedy wyrostki zę-
bodołowe są w zaniku, bródka staje się bardziej wystająca. Jednak nie do 
końca wiadomo, w jakim wieku św. Jadwiga utraciła większą część uzębienia. 
Ponadto niezobliterowane zębodoły mogą świadczyć o pobraniu części zębów 
na relikwie. 

W kolejnym etapie rekonstrukcji ustala się długość i szerokość małżowin 
usznych w zależności od długości nosa, gdyż cechy te są ze sobą skorelowane. 
Kierunek ustawienia małżowin usznych jest zgodny z osią ustawienia wy-
rostków sutkowych kości skroniowych i gałęzi żuchwy. Jednak u św. Jadwigi 
ustalenie kształtu małżowiny usznej było szczególnie trudne ze względu na 
brak właściwych wyznaczników na oryginale uszkodzonej czaszki, wobec tego 
uznano po konsultacjach z historykami sztuki, że należy dostosować wygląd 
odtwarzanej głowy do wymogów epoki, i ostatecznie przedstawiono Świętą 
w welonie zakonnym przykrywającym tę trudną do zrekonstruowania część 
głowy.

Dalszą część rekonstrukcji części miękkich twarzy standardowo wykonuje 
się najpierw na jej jednej połowie, aby uwzględnić naturalną asymetrię twarzy. 
Z reguły twarze o ostrym profilu cechuje nieco większy stopień asymetrii, tak 
jak to miało miejsce u św. Jadwigi.

Bardzo istotne znaczenie w procesie rekonstrukcji ma nadanie twarzy cech 
indywidualnych związanych z płcią i wiekiem, a także przypuszczalnym (wy-
nikającym z danych pochodzących ze źródeł historycznych)25 trybem życia. 
Z wiekiem mięśnie są słabiej zarysowane i maleje ich napięcie, a pozostałe 
tkanki miękkie wraz ze skórą stopniowo wiotczeją. Zwiotczenie skóry po-
woduje powstawanie zmarszczek, których przebiegu nie można precyzyjnie 
określić w trakcie rekonstrukcji. Stosuje się tu jedynie metodę na podstawie 
obserwacji osób w podobnym wieku, żyjących współcześnie, lub dostępnej 
ikonografii, co w jednym i drugim przypadku daje jedynie obraz przybliżony. 
Nie jest też możliwa prawidłowa ocena otłuszczenia twarzy, które jest zależne 
od warunków życia i stopnia odżywienia. Z przesłanek historycznych wynika, 
że św. Jadwiga prowadziła raczej ascetyczny tryb życia, wobec tego jej twarz 
przedstawiono ostatecznie jako szczupłą. 

Chcąc ożywić zrekonstruowane oblicze i nadać cechy indywidualne osob-
nika zależne od płci, wieku i statusu społecznego, uzupełnia się odpowiednio 
cechy mimiczne twarzy. Wymaga to pewnej wyobraźni i umiejętności twór-
czych, które umożliwiają przedstawienie odpowiedniego wyrazu twarzy. Ma 

25 Legenda maior.
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to szczególne znaczenie przy odtwarzaniu głów przeznaczonych do ekspozycji 
muzealnych, skansenów archeologicznych, a także głów świętych, gdy koniecz-
ne jest podkreślenie charakteru odtwarzanej osoby. Na przykład odtwarzając 
głowę bł. Czesława, starano się uzyskać twarz pogodną i przyjazną, człowieka 
o znacznej charyzmie i dobroci. Podobne cechy wykazuje twarz św. Jadwigi, 
choć metodologia odtwarzania w obu przypadkach była inna (fot. 4). W ostat-
nim etapie prac uzupełniono rekonstrukcję o właściwe dla epoki nakrycie 
głowy i wykonanie podstawy umożliwiającej ekspozycję rekonstrukcji (fot. 5).

Wszelkie początkowe prace rekonstruktorskie wykonano w miękkim ma-
teriale umożliwiającym łatwe modelowane poszczególnych części głowy. Po 
ostatecznym nadaniu cech indywidualnych przygotowano formę w postaci 
odlewu gipsowego, który następnie został zabezpieczony trwałą farbą. Obecnie 
rekonstrukcje wykonuje się z lekkich mas plastycznych i żywic epoksydowych, 
które nie były powszechnie dostępne w czasie, gdy odtwarzano oblicze Patron-
ki Śląska. Do rekonstrukcji typu popiersia możliwe jest także zastosowanie mas 
alabastrowych, które poprawiają wygląd rekonstrukcji, upodobniając ją do 
rzeźby. Odtworzona głowa znajduje się obecnie w Muzeum Kultu św. Jadwigi 
przy sanktuarium trzebnickim.

Po wykonaniu rekonstrukcji głowy św. Jadwigi Śląskiej powstała publika-
cja wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 roku. 
Została ona przesłana jako dar Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II, od któ-
rego zespół otrzymał podziękowania za wykonane dzieło z życzeniami dalszej 
owocnej pracy, przesłane przez abp. Luigiego Sandriego.

Fotografia 4. Wizerunek św. Jadwigi po 
zrekonstruowaniu części miękkich twarzy

Fotografia 5. Ostatni etap rekonstrukcji 
głowy św. Jadwigi Śląskiej
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Prace nad odtworzeniem głowy św. Jadwigi Śląskiej były dla zespołu re-
konstruktorskiego dużym wyzwaniem wiążącym się z ogromnymi emocjami 
ze względu na historyczne i religijne znaczenie jej postaci. Badania relikwii 
czaszki, której oddawano przez wieki cześć, i uzyskanie możliwie najbardziej 
wiernego obrazu oblicza Świętej dodają pracy naukowej szczególnych cech 
i przyczyniają się do uzupełnienia kultu o nowe wartości, przybliżając postać 
Patronki Śląska jego współczesnym mieszkańcom.

SAINT HeDwIg Of SILeSIA – THe ANTHROPOLOgICAL 
eLAbORATION AND ReCONSTRUCTION Of THe HeAD

Summary

The reconstruction of Saint Hedwig of Silesia’s experiential appearance was 
the result of anthropological study of her bone remains from the reliquary in the 
Basilica of Saint Hedwig and Saint Bartholomew in Trzebnica, and in the Arch-see 
of Saint John the Baptist in Wroclaw, in 1990. The reliquaries were opened by order 
of J.E. Henry Cardinal Gulbinowicz in connection with the 750th anniversary of 
the Silesia patron saint’s death. They contained a significant part of the cranial vault 
and jaw. 

Anthropological research has confirmed that the remains belong to a 65-70 years 
old woman. The discolouration of the bones was a sign of posthumous position of 
the head on the right side and of a prolonged process of decomposition of the soft 
parts. The skull was very delicate, with thin bones and with some characteristics of 
functional asymmetry in the chewing apparatus. The damaged part of the face was 
suplemented in the process of reconstruction, and then the appearance of the face 
was recreated. The reconstructed head can now be found in the Museum of Saint 
Hedwig’s Cult in Trzebnica sanctuary. 

Słowa kluczowe: 
św. Jadwiga Śląska, badania antropologiczne, relikwie.

Key words: 
Saint Hedwig of Silesia, anthropological research, relics.





 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 2017

Ewelina Lilia Polańska

 Św. Jadwiga Śląska w ikonografii 
na wybranych przykładach od średniowiecza 
do czasów współczesnych

W ciszy trzebnickiej świątyni, pomiędzy barokowym przepychem i ślada-
mi gotyku, od wieków spoczywa święta w książęcej mitrze, z modelem kościoła 
w dłoni, przyciskając do piersi figurkę Matki Bożej z Jezusem. Spoczywa wy-
obrażona w figurze, z półprzymkniętymi powiekami, sprawując nieustanną 
adorację przed Najświętszym Sakramentem… Wzorowa żona, kochająca mat-
ka, przykładna wdowa, troskliwa opiekunka biednych i poniżonych, realizują-
ca przykazanie miłości Boga i bliźniego. Święta Jadwiga Śląska.

Kanonizowana w XIII wieku, niedługo po swojej śmierci stała się jedną 
z ważniejszych świętych. Można mówić o fenomenie powszechności kultu 
księżnej, a co za tym idzie, o rozpowszechnianiu wizerunków św. Jadwigi 
przede wszystkim na Śląsku, potem w Wielkopolsce, ale także w innych zakąt-
kach Polski, jak również za granicą1. Rozprzestrzeniający się kult św. Jadwigi 

Mgr Ewelina Lilia Polańska – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II, trzy magisteria: z historii sztuki, historii oraz filologii polskiej; obecnie 
doktorantka WNH KUL; e-mail: ewelinalilia@wp.pl.

1 Pierwszą kaplicę ku czci św. Jadwigi w kościele św. Klary we Wrocławiu wzniosła 
synowa Anna, żona Henryka Pobożnego, w 1257 r., przewidując rychłą kanonizację Ja-
dwigi. Po wyniesieniu księżnej do chwały ołtarzy zaczęto wznosić w Trzebnicy pierwszą 
gotycką kaplicę, do której przeniesiono relikwie Świętej. Kaplicę w Lubinie i kolegiatę 
w Brzegu ufundował w XIV w. książę Ludwik. Do końca średniowiecza na Śląsku powsta-
ły 72 kościoły i kaplice pw. Świętej. W Polsce obecnie istnieje ponad 180 miejsc kultu św. 
Jadwigi, w Niemczech ponad 50, w USA – około 35, w Czechach – ok. 10, w Brazylii 
– ok. 9, ponadto w Rosji, na Ukrainie i we Francji (Kościoły pod wezwaniem św. Jadwigi 
Śląskiej na świecie – katalog wystawy w Muzeum Kultu św. Jadwigi w Trzebnicy, komisarz 
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związany był z licznymi dziełami literackimi, a także plastycznymi. Poświęca-
no jej (i poświęca się nadal) kościoły, wyobrażano ją w rzeźbach i obrazach, 
w dekoracjach ściennych czy w miniatorstwie. 

I. Przedstawienia Jadwigi w cyklach obrazowych

1. Średniowieczne żywoty i legenda obrazowa 

Zarówno wszystkie znane wizerunki Jadwigi, jak i teksty pisane zajmujące 
się postacią pani śląskiej zaczęły powstawać wkrótce po jej śmierci2. Pierwszy 
był krótki szkic biograficzny sporządzony przez wrocławskiego dominikanina 
o. Szymona na potrzeby kanonizacji zaledwie 24 lata po jej zgonie. Zostały po 
nim ślady w bulli kanonizacyjnej i kazaniu papieskim3. Drugi życiorys Świętej 
napisał opat cysterski Engelbert w 2. połowie XIII wieku (niezachowany)4. 

wystawy A. Kiełbasa, Trzebnica 2000; B. Giemza, Św. Jadwiga Śląska jako przemożna 
patronka, Trzebnica 2016). W każdym z tych miejsc (nie wliczając wielu muzeów i ga-
lerii) znajdują się przedstawienia Jadwigi Śląskiej, co daje wprost niewyobrażalną liczbę 
obrazów i rzeźb, których choćby wymienienie daleko przekroczyłoby ramy tego artykułu, 
dlatego zaprezentowane zostały jedynie przykładowe dzieła.

2 Wyjątkiem jest pieczęć z wizerunkiem Jadwigi z  lat 1208-1242, która w niedo-
kładny sposób ukazuje stojącą księżną z welonem na głowie (J. Pater, Święta Jadwiga 
w sztuce, w: Święta Jadwiga w sztuce śląskiej, Wrocław 1994, s. 16).

3 W starszej literaturze za pierwszy żywot Świętej uznawano ten spisany przez En-
gelberta. Kanonizacyjne kazanie papieża zachowało się w kodeksie z roku 1353 (A. Ski-
ba, Święta Jadwiga, księżna śląska, w źródłach i opracowaniach historycznych, „Przegląd 
Zachodniopomorski” 17(2002) z. 3, s. 132; Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, red. 
W. Bochnak, Legnica 2014, s. 91-108).

4 W literaturze polskiej zagadkową postacią autora żywota świętej śląskiej zajął się 
w 1984 r. Konstanty Klemens Jażdżewski, zaś kilkanaście lat później (w 2001) do spra-
wy powróciła Krystyna Zielińska-Melkowska. Autorka ta przychyliła się do hipotezy 
Jażdżewskiego o istnieniu jednego Engelberta, a nie dwóch czy czterech. Utożsamiła 
Engelberta, mnicha z Lubiąża, z szóstym opatem cysterskim w Mogile oraz opatem 
byszewsko-koronowskim. Zaliczyła Engelberta do najwybitniejszych opatów cysterskich 
XIII wieku ze względu na jego wybitną osobowość, znajomość kilku języków i prawa 
(z wykształcenia), bycie świetnym organizatorem i dyplomatą. Z imienia można wniosko-
wać, iż był z pochodzenia Niemcem z Kolonii lub Nadrenii, być może spokrewnionym 
z rodem księżnej Jadwigi (K.K. Jażdżewski, Engelberci czy Engelbert? W związku z autorem 
pierwszego żywota św. Jadwigi śląskiej (druga połowa XIII wieku), w: Mente et litteris. O kul-
turze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984, s. 189-194; K. Zielińska-Melkowska, 
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Z końca tegoż stulecia dotrwały do naszych czasów dwa żywoty Jadwigi. Znane 
są w dwóch redakcjach: vita maior oraz vita minor. Vita maior to najobszerniej-
szy żywot w polskiej historiografii średniowiecza, składający się z 12 rozdziałów, 
ukazujący życie, działalność i cuda księżnej śląskiej5. Oba żywoty napisane 
zostały blisko 60 lat po śmierci Jadwigi przez franciszkanina wywodzącego się 
z konwentu św. Jakuba we Wrocławiu6.

Z łacińskim tekstem vita maior i vita minor ściśle związana jest ilustrowa-
na legenda. Z połowy XIV wieku (1353) pochodzi pergaminowy kodeks tzw. 
ostrowski, inaczej zwany brzeskim lub lubińskim, ufundowany przez księcia 
brzesko-legnickiego Ludwika I dla kolegiaty pw. św. Jadwigi w Brzegu, który 
zawiera Legendę obrazową o świętej Jadwidze7. Składa się na nią 61 miniatur 
obrazujących życie Świętej8. Jadwiga z rodu Andechs była prapraprababką 

Opat byszewsko-koronowski Engelbert i jego żywot św. Jadwigi Śląskiej, „Nasza Przeszłość” 
96(2001), s. 33-62).

5 M.H. Witkowska, Zagadnienie mentalności religijnej w świetle „miracula” z XIII/XIV 
w., w: Kościół w Polsce, t. 1: Średniowiecze, red. J. Kłoczowski, Kraków 1960, s. 604-620; 
J. Pater, Wartości historyczne „Żywota większego świętej Jadwigi”, w: Księga Jadwiżańska. 
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska, Wro-
cław-Trzebnica 21-23.09.1993 r., red. M. Kaczmarek, M.L. Wójcik, Wrocław 1995, 
s. 177-187.

6 Z żywotami łączy się osobny traktat genealogiczny Incipit tractatus sive speculum 
genealogye sancta Hedwigis quondam ducisse Silesie, stanowiący najcenniejsze źródło do 
genealogii Piastów śląskich XIII stulecia, do którego została dodana tablica genealogicz-
na (K. Jasiński, Genealogia świętej Jadwigi. Studium źródłoznawcze, w: Mente et litteris, 
s. 194-204).

7 Książę Ludwik I był dobrym rządcą, zapisał się w jak najbardziej pozytywnym świe-
tle na kartach dziejów śląskich. Odznaczał się mądrością życiową i talentami polityczny-
mi. Księstwo brzeskie pod jego rządami przeżywało okres swojej świetności (por. szerzej: 
M. Kaczmarek, Okoliczności powstania i twórca Kodeksu lubińskiego z legendą obrazową 
o św. Jadwidze, „Roczniki Historyczne” 77(2011), s. 51-81). 

8 Na temat Legendy znajdującej się w kodeksie ostrowskim powstała potężna bi-
bliografia, por. m.in.: K. Stronczyński, Legenda obrazowa o świętej Jadwidze księżnie 
szlązkiej według rękopisu z roku 1353 przedstawiona i z późniejszymi tejże treści obrazami 
porównana, Kraków 1880; T. Wąsowicz, Legenda śląska, Wrocław 1967; Der Hedvigis-
Codex von 1353. Sammlung Ludwig, hrsg. W. Braunfels, Bd. I: Faksimile der vollständigen 
Handschrift, Bd. II: Texte und Kommentare, Berlin 1972. Na temat kolejnych właścicieli 
kodeksu brzeskiego por. W. Urban, Wydanie kodeksu o św. Jadwidze z roku 1353, „Na-
sza Przeszłość” 39(1973), s. 229-233. Kodeks znajduje się obecnie w John Paul Getty 
Museum w Malibu w Kalifornii (na stronie muzeum można obejrzeć reprodukcje mi-
niatur, a także spis ogromnej bibliografii – Vita beatae Hedwigis, http://www.getty.edu/
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Ludwika. Od Jadwigi i Henryka Brodatego wywodzą się wszystkie gałęzie 
dynastii Piastów na Śląsku, stąd jej kult i liczne fundacje miały obok charak-
teru religijnego, także potwierdzać świetność miejscowych rodzin książęcych 
i być symbolem tradycji dynastycznej9. Z rękopisu pochodzi słynna miniatura 
ukazująca św. Jadwigę jako pełną wdzięku kobietę w chuście (bez atrybutów 
książęcych), która trzyma atrybuty swej pobożności i ascezy: w prawym ręku 
figurkę Maryi z Dzieciątkiem oraz buty. Lewą ręką podtrzymuje ozdobny 
modlitewnik i różaniec. Wykwintna szata przywodzi na myśl suknie Madonny 
z włoskich obrazów10. Cykl przedstawień ilustrujący żywot Jadwigi zaczyna 
się od ukazania jej rodziców Bertolda i Agnieszki wraz z potomstwem, potem 
ślub księżnej z Henrykiem Brodatym. Kolejne sceny pokazują jej młodość 
i życie małżeńskie, przedstawiają jej cnoty, pokorę, cierpliwość, surowe życie, 
pokutę, z jednej strony głęboką modlitwę i miłość Boga (vita contemplativa), 
z drugiej strony połączoną z dziełami miłosierdzia wobec bliźnich (vita activa). 
Następne miniatury obejmują dar prorokowania Jadwigi, cuda, które zdziałała 
za życia i po śmierci, kanonizację w Viterbo i towarzyszący jej cudowny połów 
ryb, a także translację ciała Świętej. Cykl miniatur został najprawdopodobniej 
zaprojektowany przez jednego artystę wykształconego w Pradze, biegłego 
w komponowaniu dynamicznych scen wielofiguralnych, zaś przy jego realiza-
cji pracowali też pomocnicy mistrza11. 

Z  połowy XIV wieku (1348) pochodzi kolejny iluminowany rękopis 
 Legendy tzw. z Harburga, przechowywany na zamku harburskim, ozdobiony 
72 barwnymi scenami12. 

art/collection/objects/1407/unknown-maker-nicolaus-of-prussia-vita-beatae-hedwigis-
silesian-1353/ [dostęp: 9.04.2017]).

9 Kult św. Jadwigi rozpowszechniały najpierw środowiska zakonne oraz Piastowie 
śląscy. Ustanowienie przez synod wrocławski w 1344 r. święta Jadwigi w całej diecezji 
śląskiej zwiększyło zasięg jej kultu, ale zaowocowało też znaczącym wzrostem liczby dzieł 
malarskich i rzeźbiarskich, zawierających wizerunki Świętej lub sceny z jej życia (S. Ski-
biński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Gotyk, Warszawa 2010 (Sztuka polska, t. 2), s. 285, 288).

10 Jadwiga z tej miniatury jest bardzo podobna do postaci świętej na malowidle 
kościele św. Tomasza w Pradze (D. Tabor, Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku, 
Kraków 2008, s. 22, 25).

11 B. Czechowicz, Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, 
Warszawa 2005, s. 258-264; D. Tabor, Malarstwo książkowe, s. 17, 22, 32-35, 65-66, 
129-145, 211-224, 254; S. Skibiński, K Zalewska-Lorkiewicz, Gotyk, s. 481-482.

12 J. Pater, Wprowadzenie, w: Legenda świętej Jadwigi, tłum. z łac. A. Jochelson, 
M.W. Gogolewska, przygot. do druku J. Pater, Wrocław 1993, s. 17-18.
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W końcu XIV stulecia (ok. 1380) bratanek Ludwika, książę legnicki Ru-
precht I zamówił kolejny iluminowany rękopis legendy św. Jadwigi (zaginio-
ny). Stał się on wzorem dla następnego kodeksu (zwanego hornigowskim) 
zamówionego przez wrocławskiego rajcę Antoniego Horniga, z roku 1451, 
który był tłumaczeniem legendy na język niemiecki z łacińskiego oryginału. 
Kodeks ten zawiera również paralelne barwne rysunki piórkiem w liczbie 
61, lecz tylko część to wierne kopie wcześniejszych rysunków, w pozostałych 
kompozycje zostały przetworzone, a stroje, czy uzbrojenie uwspółcześnione, 
zgodnie z XV-wiecznymi realiami13.

Mimo nieco innego układu scen i większej ich liczby ścisły związek tema-
tyczny z rękopisami z 1353 i 1451 roku wykazuje najstarszy druk ilustrowanej 
Legendy św. Jadwigi wydany w 1504 roku we Wrocławiu przez Konrada Baum-
gartena, przechowywany obecnie w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Inkunabuł zawiera 69 drzeworytów14.

2. Średniowieczna legenda w malarstwie ściennym 

Z roku około 1420 pochodziły (dziś nieistniejące, w trakcie II wojny całkowi-
cie wypaliło się wnętrze) malowidła ścienne ukazujące obrazową legendę św. Ja-
dwigi w kościele św. Barbary we Wrocławiu. Ostrołukowe pole wschodniej ściany 
północnej empory kościoła zostało podzielone na osiem prostokątnych scen, 
w architekturze i kompozycji nawiązujących do wpływów włoskich. Typ mło-
dzieńczej Jadwigi w mitrze książęcej odbiega zupełnie od przedstawień Świętej 
w innych cyklach, ukazywanej jako osoba starsza i w chuście na głowie. Ten cykl 
hagiograficzny pod względem formalnym nie miał na Śląsku prototypu, w prze-
ciwieństwie do nieco późniejszego ołtarza św. Jadwigi z wrocławskiego kościoła 
bernardynów, do pewnego stopnia naśladującego iluminacje legendy brzeskiej15. 

13 T. Wąsowicz, Legenda śląska, s. 5. Kodeks Horniga znajduje się w Bibliotece 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Por. też publikację dot. XVIII-wiecznego rękopisu ilumi-
nowanego z Biblioteki Śląskiej w Katowicach, dla którego pierwowzorem stał się kodeks 
hornigowski: Legenda o Świętej Jadwidze. Rkp 303/IV ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Ka-
towicach, oprac. J. Malicki, Katowice 2012, s. 43-159.

14 W 2005 r. zostało wydane nowe faksymile drzeworytów Baumgartena (Święta 
Jadwiga na drzeworytach z Legendy większej świętej kobiety – Jadwigi księżnej Meranii, 
księżnej w Polsce i na Śląsku. Faksymile z oryginału Konrada Baumgartena, Wrocław, 1504 r. 
Nowe wydanie z okazji Roku Jubileuszowego 2005…, wyd. A. Kiełbasa, Trzebnica 2005). 

15 Malowidła ścienne zawierały następujące sceny: modlitwa Jadwigi do Matki Bo-
żej, ślub księżnej, jej modlitwa w czasie snu Henryka Brodatego, cud przemiany wody 
w wino, sen Jadwigi, cud ogrzania służebnej, obmywanie nóg zakonnicom, modlitwa 
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3. Tryptyk św. Jadwigi z Wrocławia

Najstarszy przykład legendy obrazowej o św. Jadwidze w malarstwie ta-
blicowym stanowi tryptyk św. Jadwigi z wrocławskiego kościoła (nazywany 
tablicami bernardyńskimi), wykonany temperą, z około 1440 roku, znajdu-
jący się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie16. Legenda św. Jadwigi 
stanowi połączenie dwóch konwencji stylowych: idealizującego stylu pięk-
nego oraz późnośredniowiecznego realizmu. Do dzisiaj zachowały się dwie 
tablice z trzyczęściowej nastawy poświęconej w całości śląskiej świętej (awersy 
skrzydeł zostały podzielone na osiem prostokątnych kwater). Część środkowa 
retabulum zaginęła w czasie II wojny (składała się z 16 pól). Tryptyk relacjo-
nuje hagiograficzny żywot Świętej, rozpoczynając od reprezentacyjnego ujęcia 
tronujących rodziców Jadwigi wraz z dziećmi, wśród których późniejsza żona 
Henryka Brodatego ukazana została jako młoda dziewczyna, której głowę oka-
la nimb. Przedstawienia w poszczególnych polach ujęte są wąskimi listwami, 
na których widnieją inskrypcje pisane gotycką minuskułą objaśniające krótko 
treść scen17. Ikonografia i kompozycja odpowiadają miniaturom kodeksu 
lubińskiego (z niewielkimi zmianami przy wyobrażeniach śmierci Henryka 
Pobożnego). Twórca tryptyku uwspółcześnił realia, dotyczące zwłaszcza ubioru 
i uzbrojenia (odpowiadają 2. ćwierci XV wieku)18.

przed figurą Maryi (T. Dobrowolski, Śląskie malarstwo ścienne i sztalugowe do początku 
XV wieku, w: Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. 3, red. W. Sem-
kowicz, Kraków 1936, s. 154-156).

16 W starszej literaturze autorstwo tryptyku było przypisywane Mistrzowi Tryptyku 
z Wielowsi (ok. 1430). Wedle tradycji tryptyk ze scenami z życia św. Jadwigi pochodził 
z kościoła Św. Ducha we Wrocławiu, który w 1214 r. zbudował wraz ze szpitalem księże 
Henryk Brodaty za namową swojej żony. Istnieje także hipoteza, że tryptyk został ufun-
dowany do kościoła franciszkanów pw. Św. Jakuba, gdzie został pochowany Henryk 
Pobożny, zaś wtórnie (od 1455) znalazł się w kościele bernardynów we Wrocławiu (tezę 
tę wyraża Jakub Kostowski – Wrocławski tryptyk z „Legendą św. Jadwigi”. Pochodzenie 
i ikonografia, w: Księga Jadwiżańska, s. 323, 332-334).

17 T. Dobrzeniecki, Malarstwo tablicowe. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Warszawa 1972, s. 194-203; A. Ziomecka, Malarstwo tablicowe na Śląsku, 
w: Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A.S. Labuda, K. Secomska, cz. 1: Synteza, Warszawa 
2004 (Dzieje Sztuki Polskiej, t. 2, cz. 3), s. 227-228; cz. 2: Katalog zabytków, Warszawa 
2004, s. 292-294.

18 A. Karłowska-Kamzowa, Zagadnienie aktualizacji w śląskich wyobrażeniach bitwy 
legnickiej 1353-1504, „Studia Źródłoznawcze” 17(1972), s. 91-118; J. Kostowski, Sztu-
ka śląska wobec husytyzmu. Późnogotyckie świadectwa malarskie, „Atrium Quaestiones” 
5(1991), s. 40-42; J. Kostowski, J. Witkowski, Książę Henryk II Pobożny i bitwa legnicka 



249

4. Barokowy cykl Willmanna 

Z epoki baroku pochodzi słynny cykl obrazów ukazujących życie św. Ja-
dwigi, zawieszony w nawie trzebnickiego sanktuarium; za autora uznaje się 
Michaela Lucasa Leopolda Willmanna (1630-1706)19. Ten wielkiej klasy ar-
tysta20, nazywany „śląskim Rembrandtem”, przez całe swoje dojrzałe życie 
twórcze związany był z cystersami, w roku 1660 osiadł w Lubiążu, gdzie za-
łożył pracownię malarską, która dbała o malarstwo religijne dla śląskich, ale 
i czeskich klasztorów21. Swoją sztukę kształtował pod wpływem największych 
mistrzów: Rembrandta, Rubensa, Antoona van Dycka czy Tycjana. Łączył 
dynamikę malarską i nowatorstwo formalne z wielką sprawnością warsztatową 
i techniczną. Umiał dobierać dla każdego obrazu modus (rodzaj artystycznego 
kształtowania) odpowiedni dla tematu. Był twórcą wszechstronnym, tworzą-
cym rysunki, grafiki, obrazy sztalugowe, akwarele, polichromie22. Pozostawił 
imponujący dorobek, świadczący o sławie u współczesnych, liczący ponad 300 

w ikonografii (XIII-XX w.), w: Bitwa legnicka. Historia i tradycja, red. W. Korta, Wrocław-
-Warszawa 1993, s. 293-294.

19 Urodził się w rodzinie kalwińskiej, jednak w 1663 r. dokonał konwersji na katoli-
cyzm, przybierając na chrzcie imiona cesarza Leopolda i patrona malarzy – św. Łukasza. 
Od początku XIX stulecia śląska literatura historyczna związała cykl obrazów z Trzebnicy 
z nazwiskiem Willmanna. W takiej atrybucji rolę odegrała tradycja miejscowa, cykl mie-
dziorytów (o którym później), a także cechy stylistyczne płócien. Dziwi fakt, że Ernst 
Kloss w podstawowej monografii twórczości artysty (Michael Willmann. Leben und Werke 
eines deutschen Barockmalers, Breslau 1934) pominął cykl z Trzebnicy (R. Kaczmarek, 
J. Witkowski, Barokowa legenda obrazowa św. Jadwigi w kościele trzebnickim, w: Święta 
Jadwiga w sztuce śląskiej, s. 34-35, 41-42).

20 Joachim Sandrart tak pisał o Willmannie jeszcze za jego życia: „odznaczał się na-
turalną skłonnością do malarstwa” (Akademia nobilissimae Artis Pictoriae, Norymberga 
1683, tłum. J. Łanowski, w: Michael Willmann (1630-1706). Katalog wystawy, Residen-
zgalerie Salzburg (15 czerwca – 25 września 1994 r.), Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
(22 października – 11 grudnia 1994 r.), koncepcja wystawy R. Klessmann, B. Steinborn, 
Salzburg 1994, s. 7). 

21 A. Kozieł, „Doskonała szkoła malarstwa”, czyli słów kilka o zespole obrazów Micha-
ela Willmanna z dawnego kościoła klasztornego cystersów w Lubiążu, w: Opactwo cystersów 
w Lubiążu i artyści, red. A. Kozieł, Wrocław 2008 (= „Acta Universitatis Wratislaviensis. 
Historia Sztuki”, 26(2008)), s. 243-260.

22 B.  Steinborn, Michał Leopold Willmann, Wrocław 1989, s.  8-9; R. Nowak, 
M. Pierzchła, Barok na Śląsku. Rzeźba i malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica 2001, s. 7.
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obrazów oraz około 90 projektów do grafik23. Był wielką indywidualnością, 
o mocnym temperamencie, a przy tym pozostawał człowiekiem głęboko religij-
nym. Zachwyt ogarniał wszystkich, którzy zetknęli się z jego twórczością. Jego 
sugestywne obrazowanie oddziałało na wielu śląskich artystów doby baroku. 
Rytm jego życia na habsburskim Śląsku wyznaczały kolejne przedsięwzięcia zle-
cane przez cysterskich mecenasów rozbudowujących i upiększających opactwa 
w Lubiążu, Krzeszowie, Henrykowie, Rudach, Kamieńcu i Trzebnicy. Ogrom 
i intensywność prac wymagała od artysty aktywności, biegłości, ale i pomocy 
współpracowników i uczniów pracowni24. Były to czasy, gdy cystersi odeszli od 
dawnej surowości w sferze sztuki i zwrócili się, wzorem jezuitów, ku przepy-
chowi, który miał być widomym znakiem odradzającej się pewności katolików 
w okresie kontrreformacji, Kościoła walczącego (Ecclesia militans)25. 

W związku z barokizacją średniowiecznej świątyni cysterek w Trzebnicy, 
która pozostawała pod opieką klasztoru cystersów w Lubiążu, opat Arnold 
Freiberg (1636-1672) zamówił u Willmanna cykl przedstawień z życia Jadwigi 
Śląskiej. Artysta jak nikt inny w niemieckojęzycznych krajach w wieku XVII 
potrafił sugestywnie i żarliwie przedstawiać żywoty świętych. Barokowa legen-
da obrazowa obejmuje 20 płócien zawieszonych w nawie głównej trzebnickiej 
świątyni (jedno znajduje się bez rokokowej ramy w Muzeum Kultu św. Jadwi-
gi) i jest zależna treściowo od jej średniowiecznych żywotów z miniaturami. 
Jednak liczba scen w barokowym cyklu została ograniczona do jednej trzeciej, 
pominięto przedstawienia historyczne (życie rodzinne Jadwigi, jej działalność 
fundacyjną, bitwę legnicką). Ważne miejsce zajęły zwłaszcza cuda świętej księż-
nej, a także przedstawienia pokazujące jej pokorę, czyny miłosierdzia i ascezę. 
Pierwotnie obrazy były przeznaczone do powieszenia na ścianach kaplicy wo-
kół grobu Jadwigi. Miały ukazywać pielgrzymom i zakonnicom cudowną moc 
daną Jadwidze od Boga i potrzebę naśladowania jej ewangelicznych cnót. Na 
obecne miejsce zostały przeniesione około połowy XVIII stulecia w związku 
z kolejną barokizacją kaplicy i świątyni26. 

23 T. Fitych, Michael Willmann – współtwórca i uczestnik krzeszowskiego kręgu religij-
no-kulturowej wymiany darów, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 
5(2006) nr 1, s. 63-66.

24 B. Steinborn, O życiu i twórczości Michaela Willmanna, w: Michael Willmann 
(1630-1706). Katalog wystawy, s. 14-16.

25 R. Grimkowski, Willmann i cystersi, w: Michael Willmann (1630-1706). Katalog 
wystawy, s. 31-32.

26 R. Kaczmarek, J. Witkowski, Barokowa legenda obrazowa św. Jadwigi w kościele 
trzebnickim, s. 43-47.
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Większość scen na płótnach rozgrywa się we wnętrzach, kolorystyka jest 
dość ciemna, dominują brązy, rozjaśnione światłem w miejscu akcji skon-
centrowanej wokół postaci św. Jadwigi. Światło skupia się na osobie Świętej, 
przydając intensywności czerwonemu kolorowi jej sukni i zostawiając refleksy 
na brokatowym płaszczu książęcym. XIII-wieczne wydarzenia z życia Jadwigi 
zostały oddane na obrazach za pomocą realiów z połowy XVII wieku. Stroje 
przypominają modę francuską i holenderską doby baroku (z kilkoma wyjątka-
mi, które stylizują ubiory na wiek XVI, jak w przypadku Henryka Brodatego). 
Meble okryte grubymi, ciężkimi dywanami nawiązują do malarstwa holender-
skiego XVII wieku. Specyficzne oświetlenie (o trudnym do zidentyfikowania 
źródle światła), kompozycja, gesty postaci, oddanie ich reakcji psychicznych, 
realizm w ukazywaniu szczegółów zbliżają cykl do malarstwa holenderskiego 
kręgu rembrandtystów, jak i samego wielkiego mistrza z Lejdy27. 

Przed 1775 rokiem została wydana w Trzebnicy seria miedziorytów odwzo-
rowujących cykl trzebnicki ilustrujący życie św. Jadwigi Śląskiej, opatrzona 
podpisami w języku niemieckim. Nad każdym graficznym przedstawieniem 
umieszczono biblijny cytat stanowiący swego rodzaju motto do sceny. Mie-
dzioryty wyrył Johann Balzer (1736-1799) według rysunków wrocławskiego 
malarza Philippa Antona Bartscha (1742-1788). Grafiki zawierają informację 
o pierwowzorach w postaci podpisu „Willmann inv[enit]”28.

5. Cykl Piastów śląskich w Legnicy 

Wyjątkowym dziełem w skali europejskiej jest Mauzoleum Piastów w Le-
gnicy w kościele Jana Chrzciciela, powstałe w 2. połowie XVII stulecia z fun-
dacji księżnej Ludwiki, matki ostatniego, zmarłego w 1675 roku, księcia pia-
stowskiego Jerzego Wilhelma. Program ideowy koncentruje się wokół glory-
fikacji dynastii, utrwalenia pamięci o wszystkich Piastach, tak by mauzoleum 
stało się panteonem ich sławy. Dwa cykle malowideł ściennych pędzla Kosmy 
Damiana Asama (każdy po osiem przedstawień) pokazują historyczne zda-
rzenia związane z największymi Piastami. Freski w bocznych polach kopuły 

27 Por. szerzej: R. Kaczmarek, J. Witkowski, Michała Łukasza Leopolda Willmanna 
trzebnicki cykl żywota i cudów św. Jadwigi, w: Księga Jadwiżańska, s. 300-313.

28 Wydawcą był: Druck von Maretzke und Märtin. Obecnie cykl znajduje się w Bi-
bliotece Śląskiej w Katowicach, można go też zobaczyć na stronie internetowej Federacji 
Bibliotek Cyfrowych. Śląsk – perła w Koronie Czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach 
artystycznych Śląska i Czech, red. A. Niedzielenko, V. Vlnas, tłum. S. Góra, Praha-Legnica 
2006, s. 334-335.
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ukazują pierwszych piastowskich władców Polski (m.in. Piasta, Mieszka I, 
Bolesława Chrobrego, Kazimierza Odnowiciela), a pomiędzy malowidłami 
drugiego cyklu dotyczącego śląskiej linii Piastów, na ścianach nad arkadami, 
znalazły się sceny dotyczące wielkiej Świętej, która w XII wieku opromieniła 
swoim życiem śląski ród, stając się jego patronką i wzorem. Jedna ze scen ob-
razuje sprawiedliwe rządy Henryka Brodatego i św. Jadwigi, a kolejna pokazuje 
Jadwigę klęczącą nad zwłokami syna bez głowy, który poległ w bitwie pod 
Legnicą w roku 124129.

II. Jadwiga i bitwa legnicka

Sceny związane z synem Jadwigi, Henrykiem II Pobożnym: moment wy-
ruszenia na walkę z Tatarami, pożegnanie z matką, prorocza wizja jego śmierci 
doświadczona przez Jadwigę czy wreszcie jej przybycie na miejsce kaźni wraz 
ze swoją synową Anną czeską, pojawiają się nie tylko w cyklach obrazowych 
o św. Jadwidze, lecz również jako osobne przedstawienia. 

Za przykład niech posłuży obraz z kręgu Willmanna (między 1704 a 1722), 
dziś znajdujący się w Galerii Narodowej w Pradze. Na pierwszym planie 
Jadwiga, podobna nieco do pięknego posągu, stoi w gronostajach i mitrze, 
trzymając swoje typowe atrybuty: model kościoła i figurę Maryi z Dzieciąt-
kiem. Interesujące jest tło obrazu, pokazujące zacięty bój z Tatarami i śmierć 
Henryka Pobożnego30. Podobne przedstawienie z Jadwigą na tle bitwy i wspa-
niałego krajobrazu – przypisywane Giovanniemu Vincentiniemu, datowane 
na lata 1722-1723 – powstało na sklepieniu krużganka klasztoru benedyktynów 
w Břevnovie (Praga)31. 

W XIX stuleciu na fali historyzmu nastąpiło odrodzenie ikonografii jadwi-
żańskiej, preferencję zyskał zwłaszcza temat walki pod Legnicą i żalu matki 
po stracie syna. Aleksander Lesser w 1862 roku w grafice przedstawił Jadwigę 
wyprawiającą Henryka Pobożnego przeciw Tatarom. Na miedziorycie księżna 
śląska, w szatach mniszych, stoi, wyciągając przed siebie ręce nad klęczącego 

29 O mauzoleum Piastów por. szerzej: K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, 
Warszawa 1986, s. 56-60; M. Gniazdowska, Legenda o Krzyżu Świętym w barokowym ma-
larstwie freskowym na Śląsku. Wymowa ideowa malowideł, w: Willmann i inni. Malarstwo, 
rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, red. A. Kozieł, 
B. Lejman, Wrocław 2002, s. 241.

30 Śląsk – perła w Koronie, s. 332-334.
31 Tamże, il. III.2.8/2, s. 334.
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przed nią syna. To pożegnanie i błogosławieństwo. Scena rozgrywa się w kapi-
tularzu klasztoru cysterek w Trzebnicy32.

Niezwykle dramatycznym w wyrazie obrazem związanym ze śmiercią Po-
bożnego i rozpaczą jego matki jest jeden ze szkiców olejnych Jana Matejki 
do Dziejów cywilizacji w Polsce pt. Klęska legnicka – Odrodzenie (1888), który 
pędzlem genialnego artysty przywołuje z mrocznych dziejów historii nie tylko 
moment pogrzebu Henryka Pobożnego we wrocławskiej katedrze, ale i jego 
znaczenie dla odrodzenia narodu33. Pośród gotyckiej scenerii świątyni, w łu-
nach nierówno palących się woskowych świec, pochylają się w milczeniu sztan-
dary z godłami dzielnic Polski. Mszę żałobną odprawia św. Jacek Odrowąż. 
Z boku klęczy Anna, żona poległego księcia, najbliższa powiernica św. Jadwigi, 
wraz z osieroconymi dziećmi34. A na posadzce największy akord rozpaczy – po-
stać ubrana w czerń, leżąca krzyżem św. Jadwiga. Ta, która wedle legendy miała 
przewidzieć śmierć syna, dziedzica i następcy Henryka Brodatego35. Mimo 
ludzkiej tragedii, wiedziała, że wychowała syna i swoje dzieci wedle Bożych 
przykazań. Jej syn, poległy w walce z niewiernymi, urastał do roli męczennika 
za wiarę36. Choć „Henryk Pobożny poległ w tym śmiertelnym boju, jednakże 
Tatarzy byli zmuszeni wycofać się – i nigdy już tak daleko ku Zachodowi nie 
zapuścili swoich zagonów. Za bohaterskim synem stała jego matka, która 
dodawała mu odwagi i polecała jego bój pod Legnicą Chrystusowi Ukrzyżo-
wanemu. Jej serce zapłaciło śmiercią syna za pokój i bezpieczeństwo ziem jej 
poddanych, a także ziem sąsiednich i całej zachodniej Europy”37.

32 A. Lesser, Św. Jadwiga wyprawia syna przeciw Tatarom, http://www.kultura.malo-
polska.pl/object/MNK III-ryc.-11452 [dostęp: 14.03.2017].

33 Dzieje cywilizacji w Polsce to jedyna praca, do której Matejko napisał własne ob-
szerne komentarze. Powstały po trosze dzięki nadaniu Matejce doktoratu honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – stały się „erudycyjnymi referatami na płótnie” (H.M. Sło-
czyński, Matejko, Wrocław 2000, s. 202) mającymi potwierdzać słuszność nadania tytułu. 
J. Krawczyk, Jan Matejko. Mistrz legendy świętego Stanisława, Warszawa 1998, s. 142.

34 W. Bochnak, Księżna Anna i jej małżonek książę Henryk II Pobożny jako kandydaci 
do chwały ołtarzy, w: Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny, oprac. S.A. Potycz, 
Legnica 2015, s. 119-120.

35 Legenda świętej Jadwigi, s. 72.
36 A. Kiełbasa, Efekty działań wychowawczych św. Jadwigi w zakresie postaw własnych 

dzieci i wnuków, w: Wierność i obrona wiary. Charakterystyka Kościoła w obecnych granicach 
Diecezji Legnickiej, red. S. Araszczuk, Legnica 1996, s. 31-40; A. Kiełbasa, Święta Jadwiga 
jako wychowawczyni własnych dzieci i swoich wnuków, Trzebnica 1999, s. 22-23, 48-57.

37 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry dla 
pielgrzymów z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, Częstochowa, 5.06.1979 r., w: tenże, 
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III. Wizje św. Jadwigi 

1. Jadwiga i Chrystus Ukrzyżowany

Ileż spraw święta śląska powierzała Chrystusowi Ukrzyżowanemu. Ileż razy 
w pustym kościele trzebnickim modliła się w ciszy żarliwej. I miał do niej Jezus 
wyciągnąć rękę z krzyża, pobłogosławić i powiedzieć, że modlitwa jej będzie 
wysłuchana. Źródła zachowały zapis słów auditio, które Chrystus powiedział 
z wysokości krzyża do Jadwigi. Jadwiga poprzez to doświadczenie realnej bli-
skości i obecności Jezusa otrzymała szczególny dar Boży (gratiae gratis datae), 
jakim są zjawiska paramistyczne38. Do dziś w sanktuarium trzebnickim trady-
cja wskazuje miejsce, gdzie dokonał się ten cud. Dzisiaj w tym miejscu baro-
kowy obraz ilustruje tę wizję. Scena ta ściśle przynależy do żywota św. Jadwigi, 
jednak z uwagi na samodzielność i popularność przedstawień tego typu należy 
ją rozpatrywać osobno. Przedstawienie wizji św. Jadwigi klęczącej przed kru-
cyfiksem należy do największych sukcesów średniowiecznych inspiracji iko-
nograficznych w sztuce baroku. Moment ten ukazano na jednym z rysunków 
Legendy obrazowej w kodeksie ostrowskim, potem kopiowano w średniowiecz-
nych cyklach obrazowych żywotów św. Jadwigi. Samodzielności i popularności 
nabrał w sztuce barokowej, przede wszystkim śląskiej. Obrazy, rzeźby i grafiki 
pokazujące to mistyczne wydarzenie sięgają liczby kilkudziesięciu39. Stanowią 

Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, 
homilie, Kraków 1999, s. 105. Zob. P. Wiszewski, Henryk II Pobożny. Biografia polityczna, 
Legnica 2011, s. 186-205.

38 Jadwiga doznała wizji – zjawiska poznawczego, jednego z trzech zjawisk parami-
stycznych wedle klasyfikacji: zjawiska psychofizyczne (np. ekstaza, lewitacja, bilokacja, 
stygmaty), zjawiska poznawcze (wizje i objawienia, słowa Boże), zjawiska afektywne (dar 
łez, rozpłomienienie serca miłością Bożą) – S.A. Witek, Teologia życia duchowego, Lublin 
1986, s. 445-446; W. Zyzak, Zjawiska nadzwyczajne, w: Leksykon duchowości katolickiej, 
red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 945-948. Pojęcie wizji i pojęcie objawie-
nia nie są tożsame, choć mogą częściowo pokrywać się zakresami znaczeń. „Wizja” to 
nadprzyrodzone widzenie tego, czego nie można zobaczyć w porządku przyrodzonym, 
zaś „objawienie” to odsłonięcie przez Boga w sposób nadprzyrodzony jakiejś prawdy. Teo-
logia dzieli wizje na zmysłowe, wyobrażeniowe i umysłowe (J. Bochenek, Zarys ascetyki, 
Warszawa 1972, s. 518-523).

39 Co ciekawe, znaczna liczba obrazów wizji mistycznych znajduje się w kościołach 
klasztornych. Ewenementem jest ikonografia wizji Jadwigi i błogosławiącego ją z krzyża 
Chrystusa, która stanowi częste, szczególnie na Śląsku, przedstawienie (A. Kramiszewska, 
Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej. Ze studiów nad ikonografią hagiograficzną, Lublin 
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widome świadectwo trwałości wzorca ikonograficznego, który podlegał mo-
dyfikacjom wynikającym jedynie z konwencji przedstawieniowej danej epoki 
(zmianom podlega sztafaż, szata, czasem gest, lecz topos pozostaje niezmienny 
w swej wymowie)40.

Jadwiga na przedstawieniach przed krucyfiksem klęczy – tak jak większość 
wizjonerów przed ukazującą się przed nimi wizją. Święta księżna albo trzyma 
dłonie złożone w geście modlitwy albo ma ręce opuszczone i szeroko rozło-
żone, co również zalicza się do klasycznych motywów ukazywania klęczących 
postaci41. 

Analizując wygląd krucyfiksu w wizji św. Jadwigi na obrazach, można do-
strzec zależność przedstawień od rzeźb Ukrzyżowanego powstających współ-
cześnie z danym płótnem, choć zdarzają się wyjątki od tej reguły42. Tak jest na 
obrazie wizji św. Jadwigi z kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, powstałym 
w połowie XVII stulecia, na którym malarz skopiował gotycki krucyfiks z ka-
tedry wawelskiej43. 

2003, s. 35). Aneta Kramiszewska zwraca uwagę w swojej pracy, iż „niemal każdy święty 
i błogosławiony ma w swoim ikonograficznym żywocie scenę wizji” (s. 5). Wyróżnia trzy 
podstawowe grupy wizji: wywodzące się z legend, którymi osnute jest życie świątobliwych 
postaci, drugie – będące refleksem głębokich przeżyć mistycznych wizjonerów oraz trzecie 
– ilustrujące legendy o powstaniu sanktuarium oraz różnego rodzaju cuda, „przytrafiające 
się” zwyczajnym wiernym (s. 7). Wizja religijna w sztuce jest obrazowym zapisem spotka-
nia dwóch rzeczywistości: ziemskiej i świata nadprzyrodzonego, bliskości człowieka i Bó-
stwa (s. 7-8). W sztuce polskiej, zwłaszcza okresu baroku, temat wizji mistycznej stał się 
bardzo popularnym motywem wśród wykonawców i odbiorców (s. 9). Badacze unikają 
stosowania w tytułach dzieł sztuki słowa „wizja”, zastępując je formą skrótową lub opiso-
wym, narracyjnym sposobem nazwania przedstawienia, i tak przedstawienie wizji Jadwigi 
określane bywa zwykle jako „Chrystus błogosławiący św. Jadwigę z krucyfiksu” (s. 61-64).

40 A. Kramiszewska, Visio religiosa, s. 88.
41 P. Mrozowski, Klęczenie w kulturze Zachodu średniowiecznego: gest ekspiacji – po-

stawa modlitewna, „Kwartalnik Historyczny” 95(1988), s. 37-60.
42 A. Kramiszewska, Visio religiosa, przyp. 110, s. 111.
43 Zdaniem Ryszarda Karpińskiego dokonywano błędnego odczytania tego obrazu, 

stwierdzając, że przedstawia Jadwigę Andegaweńską, tymczasem jest to patronka Ślą-
ska (Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, 
Warszawa 1999, il. 703). Przy atrybucji dzieł ukazujących Jadwigę przed mówiącym do 
niej Jezusem zdarzają się badaczom omyłkowe określenia jej także jako św. Ludgardy 
z Tongeren (1182-1246) – wielkiej mistyczki cysterskiej, która w klasztorze niedaleko 
Brukseli wiodła surowe życie, by wyjednać nawrócenie grzeszników, dostąpiła licznych 
widzeń Chrystusa, posiadała dar prorokowania, przepowiedziała m.in. najazd Tatarów na 
wschodnią i południową Europę (J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kościoła, wyd. 2, Lublin 
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Zdaniem badaczy artyści ukazujący Jadwigę Śląską przed krucyfiksem czer-
pali z zasobu znanych toposów sztuki europejskiej. W ikonografii św. Bernarda 
z Clairvaux istnieje scena, na której Jezus wiszący na krzyżu obejmuje ramie-
niem mnicha (scena amplexus). Jako że Jadwiga pod koniec życia przebywając 
w trzebnickim klasztorze, choć nie była zakonnicą, to wypełniała regułę cyste-
rek, nie dziwi, że wpływ na jej przedstawienia miały realizacje pokazujące jej 
duchowego patrona, wielkiego cystersa z Clairvaux44. Wedle historyków sztuki 
w ikonografii wizji św. Jadwigi nastąpiła także kontaminacja wątku „mówią-
cego krucyfiksu” pochodzącego z tradycji franciszkańskiej. Franciszek z Asyżu 
miał usłyszeć słowa Jezusa z krucyfiksu w kościele San Damiano. Ikonografia 
pokazuje ten moment jako objęcie brata wilków i słońca przez Chrystusa 
wiszącego na krzyżu45. Sama Jadwiga związana była z nurtem duchowości 
franciszkańskiej, jeden z jej spowiedników należał do tego zakonu46. Uważam 
jednak, że choć wizja św. Jadwigi przed krucyfiksem wpisuje się w istniejącą 
tradycję obrazowania, to bezpośrednio wynika z tekstu żywota, który utrwalił 
doświadczenie mistyczne Świętej.

Na jednym z miedziorytów Jacopa Laura z 1606 roku, ukazujących pol-
skich świętych, z podpisami Marka Baroniusza, we wnętrzu barokowej kaplicy 
Jadwiga klęczy ze złożonymi dłońmi i podniesionymi w uniesieniu mistycz-
nym oczami i spogląda na krucyfiks (wyrastający na grobie Adama), z które-
go Ukrzyżowany wyciąga do niej rękę. Dookoła sceny głównej znalazło się 
14 małych scen z życia Świętej. Toposy ikonograficzne wypracowane przez 
Laura spopularyzował w tym czasie Peter Overadt (1596-1632). Wydana przez 

1999, s. 26-31). W ikonografii Ludgarda przedstawiana jest podczas modlitwy przed 
Ukrzyżowanym Chrystusem, stąd błędne atrybucje. W Polsce za przykład można podać 
dawny kościół cysterski w Gościkowie-Paradyżu, gdzie obraz Ludgardy został uznany 
za przedstawienie Jadwigi, podobnie obraz w zwieńczeniu jednego z ołtarzy bocznych 
w Lądzie przypisano Jadwidze, zaś odwrotnej atrybucji dokonano w kościele w Choj-
nowie (J. Domasłowski, Kościół i klasztor w Lądzie, Warszawa-Poznań 1981, s. 72-74; 
J. Mandziuk, Katalog ruchomych zabytków sztuki sakralnej w archidiecezji wrocławskiej, 
t. 1: Województwo wrocławskie, województwo legnickie, województwo kaliskie, Warszawa 
1982, s. 195; J. Sobczak, J. Sobczak, Gościkowo-Paradyż, Warszawa 1989, s. 33; A. Kra-
miszewska, Visio religiosa, przyp. 164, s. 131-132).

44 T. Hümpfner, Ikonographie des heilingen Bernhard von Clairvaux, Augsburg-Köln-
Wien 1927, passim.

45 A. Kramiszewska, Visio religiosa, s. 94, 131-132. 
46 Jadwiga była kobietą głęboko religijną, otwartą na duchowość benedyktyńską, 

cysterską, ale też franciszkańską (S. Araszczuk, Duchowość św. Jadwigi Śląskiej w świetle 
potrydenckich wrocławskich ksiąg liturgicznych, w: Księga Jadwiżańska, s. 107).
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niego w kolońskiej oficynie grafika ze św. Jadwigą nieznacznie różni się od 
miedziorytu Laura w warstwie przedstawieniowej (tylko 10 miniatur w bor-
diurze i inne zmiany), ale także wprowadza błędny podpis Jadwigi jako królo-
wej: Regina Poloniae et Silesiae47. W Rzymie, w kościele polskim św. Stanisława 
i Zbawiciela na barokowym płótnie pędzla znakomitego polskiego malarza 
Szymona Czechowicza Jadwiga w mistycznym olśnieniu klęczy z rozłożonymi 
rękami przed krucyfiksem48.

2. Jadwiga adorująca Dzieciątko Jezus 

Do rzadkich wizerunków Jadwigi należą te, na których adoruje małego 
Jezusa. Wpisują się one w nurt pobożności skierowanej ku nowo narodzo-
nemu Zbawicielowi, propagowany zwłaszcza w wieku XVII przez cystersów, 
m.in. z Krzeszowa. Modlitewna wizja Jadwigi ze sceną Bożego Narodzenia nie 
ma bezpośredniego wzoru literackiego. Być może, zdaniem badaczy, stanowi 
unikatową próbę zaadaptowania na potrzeby kultu św. Jadwigi sceny bożo-
narodzeniowej wizji św. Bernarda z Clairvaux, popularnej wśród cystersów49. 

Przywoływany już barokowy malarz Michael Willmann ukazał w ten spo-
sób świętą księżną na obrazie powstałym między 1678 a 1698 rokiem (lub ok. 
1696), znajdującym się obecnie w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie 
Śląskim, jednym z najstarszych miejsc pielgrzymkowych na Śląsku, do którego 
od czasów średniowiecza przybywają rzesze pątników50. Na pierwszym planie 

47 R. Knapiński, Polskie niebo w ikonografii, w: R. Knapiński, A. Witkowska, Polskie 
niebo. Ikonografia hagiograficzna u progu XVII wieku, Pelplin 2007, s. 116; R. Knapiński, 
Druki z oficyny Jacopa Lauro, Rzym 1600-1606, w: tamże, s. 174-177; R. Knapiński, 
Druki z oficyny Petera Overadta, Kolonia 1605-1606, w: tamże, s. 226-229.

48 Dodatkowo w kościele polskim w Rzymie na sklepieniu największy z fresków 
przedstawia chwałę św. Stanisława klęczącego i wyciągającego ręce do Zbawiciela (powstał 
za czasów ostatniego króla polskiego). Stanisław otoczony jest przez polskich świętych 
(z lewej strony, jakby za mgłą): Wojciecha, Jana Kantego, Jacka, Kingę, Jadwigę Śląską, 
Kazimierza królewicza, Stanisława Kostkę – autorem fresku jest Ermenegildo Constan-
tini (R. Brykowski, Z ikonografii hospicjum i kościoła św. Stanisława w Rzymie, „Rocznik 
Historii Sztuki” 14(1982), s. 263-280; M. Machejek, 400 lat kościoła i hospicjum św. Sta-
nisława w Rzymie, Rzym 1978, s. 128).

49 A. Kozieł, Michael Willmann w Bardzie, w: Bardo – skarby sztuki, red. A. Kozieł, 
Legnica 2011, przyp. 99, s. 112.

50 Por. szerzej: J. Schweter, Wartha (Bardo Śląskie). Historia miejscowości pielgrzymko-
wej i odbywanych do niej pielgrzymek, Bardo 2001, passim; J. Wrabec, Bazylika Nawiedze-
nia NMP w Bardzie. Historia – architektura – wymowa, w: Bardo, s. 103-107.
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Jadwiga, ubrana w habit cysterki, z narzuconym na niego czerwonym płasz-
czem podbitym gronostajami, z welonem zakonnym na głowie i tiarą książęcą, 
klęczy w pełnej pokory pozie, trzymając ręce na piersi i schylając głowę przed 
wizerunkiem małego Chrystusa, trzymanym przez anioła z prawej strony. Na 
twarzy świętej księżnej maluje się uwielbienie i zawierzenie. Anioł zaś wskazuje 
ręką na strefę górną obrazu, gdzie rozgrywa się jakby w wiecznym trwaniu 
scena Narodzenia. Maryja z wielką miłością spogląda na trzymane na rękach 
Boże Dziecię, które odwraca główkę w stronę klęczącego przy nim pasterza51. 

3. Wizja Jadwigi na łożu śmierci

Sztuka ukazuje jeszcze jedną wizję św. Jadwigi, lecz jej realizacje są o wiele 
rzadsze niż przedstawienie wizji Chrystusa Ukrzyżowanego. To scena zawarta 
w kodeksie ostrowskim pokazująca czworo świętych w chwili śmierci księżnej 
śląskiej. Jadwigę leżącą na łożu śmierci nawiedzają Maria Magdalena, Tekla, 
Katarzyna Aleksandryjska i nieznany męczennik. Ten motyw ikonograficzny 
stał się inspiracją do późniejszych przedstawień. Przykładem jest jedna ze scen 
polichromii wykonana w latach 1729-1730 przez czeskiego franciszkanina z Po-
znania Adama Swacha (1668-1747) w kościele cysterek (obecnie pocysterskim) 
w podpoznańskich Owińskach52. 

51 Andrzej Kozieł wykluczył wcześniejszą hipotezę czeskiego badacza Pavla Preissa, 
iż obraz ze św. Jadwigą namalował pasierb Willmanna, Liška. Zdaniem Kozieła szczegó-
łowa analiza formalna wskazuje na autorstwo Willmanna: typowe dla jego przedstawień 
twarze, Willmannowska swobodna maniera malarska, charakterystyczne szkicowe opra-
cowanie tła (A. Kozieł, Michael Willmann w Bardzie, s. 109-111).

52 Wśród scen polichromii Swacha, wykonanej w technice al fresco, cztery przed-
stawienia dotyczą św. Jadwigi. Dwa z nich ukazują dobre uczynki Świętej: jałmużna dla 
ubogich i mycie nóg trędowatym, a dwa pozostałe wizje księżnej: przed krucyfiksem i na 
łożu śmierci (A. Kramiszewska, Visio religiosa, s. 88, 116; D. Matyaszczyk, K. Tomalik, 
Program ikonograficzny i teologiczny kościoła klasztornego cysterek w Owińskach, w: Cysterki 
w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały 
z 7. Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji 
opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica, 18-21.09.2001 r., red. A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa, 
J. Swastek, Poznań 2004, s. 683, 694, 699-700). Kult św. Jadwigi najwcześniej zaczął 
rozprzestrzeniać się poza granicami Śląska, w Wielkopolsce, co wynikało z powiązań 
rodzinnych Piastów śląskich i wielkopolskich. Klasztor cysterek w Owińskach w 1252 r. 
ufundowali książę wielkopolski Przemysł I z bratem Bolesławem Pobożnym. Uczynili 
to na ręce córki św. Jadwigi, Gertrudy, ksieni trzebnickiej. Sam Przemysł I był ożeniony 
z wnuczką św. Jadwigi, a córką Henryka Pobożnego i Anny, Elżbietą wrocławską, która 
wcześniej pozostawała w klasztorze trzebnickim. Córka Przemysła I i Elżbiety, Anna zo-
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IV. Patronka potrzebujących

Jadwiga, nazywana „aniołem miłosierdzia”, rozdawała majątek bied-
nym, karmiła głodnych, ratowała skazanych na szubienicę i śmierć, płaci-
ła grzywny i kary za skazanych, więźniom słała jedzenie, odzież i świece, 
opiekowała się wdowami i sierotami, troszczyła się o chorych. Poza legendą 
obrazową istnieją też samodzielne obrazy ilustrujące oddanie dla bliźnich 
świętej śląskiej. W 1997 roku w São Paulo w Brazylii, gdzie św. Jadwiga uzna-
wana jest za patronkę ludzi najuboższych, zostało oficjalnie zatwierdzone 
jej sanktuarium. W Portugalii i Wenezueli patronuje ona ludziom zadłużonym 
i ubogim53. 

W kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie Śląskim na obrazie z 1834 
roku w antepedium ołtarza bocznego św. Jadwigi została ukazana jako patron-
ka Śląska, która rozdaje jałmużnę ubogim, zapraszając ich do zastawionego 
stołu54. W świątyni pw. św. Jadwigi Śląskiej w Dębicy w późnobarokowym 
ołtarzu głównym znajduje się XIX-wieczny obraz z wizerunkiem Jadwigi, od 
2008 roku patronki dębickiego grodu. Młodziutka święta w koronie i czerwo-
nym płaszczu podaje monetę siedzącemu u jej stóp żebrakowi55. 

Z 1861 roku pochodził olejny obraz Wojciecha Gersona (1831-1901) Święta 
Jadwiga rozdająca jałmużnę (dziś zaginiony), zachowała się akwarela – studium 
do tego obrazu w Muzeum Narodowym w Warszawie. Na rysunku Jadwiga, 

stała ksienią w Owińskach. Natomiast jej siostra Eufrozyna została opatką w klasztorze 
w Trzebnicy. Zaś ich brat, Przemysł II (król Polski, zamordowany w Rogoźnie w 1296 r.) 
w 1286 r., ufundował w katedrze w Poznaniu ołtarz Świętej Trójcy i św. Jadwigi, nie-
daleko grobowca Bolesława Chrobrego (J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, 
t. 1: Kościół katedralny w Poznaniu. Studium historyczne, Poznań 1959, s. 91; F. Sikora, 
Uwagi o dokumentach klasztoru cysterek w Owińskach, „Studia Źródłoznawcze” 9(1964), 
s. 67-73). 

53 A. Kiełbasa, Wstęp, w: Św. Jadwiga Śląska w modlitwach i pieśniach, opr. J. Sien-
kiewicz, Trzebnica 2003, s. 28; B. Henderska, Sylwetka duchowa i życie świętej Jadwigi 
Śląskiej na tle ówczesnej epoki, Katowice 2005, s. 41-74; Kult św. Jadwigi w świecie, http://
kultura.wiara.pl/doc/3470934.Kult-sw-Jadwigi-w-swiecie [dostęp: 15.03.2017].

54 T. Chrzanowski, Bardo, Wrocław 1980 (Śląsk w zabytkach sztuki), s. 91-92; 
F. Grzywacz, Album fotografii, w: Bardo, s. 44.

55 G.M. Baran, P. Nowak, Święta Jadwiga Śląska – patronka dębickiego grodu, Dębica 
2015, s. 134-135. Malarz przydając Jadwidze Śląskiej koronę zamiast mitry książęcej 
musiał ten atrybut zaczerpnąć z ikonografii Jadwigi Andegaweńskiej. Często w przedsta-
wieniach mylone są te święte imienniczki.
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z różańcem, w mitrze książęcej, ubrana w płaszcz spięty klamrą z orłem ślą-
skim, wyjmuje z zielonej sakiewki monety, które daje biedakom56. 

W Pogorzeli, w kościele parafialnym znajduje się obraz z 1. połowy XX 
wieku pt. Św. Jadwiga z darami dla głodnych, na którym święta w habicie cy-
sterki niesie na tacy bochny chleba57. W rodzinnym Andechs stoi nietypowa, 
lecz jakże wymowna, figura świętej śląskiej, która wyciąga rękę do prostej 
kobiety z ludu58.

V. Sarkofagi św. Jadwigi 

W 1680 roku papież Innocenty IX, na prośbę króla Jana III Sobieskiego, 
wprowadził kult św. Jadwigi w całym Kościele. Ażeby uczcić tę radosną wieść, 
ówczesna ksieni trzebnicka Krystyna z Wierzbna Pawłowska ufundowała mo-
numentalny sarkofag Świętej z czarnego marmuru z figurą Jadwigi, wykonany 
przez warsztat krakowsko-dębnicki Marcina Bielawskiego59. 

W latach 40. XVIII stulecia z konfesji św. Jadwigi wymieniono jej figurę 
na nową60, wykonaną przez Franciszka Józefa Mangoldta (1695-1761), artystę, 
którego twórczość zadecydowała w znacznej mierze o obliczu stylowym wro-
cławskiej rzeźby 1. połowy XVIII wieku. W barokowej rzeźbie Świętej czuć 
już powiew nowych rokokowych tendencji stylowych61. Jadwiga, z gracją, 

56 Święta Jadwiga rozdająca jałmużnę, studium do obrazu przeznaczonego na wy-
stawę otwierającą działalność Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w  Warszawie, 
http:// cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=3705&show_nav=true [dostęp: 
19.03.2017].

57 A. Karłowska-Kamzowa, Święta Jadwiga patronka, il. 8, s. 365.
58 W. Nigg, Hedwig von Schlesien, Opole 2006, s. 97.
59 A. Kiełbasa, Nowożytny mecenat polskich ksień cysterek w Trzebnicy, w: W hołdzie 

i dla chwały św. Jadwigi. patronki Śląska. Pamięci ks. Prof. Antoniego Kiełbasy SDS (1938-
2010), red. M. Łagiewski, P. Oszczanowski, Wrocław 2010, s. 33-35. Pawłowska zleciła 
też wykonanie (zapewne Jakubowi Bielawskiemu) płyty z czarnego marmuru z wizerun-
kiem św. Jadwigi w półpostaci, którą w 1694 r. umieszczono w posadzce kaplicy św. Jana 
Chrzciciela w miejscu, jak wówczas wierzono, pierwotnego pochówku księżnej (A. Kieł-
basa, Mecenat polskich ksień cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 2010, s. 29).

60 Poprzednia figura św. Jadwigi, opisana we wstępie artykułu, została przeniesiona 
do kaplicy św. Jana Chrzciciela.

61 B. Suchoń, Św. Jadwiga – księżna śląska, „Nasza Przeszłość” 53(1980), s. 121; 
K. Kalinowski, Rzeźba barokowa, s. 141; R. Kaczmarek, J. Witkowski, Mauzoleum świętej 
Jadwigi w Trzebnicy, Wrocław 1993, s. 26-27. Osobne zagadnienie stanowi problematyka 
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naturalnością, elegancją i wytwornością, spoczywa, półleżąc, na paradnym 
łożu, wsparta na ozdobnym wałku. Miękko układają się rzeźbiarskie fałdy 
jej szaty, na głowie ma welon i wspaniałą mitrę. Lecz najpiękniejsza jest jej 
twarz. Spokojna, dobra, pełna słodyczy, spogląda, jakby zatopiona w modli-
twie i kontemplacji, na trzymaną w smukłych dłoniach figurkę Matki Bożej 
z nagim Dzieciątkiem62. 

VI. Wyobrażenia reprezentacyjne Świętej z atrybutami 

Najwięcej przedstawień Jadwigi Śląskiej ukazuje ją jako świętą z atrybu-
tami, a nie w scenach związanych z jakąś akcją, zdarzeniem. Figury i obrazy 
Jadwigi w ołtarzach bocznych i głównych znaleźć można w wielu kościołach 
(część wtórnie została umieszczona w muzeach). Święta w ikonografii przed-
stawiana jest jako młoda mężatka lub wdowa, ubrana w książęcy płaszcz, habit 
cysterski, z welonem zakonnym lub wdowim, a także z mitrą książęcą. Trzyma 
w rękach model kościoła, który ma przywoływać jej działalność fundacyjną 
wielu kaplic i świątyń, a zwłaszcza ufundowanie wraz z mężem w 1202 roku 
w Trzebnicy pierwszego na ziemi śląskiej i pierwszego na wschód od Odry 
żeńskiego opactwa cysterek, w którym sama po śmierci Henryka Brodatego 
żyła niczym zakonnica63. Do atrybutów śląskiej patronki należą też: figura 
Matki Bożej, przed którą zwykła się modlić, którą nosiła przy sobie i z którą 
została pochowana, różaniec, buty na sznurku (lub bez podeszew) – zgodnie 
z przekazem średniowiecznej legendy Jadwiga w swej ascezie i umartwianiu 
chodziła boso, zimą zostawiając krwawe ślady na śniegu, zaś po nakazach 
spowiednika zaczęła nosić buty, ale na sznurku, nie na stopach (a kiedy ganił 
ją za to książęcy małżonek, zakładała buty bez podeszew)64.

relikwiarzy św. Jadwigi: por. np. R. Kaczmarek, J. Witkowski, Dzieje relikwii i relikwiarze 
Świętej Jadwigi, w: Święta Jadwiga Śląska (ok. 1174-1243). W 750 rocznicę śmierci, red. 
T. Krupiński, Wrocław 1993, s. 31-91.

62 Dziękuję serdecznie księdzu prof. Bogdanowi Giemzie za zaproszenie do Trzebni-
cy, gdzie mogłam osobiście zobaczyć nie tylko tę figurę, ale i inne dzieła sztuki związane 
ze św. Jadwigą.

63 B. Zientara, Henryk Brodaty i  jego czasy, wyd. 2 uzup., Warszawa 1997, s. 139-
140; A. Kiełbasa, Książę Henryk Brodaty w 800-lecie rozpoczęcia rządów, Wrocław 2001, 
s. 14-27.

64 K. Dola, Postawa religijna świętej Jadwigi. Próba charakterystyki, w: Księga Jadwi-
żańska, s. 111-112.
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Książę brzesko-legnicki Ludwik wraz z żoną Agnieszką otoczyli praprapra-
bakę św. Jadwigę, patronkę i opiekunkę rodu Piastów, wielką czcią i zadedy-
kowali jej kaplicę na zamku lubińskim. Wejście do niej zdobi po stronie we-
wnętrznej tympanon (z ok. 1358) znacznych rozmiarów, o bogatym treściowo 
programie ikonograficznym z wizerunkiem świętej śląskiej trzymającej model 
kościoła i figurkę Maryi, z przewieszonymi na ręku butami65. Na ołtarzu 
z Pełcznicy z ok. 1360 roku po raz pierwszy ukazano świętą księżną siedzącą 
na ławie66.

Z około 1400 roku pochodzi skrzydło ołtarza z Trzebuni (obecnie w Muze-
mu Narodowym w Krakowie), na którym świętą w czerwono-zielonej szacie, 
w białej chuście na głowie, trzymającą model kościoła i różaniec część badaczy 
uznała za św. Jadwigę Śląską67. Z połowy XV stulecia pochodzi piękna, choć 
doświadczona przez czas, polichromowana rzeźba w drewnie świętej w mitrze 
i z modelem kościoła (w drugiej dłoni brak dziś atrybutu) w typie Pięknych 
Madonn, znajdująca się obecnie w Muzeum Kultu św. Jadwigi w Trzebnicy68. 
W konwencji stylu pięknego została też przedstawiona św. Jadwiga w mitrze, 
z modelem kościoła na miniaturze (na pergaminie) wszytej do kodeksu przy-
wilejów dla miasta Legnicy z 1447 roku (ob. Wrocław, AP, Akta Miasta Legnicy 
II/1201)69.

65 A. Karłowska-Kamzowa, Fundacje artystyczne księcia Ludwika I brzeskiego. Studia 
nad rozwojem świadomości historycznej na Śląsku w XIV-XVIII wieku, Opole-Wrocław 
1970, s. 34-47; A. Karłowska-Kamzowa, Sztuka Piastów śląskich w średniowieczu. Zna-
czenie fundacji książęcych w dziejach sztuki gotyckiej na Śląsku, Warszawa-Wrocław 1991, 
s. 88, 134.

66 J. Pater, Święta Jadwiga w sztuce, s. 20.
67 Za Jadwigą opowiedzieli się m.in.: Michał Walicki, Tadeusz Dobrowolski oraz Ali-

cja Karłowska-Kamzowa. Ta ostatnia wysnuła hipotezę, że skrzydła odnalezione w Trze-
buni mogły być pierwotnie częścią ołtarza św. Jadwigi na Wawelu (M. Walicki, Malarstwo 
polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1961, s. 296; il. 11; T. Dobro-
wolski, Początki malarstwa krakowskiego w epoce gotyku (metoda i perfekcjonizm), „Folia 
Historiae Atrium” 12(1976), s. 15-20; A. Karłowska-Kamzowa, Święta Jadwiga patronka, 
s. 360). Malarstwo gotyckie w Polsce, cz. 3, il. 386, s. 212, il. 387, s. 213; cz. 2, s. 223.

68 A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, Warszawa 1990, il. 2.
69 B. Miodońska, Śląskie malarstwo książkowe, w: Malarstwo gotyckie w Polsce, cz. 1, 

s. 397-398; cz. 3, il. 904, s. 470. Miniatura ta jest bliska stylowo retabulum z Ruska 
k. Strzegomia z ok. 1420-1430 (ob. MN we Wrocławiu), na którym Jadwiga stoi z mode-
lem kościoła (na awersie części bocznej nastawy ołtarzowej) – Tamże, cz. 1, il. 276, s. 153; 
cz. 2, s. 246-247. Warto wspomnieć jeszcze o drzeworycie z 1597 r. w Ordo horarum et 
divinorum Ecclesiae Cathedralis Wratislaviensis, na którym ukazano św. Jadwigę z mode-
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Na jednym z najcenniejszych średniowiecznych dzieł sztuki w Gdań-
sku, ołtarzu św. Barbary z kościoła Mariackiego, z XV stulecia, wykonanym 
w drewnie lipowym i dębowym, z dużą ilością złoceń, w jednej z kwater bocz-
nych (awers) stoi figura św. Jadwigi z modelem kościoła w dłoni. W tejże świą-
tyni znajduje się również gotycki ołtarz św. Jadwigi70. Na poliptyku mistrza 
Mikołaja Obilmana z 1466 roku z kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy (ob. 
Muzeum Narodowe w Warszawie) na awersie namalowana została św. Jadwi-
ga z modelem kościoła, w towarzystwie św. Elżbiety i Marii Magdaleny71. 
Z końca XV wieku pochodzi polichromowana figura Jadwigi w półpostaci 
z kościołem i różańcem w dłoniach (ob. w Ziębicach)72.

Z około 1512 roku pochodzi jedno ze skrzydeł nastawy ołtarza głównego 
z kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu (dominikanie) Mistrza Pasji z Góry 
Śląskiej, na którym św. Jadwiga z modelem świątyni stoi obok św. Elżbie-
ty (dziś w Muzeum Narodowe w Warszawie)73. W neogotyckim kościele 
pw. NSPJ stoi XVI-wieczna rzeźba księżnej śląskiej z kościołem w dłoni. 
W bazylice jasnogórskiej na fresku z końca XVII wieku na arkadzie przejścia 
z nawy głównej do bocznej Karol Dankwart (zm. 1704), nadworny malarz 
króla Jana III Sobieskiego, namalował św. Jadwigę w mitrze i gronostajach 
z modelem kościoła w jednej ręce i figurką Maryi w drugiej74. 

W połowie XVII wieku powstał obraz z ołtarza głównego kaplicy poświę-
conej św. Jadwidze w kościele w Trzebnicy z fundacji Benedykty Rayskiej. Pa-
tronka Śląska stoi en face w książęcym płaszczu i mitrze, trzymając w jednym 

lem kościoła (J. Harasimowicz, Kult świętej Jadwigi Śląskiej w okresie reformacji i odnowy 
trydenckiej Kościoła, w: Księga Jadwiżańska, s. 394).

70 Malarstwo gotyckie w Polsce, cz. 2, s. 172. W kaplicy św. Jadwigi w gdańskim koście-
le mariackim na predelli tryptyku z ok. 1420-1425 (o widocznych wpływach czeskich) 
Jadwiga stoi z modelem kościoła między św. Katarzyną i św. Bartłomiejem (ob. w MN 
w Gdańsku) –Tamże, cz. 3, il. 754, s. 401.

71 A. Ziomecka, Malarstwo tablicowe na Śląsku, s. 238; Malarstwo gotyckie w Polsce, 
cz. 2, s. 218-219.

72 A. Organisty, Zbiory rzeźby. Katalog. Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego 
w Ziębicach. Skulpturensammlung. Museum für Historischen Hausrat in Münsterberg, 
Kraków 2001, s. 6-7.

73 Kwatera skrzydła poliptyku – awers: Opłakiwanie; rewers: św. Jadwiga, św. Elżbie-
ta, http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=26423 [dostęp: 14.04.2017].

74 A. Ptak, Stan badań nad życiem i twórczością Karla Dankwarta (Carolusa Tanqu-
arda), w: Willmann i inni, s. 177; szkic Juliusza Makarewicza do prac konserwatorskich 
fresków w 1912 r., https://polona.pl/item/38490186/0/ [dostęp: 10.03.2017].
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ręku realistyczny model trzebnickiej świątyni, a w drugiej figurę Matki Bożej75. 
Późnobarokowym przepychem i bielą stiuku o silnie polerowanej powierzch-
ni zachwyca monumentalna, ponadnaturalnej wielkości figura św. Jadwigi, 
umieszczona na fantazyjnie rozbudowanym cokole (zdobionym rokokowymi 
ornamentami), po lewej stronie przy prezbiterium trzebnickiego sanktuarium. 
Należy do późnych realizacji Franciszka Józefa Mangoldta76. Patronka Śląska 
w bogatych, poruszonych i mocno drapowanych szatach, w płaszczu i złoconej 
mitrze na głowie wyciąga lewą rękę z chlebem dla potrzebującego, znajdujące-
go się u jej stóp. W prawej wyciągniętej dłoni trzyma figurkę Maryi z małym 
Jezusem. Spogląda z miłością i oddaniem na jednego z tych, którym tak chęt-
nie pomagała.

W ołtarzu głównym bazyliki bardzkiej, z prawej strony przy tabernaku-
lum, stoi rzeźba uśmiechniętej św. Jadwigi z początku XVIII wieku, z mitrą 
na głowie, wyciągniętą przed siebie prawą ręką i modelem kościoła w lewej 
dłoni77. W nurcie ekspresyjnym tzw. śląskiej maniery barokowej (zwanym też 
manierystycznym gotykiem) powstała drewniana (pierwotnie bogato pozła-
cana) rzeźba Świętej w mitrze na głowie i delikatnym uśmiechem na ustach, 
z modelem kościoła w lewej dłoni dłuta Tomasza Weisfeldta (ok. 1670-1721). 
Figura należała do zespołu sześciu rzeźb ponadnaturalnej wielkości w ołtarzu 
kościoła Świętego Krzyża we Wrocławiu, z  lat 1704-1705 (dziś w Muzeum 
Narodowym Wrocławiu)78. 

W latach 40. XIX stulecia w katedrze poznańskiej w powstałym mauzo-
leum pierwszych Piastów (Mieszka i Bolesława) na złocistym niebie kopuły 
wyobrażono polskich świętych, wśród których znalazła się istotna dla polskich 
dziejów Jadwiga Śląska79.

Szczególną wymowę posiada kamienna figura św. Jadwigi, patronki Wro-
cławia, wyrzeźbiona pod koniec XIX wieku przez Gustawa Grunenberga. Stoi 
przy Moście Tumskim we Wrocławiu, łączącym Wyspę Piasek z Ostrowem 

75 J. Pater, Święta Jadwiga w sztuce, s. 25; R. Kaczmarek, J. Witkowski, Kaplica 
św. Jadwigi w Trzebnicy. Wyposażenie i funkcjonowanie od XIII do XVIII w., w: Cysterki 
w dziejach i kulturze, s. 358.

76 K. Kalinowski, Rzeźba barokowa, s. 137-143.
77 F. Grzywacz, Album fotografii, s. 37; A. Kośbiarz, Barokowy wystrój rzeźbiarski 

kościoła pielgrzymkowego w Bardzie i jego twórcy, w: Bardo, s. 117.
78 Rzeźba śląska 1650-1770. Katalog wystawy, oprac. D. Ostowska, Wrocław 1969, 

s. 12-13; K. Kalinowski, Rzeźba barokowa, s. 152-153, 159-161.
79 Z. Ostrowska-Kębłowska, Dzieje Kaplicy Królów Polskich, czyli Złotej w katedrze 

poznańskiej, Poznań 1997, ryc. 41; s. 108, 194, 200.
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Tumskim, a także wschodni i zachodni brzeg Odry80. Stanowi widomy znak 
pojednania polsko-niemieckiego81. Tak mówił o Jadwidze w kontekście tego 
pojednania Jan Paweł II w trakcie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny: Jadwiga 
w dziejach „stoi […] jakby postać graniczna, która łączy ze sobą dwa narody: 
naród niemiecki i naród polski. Łączy na przestrzeni wielu wieków historii, 
która była trudna i bolesna. Święta Jadwiga wśród wszystkich dziejowych 
doświadczeń pozostaje przez siedem już stuleci orędowniczką wzajemnego 
zrozumienia i pojednania”82.

Z XX wieku pochodzą przedstawienia Jadwigi Śląskiej w konkatedrze 
w Zielonej Górze pod jej wezwaniem, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 
Jedno znajduje się w szczycie ołtarza głównego, a na nim Jadwiga wskazuje 
na trzymany w ręku kościół (E. Torwird, lata 60. XX wieku). Drugi zaś obraz 
wisi na ścianie prezbiterium, ukazując na złotym tle Jadwigę ubraną w habit 
cysterki, z nałożonym nań czerwonym płaszczem podbitym gronostajami, 
w welonie i mitrze książęcej, z atrybutami (modelem kościoła i figurką Maryi 
z Jezusem). To subtelne i piękne przedstawienie wywodzi się z ducha sztuki 
prerafaelitów lub nazareńczyków83.

VII. Jadwiga Śląska i Kazimierz królewicz 

Po kanonizacji Jadwigi w 1267 roku jej kult szerzył się nie tylko na zie-
miach śląskich, ale także we wszystkich polskich diecezjach, a nawet poza gra-
nicami kraju. Stał się czynnikiem integrującym Śląsk z pozostałymi dzielnica-
mi, a św. Jadwiga obok św. Wojciecha i św. Stanisława zajęła centralne miejsce 
w polskiej hagiografii84, przyczyniając się do umacniania patriotycznego etosu 

80 M. Łagiewski, Mosty Wrocławia, Wrocław 1989, s. 18-19.  
81 Por. K. Bobowski, Św. Jadwiga trzebnicka (1174?-1243) – symbol konsolida-

cji narodów Europy, w: Kultura średniowieczna Śląska. Pierwiastki rodzime i obce, red. 
K.  Bobowski, Wrocław 1993 (= „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 98(1993)), 
s. 69-75; R. Schumann, Jadwiga Śląska – wzór dla Europy, tłum. D. Smolorz, Opole 
2014, s. 152-224; R. Michalski, G. Sokołowski, Wytyczyła wrocławską drogę pojednania, 
„Nowe Życie” 34(2017), s. 14-15.

82 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Wrocław, 21.06.1983 r., w: tenże, Piel-
grzymki do Ojczyzny, s. 321.

83 R. Knapiński, Titulus ecclesiae, s. 540-541.
84 Por. H. Gulbinowicz, Słowo wstępne, w: Legenda świętej Jadwigi, b.s.
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Polski. Nazywana była patronką nie tylko Śląska, ale i Królestwa Polskiego, co 
zaowocowało nawet błędnymi określeniami Regina Poloniae et Silesiae85.

W sztuce figura św. Jadwigi flankująca ołtarze czy na witrażach występuje 
także ze św. Kazimierzem królewiczem – patronem Litwy, w wystroju baro-
kowych kościołów i kaplic w Polsce. W takim zestawieniu została ukazana 
chociażby w zamojskiej katedrze w kaplicy Matki Bożej Odwachowskiej, 
w kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Kraśniku i na witrażach w Krynkach. 

Podsumowanie

Św. Jadwiga odcisnęła niezatarte piętno w wymiarze historycznym, du-
chowym i obrazowym. Niezliczona jest liczba kościołów i kaplic pod jej we-
zwaniem, niezliczona jest liczba rzeźb, obrazów, przedstawień Świętej. Świętej 
szczególnej, która była córką narodu niemieckiego, a zarazem stała się „wielką 
matką polskich Piastów na przełomie XII i XIII stulecia”86, jak mówił wielki 
papież Polak wybrany w dzień św. Jadwigi Śląskiej na stolicę Piotrową87. „Ob-
jawiła się w dziejach naszej Ojczyzny, a pośrednio i całej Europy XIII stulecia, 
jako [...] niewiasta dzielna”88. Doświadczyła w swoim życiu wielu tragedii, lecz 
wszystko „przeżywała w duchu wiary”89, modląc się przed Ukrzyżowanym. 

85 Jadwiga Śląska w modlitewniku wydanym w 1702 r. Officia propria sanctorum 
patronum Regni Poloniae została wymieniona pod dniem 17 października. Także w pie-
śniach nazywana jest patronką Polski, np. „Jadwigo święta, z cnót swoich przesławna, / 
Ciebie ma we czci naród polski z dawna, / I za Patronkę przed Bogiem uznaje, / Opiece 
Twojej poleca swe kraje” (Święta Jadwiga patronka Śląska i Polski. Krótki życiorys, litania, 
modlitwy, pieśni, Trzebnica 1946, s. 26; Św. Jadwiga Śląska w modlitwach, s. 138-142; 
A. Karłowska-Kamzowa, Święta Jadwiga patronka, s. 358-359).

86 Jan Paweł II, Homilia w czasie nieszporów maryjnych, Góra Świętej Anny, 21 czerw-
ca 1983 r., w: tenże, Pielgrzymi do Ojczyzny, s. 330.

87 Tenże, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, s. 104. Por. 
A. Kiełbasa, Święta Jadwiga patronką dnia wyboru Jana Pawła II, wyd. 2 uzup., Rzym-
Trzebnica 1985; J. Pater, Święta Jadwiga Śląska – Patronką Trzebnicy, w: Servus Sanctae 
Hedvigis Fidelis. Księga dedykowana Księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS, red. J. Swastek, 
M. Piela, Wrocław 2011, s. 247-248; B. Giemza, Święci żyją świętymi. Święta Jadwiga 
Śląska i Trzebnica w życiu świętego Jana Pawła II, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 2017.

88 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, 
s. 104.

89 Tenże, Homilia w czasie Mszy św., Wrocław, 21.06.1983 r., s. 321.
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Żyła dla Boga i bliźnich. Weszła w historię, w tradycję, a jej postawa stała się 
wzorem i inspiracją. Także w dziedzinie sztuki90. 

SAINT HeDwIg Of SILeSIA IN THe ICONOgRAPHy ON SeLeCTeD 
exAmPLeS fROm THe mIDDLe AgeS TO THe mODeRN TImeS

Summary

Hedwig of Silesia was canonized in the 13th century, not long after her death, 
which resulted in a number of literary and plastic works of art devoted to her. We can 
talk about the phenomenon of universality of the Duchess’ cult, and consequently 
about the dissemination of Saint Hedwig’s images, first of all in Silesia, then in 
Greater Poland, but also in other parts of Poland and abroad. Churches have been 
dedicated to her, her images have appeared in sculptures and paintings, she has been 
depicted in wall decorations and in illuminations. This gives a simply unimaginable 
number of presentations by the masters of all ages, in different styles and in various 
techniques. 

Słowa kluczowe: 
św. Jadwiga Śląska, żywoty, ikonografia, miniatorstwo, rzeźba, malarstwo.

Key words: 
Saint Hedwig of Silesia, lives, iconography, illumination, sculpture, painting.

90 Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa jako motto jednej ze swoich licznych książek uczynił 
przepiękne słowa Jana Damasceńskiego, który zapytany o rację wiary, tak odpowiedział: 
„Idź do kościoła i kontempluj sztukę, a dowiesz się, dlaczego wierzymy” (A. Kiełbasa, 
Mecenat polskich ksień, s. 3).

Ewelina Lilia Polańska | Św. Jadwiga Śląska w ikonografii na wybranych…
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 Losy dokumentów i pozostałość 
dyplomatyczna klasztoru cysterek w Trzebnicy

Gdy 30 października 1810 roku wydano edykt sekularyzacyjny1, znoszący 
na Śląsku instytucje kościelne i klasztorne, na tej liście znalazł się także liczący 
ponad 600 lat jedyny na Śląsku klasztor panien cysterek w Trzebnicy2. Zgro-
madzenie to, założone w 1202 roku przez parę książęcą Henryka I Brodatego, 
księcia Śląska, i jego małżonkę, księżną Jadwigę, wywodzącą się z rodu panów 
na Andechs3, należało do najbogatszych na Śląsku zgromadzeń cenobicznych 
i niewątpliwie najbogatszych klasztorów żeńskich. Jego posiadłości, oprócz 

Dr Roman Stelmach – historyk zatrudniony w Archiwum Państwowym we Wrocła-
wiu, autor 235 publikacji, w tym Katalogu śląskich dokumentów joannickich przechowywa-
nych w Narodowym Archiwum w Pradze (2014) i Katalogu dokumentów średniowiecznych 
przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (2014) oraz artykułów o treści 
archiwalnej i historycznej.

1 M. Derwich, Edykt kasacyjny króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 30 X 1810 r., 
edycja i  tłumaczenie, w: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga 
narodów na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na 
ziemiach zaboru pruskiego, red. M. Derwich, Wrocław 2014, s. 2- 22.

2 M. Derwich, Instytucje kościelne na Śląsku pruskim skasowane na mocy edyktu kasa-
cyjnego z 1810 r., w: Edykt, s. 48; U. Bończuk-Dawidziuk, A. Jezierska, Wykaz klasztorów 
i kolegiat mających zostać objętych edyktem sekularyzacyjnym z 30 X 1810 r., w tzw. Aktach 
Büschinga ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w: Kasaty, s. 72.

3 J. Swastek, Rodzina świętej Jadwigi, w: Księga Jadwiżańska, red. M. Kaczmarek, 
M. Wójcik, Wrocław 1995, s. 45n; A. Kiełbasa, Związki Św. Jadwigi z cystersami – stara-
nia o fundację trzebnicką, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczy-
pospolitej i Europy Środkowej, red. A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, 
s. 283.
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Śląska, znajdowały się w tamtych czasach na ziemi lubuskiej, na terytorium 
Księstwa Głogowskiego, a także na pograniczu pomorsko-wielkopolskim. 

Linię rozwoju klasztoru, raz wznoszącą się, raz malejącą, wyznaczały ko-
lejne wydarzenia z historii politycznej i gospodarczej: lata rozwoju do lat 70. 
XIII wieku, spadek nadań w XIV, kolejne lata prosperity w XV wieku, za 
rządów ksień piastowskich. Upadek przyniosły czasy reformacji w XVI wieku. 
Wieki XVII i XVIII to okres prosperity pod rządami ksień wywodzących się 
z ziem polskich, który przerwała bezpardonowa likwidacja placówki za cza-
sów „oświeceniowego monarchy”, za jakiego uważał się Fryderyk Wilhelm III 
Hohenzollern (1797-1840)4.

O tak świetnej i znakomitej historii klasztoru miały świadczyć pozostawio-
ne przez kolejne ksienie dokumenty pergaminowe i papierowe, księgi klasz-
torne i akta5. Przetrwały one do czasów nam współczesnych w stanie bardzo 
uszczuplonym, nie oszczędziły ich liczne wojny, klęski żywiołowe i częste 
zmiany polityczne, które dla źródeł o takim charakterze nie są bez znaczenia.

Moim zadaniem jest po raz kolejny przedstawić najlepiej zachowany spo-
śród tego materiału zasób dokumentowy, wobec braku zasobu ksiąg i całko-
witej zagłady archiwum aktowego. Jednakże ogląd tych dokumentów zacho-
wanych w archiwalnych zbiorach nie napawa optymizmem. Choć patrząc na 
dokumenty, najstarsze – średniowieczne, ma się odczucie, jakby w tej chwili 
zostały napisane przez kancelaryjnych mistrzów pióra.

Już wkrótce po przejęciu dokumentów do zbiorów archiwalnych6 zaczęły 
one wzbudzać wielkie zainteresowanie grona badaczy i popularyzatorów. Uła-
twiło to wydawanie ich drukiem, najpierw w formie regestów w ramach podję-
tego przez profesorów mediewistów z Uniwersytetu Wrocławskiego wydawnic-
twa Codex diplomaticus Silesiae7. Największe zasługi położył na tym polu prof. 
Colmar Grünhagen; on i jego następcy do 1930 roku zdołali wydać dokumenty 

4 Tendencje te są charakterystyczne dla dziejów większości śląskich klasztorów.
5 R. Stelmach, Dokumenty do dziejów klasztoru trzebnickiego – problematyka i  stan 

zachowania, w: Cysterki w dziejach, s. 288nn.
6 B. Krusch, Geschichte des Staatsarchiv zu Breslau, Leipzig 1908.
7 Codex diplomatcus Silesiae, Regesten zur schlesischen Geschichte, t. XVI, 1301-

-1315, von C. Grünhagen i C. Wutke, Breslau 1892; Regesten zur schlesischen Geschichte, 
t. XVIII, 1316-1326, von C. Grünhagen i C. Wutke, Breslau 1898; Regesten zur schlesi-
schen Geschichte, t. XXII, 1327-1333, von C. Grünhagen i C. Wutke, Breslau 1903; Re-
gesten zur schlesischen Geschichte, t. XXIX, 1334-1337, von E. Randt i H. Bellee, Breslau 
1923; Regesten zur schlesischen Geschichte, t. XXX, 1338-1342, von K. Wutke i E. Randt, 
Breslau 1930.
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wystawione do 1342 roku (w tym i dokumenty cysterek trzebnickich). Po 
II wojnie światowej historycy Uniwersytetu Wrocławskiego, na czele z Karolem 
Maleczyńskim i Anną Skowrońską, wydali trzy tomy kodeksu dyplomatyczne-
go Śląska (do 1227 r.)8; edycję kodeksu podjął w Niemczech Heinrich Appelt9, 
a następnie Winfried Irgang10. W ten sposób opracowano dokumenty do 1300 
roku. Jednocześnie Wacław Korta oraz jego uczniowie i współpracownicy 
kontynuowali wydawanie regestów śląskich dokumentów, które objęły okres 
1343-136011. W Archiwum Państwowym we Wrocławiu wydano dwie edycje 
katalogu dokumentów, które zakończono na roku 150012. Wspomnijmy też 
o regestach dokumentów dyplomów klasztornych doby nowożytnej13 i śre-
dniowiecznej14, opublikowanych przez K. Bobowskiego i R. Stelmacha.

8 K. Maleczyński, A. Skowrońska, Kodeks dyplomatyczny Śląska. Codex diplomaticus nec 
non epistolaris Silesiae, t. I, Wrocław 1951-1956, t. II, Wrocław 1959, t. III, Wrocław 1964.

9 Schlesisches Urkundenbuch, ed. H. Appelt, Wien – Köln – Graz 1971.
10 Schlesisches Urkundenbuch, t. II (1231-1250), wyd. W. Irgang, Wien-Köln-Graz 

1977; Schlesisches Urkundenbuch, t. III (1251-1266), wyd. W. Irgang, Köln-Wien 1984; 
Schlesisches Urkundenbuch, t. IV (1267-1281), wyd. W. Irgang, Köln-Wien 1988; Schle-
sisches Urkundenbuch, t. V (1282-1290), wyd. W. Irgang, Köln-Weimar-Wien 1993; 
Schlesisches Urkundenbuch, t. VI (1291-1300), wyd. W. Irgang, Köln-Wien 1998.

11 Regesty Śląskie 1343-1348, t. I, pod red. W. Korty, Wrocław-Warszawa-Kraków-
-Gdańsk 1973; Regesty Śląskie 1349-1354, t. II, pod red. W. Korty, Wrocław-Warsza-
wa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983; Regesty Śląskie 1355-1357, t. III, pod red. W. Korty, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1990; Regesty Śląskie 1358-1359, t. IV, pod red. 
W. Korty, Wrocław-Warszawa 1992; Regesty Śląskie 1360, t. V, pod red. W. Korty, Wro-
cław-Warszawa 1992. 

12 Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska, 
t. I (do roku 1300), wyd. R. Stelmach, Wrocław 1991; Katalog dokumentów przechowy-
wanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska, t. II, (1301-1327), wyd. R. Stelmach, 
Wrocław 1991; Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego 
Śląska, t. III, (1328-1350), wyd. R. Żerelik, Wrocław 1991; Katalog dokumentów przecho-
wywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska, t. IV, (1351-1365), wyd. R. Stelmach, 
Wrocław 1991; Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego 
Śląska, t. V, (1366-1379), wyd. R. Stelmach, Wrocław 1991; Katalog dokumentów przecho-
wywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska, t. VI, (1379-1390), wyd. M. Chmie-
lewska, Wrocław 1995; Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych 
Dolnego Śląska, t. VII, (1391-1400), wyd. R. Stelmach, Wrocław 1993. Wydano również 
jako t. VIII. Indeksy. Ich autorami byli R. Stelmach i R. Żerelik, Wrocław 1998.

13 Regesty nowożytnych dokumentów klasztoru trzebnickiego, cz. 1 (1501-1600), wyd. 
K. Bobowski, Wrocław 1995.

14 R. Stelmach, Regesty średniowiecznych dokumentów klasztoru trzebnickiego, Brzask 2014, 
s. 1-70; tenże, Regesty nowożytnych dokumentów klasztoru trzebnickiego (1601-1795) – w druku.
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W 1810 roku klasztor cysterek po 608 latach funkcjonowania na Śląsku 
został zsekularyzowany. Pomieszczenia klasztorne zamknięto, zakonnice usu-
nięto na zewnątrz. Natomiast zasoby archiwalne, biblioteczne i muzealne 
przewieziono do stolicy Dolnego Śląska i złożono w gmachu (także zlikwi-
dowanego) dawnego klasztoru kanoników regularnych Najświętszej Marii 
Panny na wyspie Piasek we Wrocławiu, w ramach założonej wtedy biblioteki 
uniwersyteckiej15.

Nowo powstałe archiwum, najpierw działające jako część biblioteki, od 
1822 roku jako archiwum prowincjonalne, przystąpiło do zliczenia przejętych 
dokumentów, podzielenia ich na zespoły i sporządzenia, także z myślą o póź-
niejszych badaczach, inwentarzy – repertoriów. Opracowano je według wzoru 
zaproponowanego przez syndyka głogowskiego Worbsa, a znaczną część prac 
wykonał Friedrich Jarick, najpierw jako student uniwersytetu zatrudniony 
w archiwum w ramach zleceń, następnie jako pełnoetatowy pracownik archi-
wum. Do swojej śmierci Jarick opracował kilkadziesiąt tysięcy dokumentów 
poklasztornych, spisując je w większości repertoriów, które zachowane są 
w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

F.  Jarick jest autorem repertorium dokumentów klasztoru cysterek 
w Trzebnicy. Spis ten zawiera układ zastosowany przez niego w pozostałych; 
jest to układ chronologiczny i tabelaryczny, w którym poszczególne rubryki 
oznaczały:

– kolejny numer,
– regest – streszczenie dokumentu,
– datę i miejsca wystawienia dokumentu w wersjach współczesnej i ory-

ginalnej,
– podanie materiału, na jakim dokument spisano,
– opis zachowanej (-ych) pieczęci,
– informacje bibliograficzne o dokumencie, które miały być wypełniane, 

w miarę ukazywania się kolejnych wydawnictw.
Opis dokumentu kończyła lista świadków przepisywana z testacji doku-

mentów.
Jarick sporządzał regest dokumentu w językach łacińskim lub niemieckim 

w zależności od języka, w jakim dokumenty zostały spisane. Poprzedzała je ty-
tulatura wystawcy i odbiorcy, po czym następował zasadniczy regest, w którym 
jego autor dość dokładnie opisywał czynność prawną zawartą między nimi. 

15 T. Kulak, Udział zasobów materialnych z likwidowanych na Śląsku na Śląsku klasz-
torów w powstaniu w 1811 roku Uniwersytetu Wrocławskiego, w: Kasaty, II, s. 261.
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Opis taki sporządzano w formie rękopiśmiennej; nieczytelne pismo Jaricka 
sprawia niejednokrotnie badaczom, a zwłaszcza młodym studentom, liczne 
trudności w prawidłowym ich odczytaniu i zrozumieniu opisanej w streszcze-
niu czynności.

Repertorium trzebnickie zatytułowano Urkunden Inhaltsverzeichniss vom 
Archiv des Fürstl. Stifts Trebnitz ordinis Cisterciensis. Archiuvzeichen: Trebnitz. 
Na ostatniej karcie Jarick wpisał datę ukończenia prac nad jego opracowa-
niem: „Explicit Archivum Virginum S. Monialium in Trebnitz. Datum Wra-
tisl. a. d. XXXI mens. Januarii A.R.S. 1821” oraz „Inhalts epitomen redegi 
mans. mea Fridericus Jarick Lusatus utr. jur. Doctor legens 1821”.

Początkowo w inwentarzu wpisano regesty 1035 dokumentów pochodzą-
cych z lat 1202-1795. W wyniku trwających w archiwum prac porządkowych 
dopisano w tzw. Dodatku I (Anhang I) dwa dokumenty: Jana, opata klasztoru 
w Lubiążu, z 28 VI 1341 roku (jako sygn. 186 b), i Małgorzaty Lutwitzin, ksie-
ni trzebnickiej, z 17 VI 1588 roku (jako sygn. 814 b). Pod nimi Jarick wpisał 
informację: „Ende des Trebnitzer Archivs ausgeschriben ein Vorabend des 
20ten Sonntags nach dem Erste der S. Dreieinigkeit, war Sonnabend den 23 
Weinmond 1819”, z zastosowaniem przez autora terminologii kalendarza re-
wolucyjnej Francji. Oznacza to, że pierwotnie prace ukończono w 1819 roku, 
a podjęto je po wpisaniu dokumentów w Dodatku II (Anhang II) w 1821 roku.

Drugi dodatek zawierał 33 wpisy kolejnych odnajdywanych dokumentów

L.p. wystawca Data Sygnatura
1. Katarzyna, ksieni 1362, 29 XII 211 b
2. Katarzyna, ksieni 1402, 17 XI 325 b
3. Bolka, ksieni 1413, 15 X 374 b

4. Jan de Jenkowicz z Namysłowa, kanonik 
i oficjał wrocławski 1417, 3 IX 404 b

5. Zygmunt, król rzymski 1423, 10 IX 431 b
6. Mikołaj Lobin, kanonik i oficjał wrocławski 1450, 4 XI 518 b
7. Maciej Korwin, król Węgier 1475, 27 II 579 b
8. Karol, ks. ziębicki 1516, 25 V 690 b
9. Wymienieni kardynałowie 1517, 15 IV 692 b
10. Maria Luckin, ksieni 1601, 19 XII 831 b
11. Taż 1606, 20 VI 835 b
12. Maciej II, cesarz 1609, 8 I 838 b
13. Sylwiusz, ks. oleśnicki 1653, 30 VIII 875 b
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14. Tenże 1657, 6 IV 883 b
15. Jadwiga Pruszakówna, ksieni 1660, 100 V 883 c
16. Taż 1669, 12 IV 899 b
17. Komes de Mockendorf 1673, 28 IX 899 c
18. Anna Zofia, ks. oleśnicka 1688, 20 IX 911 b
19. Taż 1693, 24 V 918 b

20. Krystyna Katarzyna z Wierzbna Pawłowska, 
ksieni 1694, 17 III 918 c

21. Taż 1697, 10 III 921 b
22. Karol Fryderyk, ks. oleśnicki 1708, 27 III 960 b
23. Rada miasta Eulenburg w Saksonii 1676, 26 XI 970 b
24. Karol Fryderyk na Cothendorf 1724, 24 I 975 b
25. Karol, ks. oleśnicki 1724, 24 I 977 b
26. Tenże 1733, 21 VII 992 b
27. Dawid Fleischer 1755, 24 VI 1019 b
28. Jan Krzysztof Lüpke 1763, 23 IV 1023 b

29 i 30. Karol Chrystian Erdmann, ks. oleśnicki 1776, 27 IX 10026 b 
i 1026 c

31. Tenże 1776, 27 IX 1026 d
32. Bernarda Paczyńska, ksieni 1778, 10 I 1027 a
33. Zofia Korycińska, ksieni 1727 – 1741 1036

Do końca II wojny światowej archiwum poklasztorne liczyło 1092 do-
kumenty16. W wyniku działań wojennych i późniejszych ewakuacji zasobu 
poniesiono znaczne straty w zasobie trzebnickim. Obecnie posiadamy 549 do-
kumentów dawnego archiwum klasztoru cysterek, co stanowi ponad połowę 
dawnego zbioru. Dzięki rewindykacji zasobu dawnego Staats Archiv zu Bre-
slau z Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 1981 roku17 odzyskaliśmy 125 
dokumentów z XIII wieku. Obecnie najpoważniejszą stratę stanowi brak do-
kumentów z lat 1401-1504 w liczbie 355 jednostek. Strata ta jest bolesna z tego 
też powodu, że były to głównie dokumenty ksień klasztoru wywodzących się 
z piastowskiej linii książąt śląskich: Katarzyny, ks. brzeskiej (†1403), Bolki, 
ks. kozielskiej (†1426), Anny, ks. opolskiej (†1453), Małgorzaty, ks. oleśnickiej 

16 R. Stelmach, Dokumenty do dziejów, s. 290.
17 E. Kobzdaj, Archiwalia śląskie przekazane Archiwum Państwowemu we Wrocławiu 

z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, „Archeion” 84(1988), s. 157-165.
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(†1465) oraz Anny, ks. opawskiej, z dynastii czeskich Przemyślidów (†1515)18. 
Pozostałe braki w zasobie stanowią dokumenty z okresu średniowiecza, ale 
głównie z czasów nowożytnych, do schyłku XVIII wieku, niezachowane już 
po II wojnie światowej. 

Odbiorcami tych dokumentów był klasztor cysterek, a przede wszystkim 
kolejne ksienie i inne osoby sprawujące różne funkcje w zarządzie klasztoru 
i poszczególne siostry. Byli nimi także poddani klasztoru, pracujący dla niego 
w licznych majątkach.

Natomiast wystawcami dokumentów były osoby i instytucje pochodzenia 
świeckiego i duchownego. Zaczynając od tych pierwszych, byli to panujący 
cesarze, królowie i książęta, władze państwowe – starostowie, wojewodowie 
i liczni urzędnicy śląscy i zagraniczni, ale także władze miejskie z burmistrza-
mi i wójtami na czele, organy takie jak rady i ławy miejskie, nie licząc rzeszy 
mieszczaństwa, pracujących dla klasztoru chłopów i wielu innych osób pry-
watnych, składających klasztorowi liczne powinności, czynsze i datki, z myślą, 
aby po śmierci spocząć w murach lub na cmentarzu szacownego cenobium. 
Nie bez znaczenia była zawarowana w dokumentach prośba o wstawiennic-
two, o modlitwę u Boga za ich dusze, o palenie przy grobach świec.

Ci drudzy, czyli wystawcy duchowni, to papieże, kardynałowie, arcybi-
skupi, biskupi i cała rzesza duchowieństwa diecezjalnego ze Śląska, Czech, 
Niemiec i wielu innych krajów Europy. Istotne są tu dokumenty władz za-
konnych, z opatami i ksieniami klasztorów cysterskich na czele; w tej grupie 
szczególna rola przypada dokumentom ksień trzebnickich19.

Dokumenty władz najwyższych to w pierwszym stuleciu klasztoru nada-
wanie mu nowych dóbr i przywilejów, od połowy XIV wieku ich zatwierdza-
nie, a także zamiany, sprzedaże i kupna majątków. Władze miejskie regulowały 
i zatwierdzały opłaty czynszowe i inne, regulowały opłaty podatkowe i liczne 
obowiązki.

Dokumenty kościelne to także zatwierdzanie posiadanego majątku rucho-
mego i nieruchomego, regulacje statutów zakonnych i wewnątrzklasztornych, 
zatwierdzanie testamentów, wielkości czynszów i innych opłat.

Archiwum klasztoru cysterek w Trzebnicy należy do najlepiej zachowanych 
i jest jednym z najcenniejszych zespołów dokumentowych przechowywanych 

18 R. Stelmach, Straty w dokumentach poklasztornych w świetle zachowanych repertoriów 
archiwalnych Archiwum Państwowego we Wrocławiu, „Archeion” 109(2006), s. 109-110. 

19 R. Stelmach, Średniowieczne ksienie klasztoru trzebnickiego i ich dokumenty, „So-
bótka” 2002 nr 4, s. 483-501; tenże, Ksienie trzebnickie w okresie nowożytnym i ich doku-
menty, „Brzask” 2003, s. 39-56.
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w zasobie wrocławskiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Faktem 
niezbitym pozostaje, że najcenniejszymi dokumentami są zachowane dyplomy 
fundacyjne, wystawione przez Henryka I Brodatego, księcia śląskiego. Między 
28 czerwca 1201 roku a 22 lutego 1203 książę w Szczepinie wystawił dokument 
o powstaniu nowej fundacji, którą jednocześnie zatwierdził Cyprian, biskup 
wrocławski. Klasztor otrzymał wezwanie św. Bartłomieja20. Dokument wy-
mienia wszystkie wsie, jakie klasztor otrzymał od pary książęcej, tzn. Henryka 
Brodatego i  jego żony Jadwigi. W 1208 roku książę potwierdził posiadłości 
klasztorne i ustalił ich granice21. 

Na czas przed 1224 roku należy liczyć wystawienie dokumentu rycerza Sie-
ciecha, syna Konrada, który w związku ze swym wyjazdem do Ziemi Świętej 
zapisał dobra w Zwróconej swemu bratu Stojgniewowi. Pielgrzym polecił też 
bratu, aby ma wypadek jego śmierci w czasie pielgrzymki przekazał te dobra 
klasztorowi w Trzebnicy22.

Kolejny dokument Bolesława Rogatki z 10 marca 1242 roku stanowi nada-
nie klasztorowi 10 grzywien dochodów z kamery wrocławskiej przy okazji 
powtórnej lokacji miasta Wrocławia na prawie niemieckim. Jest to druga (po 
nieznanej nam bliżej lokacji Henryka Brodatego)23 lokacja miasta dokonana 
po najeździe tatarskim z 1241 roku. W tymże 1242 roku, 24 sierpnia, wdowa 
po Henryku Brodatym, księżna Jadwiga wystawiła jedyny znany i zachowany 
jej dokument. Księżna przekazała klasztorowi swoje dziedzictwo w Zawoni24. 
Na mocy kolejnego dyplomu klasztor znalazł się pod opieką Henryka Do-
stojnego, margrabiego miśnieńskiego i landgrafa turyńskiego. Stało się to na 

20 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 125. Dokumenty klasztoru cysterek 
w Trzebnicy (cyt. dalej: Rep. 125 nr ) nr 3, przy dokumencie zachowana pieczęć księcia, 
wisząca na pasku pergaminowym, Schlesisches Urkundenbuch (cyt. dalej: SU), t. I nr 83; 
Katalog śląskich dokumentów średniowiecznych przechowywanych w Archiwum Państwowym 
we Wrocławiu, Wrocław-Racibórz 2014 (cyt. dalej: Katalog), nr 19, s. 29; por. K. Bobow-
ski, Podstawy bytu klasztoru trzebnickiego, w: Księga Jadwiżańska, s. 61nn.

21 Rep. 125 nr 549 (10 a), dokument opatrzono czterema pieczęciami – księcia 
Henryka, Henryka Kietlicza, arcybiskupa gnieźnieńskiego, biskupa Cypriana i kapituły 
wrocławskie, SU I, nr 115, Katalog nr 39, s. 30. 

22 Rep. 125 nr 119 (136), SU II, nr 249, Katalog nr 105, s. 33.
23 Rep. 125 nr 45 (54), na konopnych sznurach zachowana pieczęć księcia, SU II, 

nr 229, Katalog nr 2244, s. 38.
24 Rep. 125 nr 46 (55), na czerwono-białych sznurach zawieszone zostały pieczęcie 

Henryka, biskupa lubuskiego, Anny, wdowy po księciu Henryku II Pobożnym, księżnej 
Jadwigi, księcia Bolesława II Rogatki i Tomasza I, biskupa wrocławskiego, SU II, nr 234, 
Katalog nr 225, s. 38.
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mocy jego dokumentu z 25 października 1250 roku, wystawionego we włoskim 
Tarencie25. Z kolei 16 marca 1253 roku, w Magdeburgu, abp Wilibrand na 
mocy zawartego wcześniej układu z klasztorem cysterek, odstąpił mu 50 grzy-
wien we wsiach Trebnitz, Janczewo, Gölsdorph i Bukowina w ziemi lubuskiej 
oraz 15 łanów ziemi z pełnym sądownictwem26. Zespół posiada zachowany 
jedyny w naszych zbiorach dokument kanonizacyjny. Chodzi o bullę papieża 
Klemensa IV z 26 marca 1267 roku, w którym głowa Kościoła katolickiego 
wynosi Jadwigę, za jej niezliczone zasługi, do grona świętych27. O tym fakcie 
papież poinformował Janusza, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Ustanowione zo-
stało nowe święto w dniu 15 października. Jednocześnie papież udzielił 40 dni 
odpustu osobom odwiedzającym jej grób w tym dniu, a 100 dni tym, którzy 
odwiedzą jej grób w oktawę święta.

Archiwum klasztorne przechowało także jedyny w naszych zbiorach doku-
ment ekskomuniki rzuconej 27 kwietnia 1285 roku przez Tomasza II, biskupa 
wrocławskiego, na Henryka IV Prawego, księcia wrocławskiego, w wyniku 
długoletniej wojny toczonej między nimi o nieprawnie zabrane przez księcia 
dobra biskupie: zamki w Otmuchowie i Edelsteyn28.

Z 15 maja 1315 roku pochodzi wystawiony we Wrocławiu dokument Hen-
ryka z Wierzbnej, biskupa wrocławskiego, który polecił archiprezbiterowi 
w Strzelinie ekskomunikować Piotra, dawnego sołtysa w Wawrzeńczycach, 
za nieopłacanie powinności z dwóch łanów pola29. Datę 3 sierpnia 1340 roku 
nosi dokument Bolesława III Rozrzutnego, księcia legnickiego, który uwolnił 
dwór w Gądkowie koło Legnicy od wszelkich powinności. Dokument stanowi 
jeden z ciekawszych falsyfikatów sporządzonych około 2. połowy XIV wieku 
z inicjatywy Katarzyny, ks. brzeskiej30. Jest to oznaka, o czym wspominałem 
wyżej, że klasztor w związku z zahamowaniem wielkich nadań i fundacji zna-
lazł się w dobie kryzysu.

25 Rep. 125 nr 58 (68), na pasku pergaminowym pieczęć margrabiego Henryka, 
SU II, nr 406, Katalog nr 291, s. 41.

26 Rep. 125 nr 67 a (78), na czerwono-żółto-zielonych sznurach pieczęcie arcybisku-
pa i kapituły magdeburskiej, SU III, nr 68, Katalog nr 317, s. 42-43.

27 Rep. 125 nr 93 (103), SU IV, nr 15, Katalog nr 495, s. 50.
28 Rep. 125 nr 117 (134), na pasku pergaminowym pieczęć biskupa Tomasza II, 

SU V, nr 209 i 210, Katalog nr 667, s. 58.
29 Rep. 125 nr 140 (156), Regesten zur schlesischen Geschichte, (por. wyż., cyt. dalej: 

SR), SR 3496, Katalog nr 1229, s. 84.
30 Rep. 125 nr 164 (179), na czerwonych sznurach zachowana pieczęć księcia Bole-

sława III, odcięta z innego dokumentu, SR 6477, Katalog nr 2088, s. 127.
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Omówimy jeszcze kilka ciekawszych dokumentów z doby nowożytnej. 
Jako pierwszy wymienię dokument Anny, ks. opawskiej i ksieni klasztoru 
w Trzebnicy, z 18 marca 1515 roku, wystawiony w Trzebnicy. Ksieni i członkinie 
konwentu klasztornego: Małgorzata, przeorysza, Małgorzata Oppelin, piw-
niczna, Jadwiga Login, kantorka, Jadwig Hertelin, furtianka, Jadwiga Gelne-
rin, zakrystianka, Małgorzata Tautin, Jadwiga Geislerin, zarządzająca skarbem, 
Sybilla Schawckin, kustoszka, Małgorzata Nusse, podprzeorysza, za radą An-
drzeja, opata klasztoru w Lubiążu, i Karola, księcia oleśnickiego i ziębickiego, 
udzieliły mieszkańcom Trzebnicy pełnego zwolnienia od wszystkich czynszów, 
obciążeń i powinności na rzecz klasztoru na okres sześciu lat w związku z wiel-
kim pożarem, który zniszczył dobra klasztorne31. 23 kwietnia 1620 roku „in 
unseren fürstliche Stift Trebnitz” ksieni Elżbieta Piotrowska stwierdziła, że 
między klasztorami śląskimi została zawarta umowa o wyasygnowanie kwoty 
10 tys. talarów przez książęta i stany Dolnego i Górnego Śląska na leczenie 
strat poniesionych w czasie wojny trzydziestoletniej. W obradach wzięli udział 
książęta oleśniccy Fryderyk Wacław i Karol Fryderyk, którzy przekazali skar-
bowi 3 tys. talarów, a przedstawiciele władz – sołtysi, ławnicy i gminy – 5 tys. 
talarów32. Arcyksiążęta Konrad, Leopold i Karol Habsburgowie 7 września 
1624 roku w Nysie nadali nowy herb Dawidowi Gorlitzerowi, mieszczani-
nowi pasamonikowi wrocławskiemu. Herb wymalowany na dokumencie 
miał służyć odbiorcy i  jego następcom pod warunkami wskazanymi przez 
wystawców33. Natomiast wkrótce, bo 2 października 1624 roku we Wrocławiu 
Jerzy Rudolf, ks. Śląska, pan Legnicy, Brzegu i Złotoryi, zarządca starostwa na 
Górny i Dolny Śląsk zatwierdził układ zawarty między klasztorem trzebnickim 
a Joachimem Maltzanem, panem na Sycowie, o posiadaniu lasów i nieużytków 
w wykazanych dobrach. Ksieni Elżbieta otrzymała od Maltzana 13 tys. talarów 
odszkodowania34. 26 stycznia 1642 roku Andrzej, opat klasztoru w Lubiążu, 
w wyniku przeprowadzonej wizytacji w murach klasztoru trzebnickiego po-
lecił, aby po śmierci dotychczasowej ksieni Elżbiety Piotrowskiej na nową 
ksienię wybrano Barbarę Bukowską, liczącą 42 lata, z których w zakonie – 26, 

31 Rep. 125 nr 316 (686), na jedwabnych sznurach pieczęć ksieni, K. Bobowski, 
Regesty, nr 43, s. 33-34.

32 Rep. 125 nr 384 (855), zachowane pieczęcie ksieni i konwentu.
33 Rep. 125 n 387 (860), pieczęcie obu wystawców, w centralnej części dokumentu 

znajduje się kolorowy wizerunek herbu.
34 Rep. 125 nr 388 (861), dokument papierowy z sekretna pieczęcią księcia.
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urodzonej z prawych rodziców35. 23 lipca 1733 roku Innocenty, opat klasztoru 
w Krzeszowie, zatwierdził dokument Andiocha Pernota, generalnego opata 
cystersów, wystawiony 29 czerwca tego roku w Citeaux, w którym polecił on 
opatom klasztorów w Krzeszowie, w Plasach (Czechy) i w Campoliliorum (?) 
zwizytować klasztor cystersów w Jemielnicy36. Zachowały się także akta kapi-
tuły prowincjonalnej, wydane w Lubiążu 18 stycznia 1768 roku37.

* * *
Do końca II wojny światowej archiwum poklasztorne liczyło 1092 do-

kumenty. W wyniku działań wojennych i późniejszych ewakuacji zasobu 
poniesione zostały znaczne straty w zasobie trzebnickim. W chwili obecnej 
posiadamy 549 dokumentów dawnego archiwum klasztoru cysterek, co sta-
nowi ponad połowę dawnego zasobu. Po rewindykacji zasobu z Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej w 1981 roku odzyskaliśmy 125 dokumentów z XIII 
wieku. Obecnie najpoważniejszą stratę stanowi brak dokumentów z lat 1401- 
-1504 w liczbie 355 jednostek. Pozostałe braki w zasobie stanowią dokumenty 
głównie z czasów nowożytnych, do schyłku XVIII wieku. Odbiorcami tych 
dokumentów był klasztor cysterek, a przede wszystkim kolejne ksienie i inne 
osoby sprawujące różne funkcje w zarządzie klasztoru i poszczególne siostry. 
Natomiast wystawcami dokumentów były liczne osoby i  instytucje pocho-
dzenia świeckiego i duchownego. Dokumenty te stanowią niezwykle cenny 
materiał do dziejów Śląska średniowiecznego i nowożytnego, śląskiej archiwi-
styki – także kościelnej. Należy podkreślić, że dokumenty nowożytne są ciągle 
mało znane badaczom i miłośnikom historii.

fATe Of DOCUmeNTS AND DIPLOmATIC ReSIDUe  
Of THe CISTeRCIAN mONASTeRy IN TRzebNICA

Summary

In 1810 the Cistercian Monastery in Trzebnica was secularized. Its archival re-
sources were moved to the newly created Provincial Archive in Wroclaw, where all 

35 Rep. 125 nr 381 (866), zachowane 4 pieczęcie opatów w Lubiążu, Henrykowie, 
Kamieńcu Ząbkowickim i Krzeszowie, biorących udział w elekcji oraz konwentu trzeb-
nickiego.

36 Rep. 125 nr 503 (993), pieczęć opłatkowa opata Innocentego z Krzeszowa.
37 Rep. 125 nr 531 (1025), pieczęć wikariatu lubiąskiego.
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the transferred documents, preparations and inventories – repertoria were counted. 
Until the end of World War II the post – monastic archive held 1092 documents. 
As a result of the war and subsequent evacuation of the archive significant losses in 
Trzebnica resource were endured. At the moment we have 549 documents of the 
former Cistercian Monastery archive, which makes over 50% of the former resource. 
Thanks to the recovery of the former resource Staats Archiv zu Breslau from the Ger-
man Democratic Republic in 1981, as many as 125 documents from the 13th century 
were retrieved. Currently the most serious loss is the lack of documents from years 
1401-1504, in the number of 355 units. The most important surviving documents are 
the founding documents of 1202-1203, the property of Prince Henry the Bearded and 
his wife Hedwig, as well as documents relating to her – the act of giving the village 
of Zawonia to the monastery, with its preserved seals and the document of Saint 
Hedwig’s canonization. The most valuable among the saved documents are those 
belonging to the Silesian Dukes as well as the documents of the ecclesiastical and 
private issuers for the monastery.

Słowa kluczowe:
Trzebnica, cysterki, archiwalia.

Key words: 
Trzebnica, Cistercian, archives.
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Ewa Łużyniecka

 Architektura klauzury opactwa trzebnickiego 
w czasach św. Jadwigi Śląskiej

Badaczy architektury opactwa trzebnickiego od dawna nurtuje pytanie, jak 
wyglądał klasztor cysterek w czasach św. Jadwigi Śląskiej, czyli w 1. połowie 
XIII wieku. Jest to tym bardziej intrygujące, że klasztorny budynek klauzu-
ry uzyskał swą formę w czasie wielkiej przebudowy barokowej – wówczas 
prawie wszystkie średniowieczne pomieszczenia klauzury zostały rozebrane. 
Rozpoznanie tego budynku, będącego obecnie siedzibą Kongregacji Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, jest więc możliwe tylko dzięki badaniom 
architektonicznym i archeologicznym. Podjęcie po raz kolejny takich badań 
było możliwe dzięki pracom remontowym prowadzonym od 2011 roku1. 

Literatura przedmiotu jest bardzo bogata; zainteresowanie dziejami i ar-
chitekturą klasztoru w Trzebnicy sięga XVIII wieku i w zasadzie nie ma opra-
cowania dotyczącego architektury śląskiej, w którym nie wspominano by 
o Trzebnicy. Dlatego wymienię tylko dwie publikacje, które moim zdaniem 
były przełomowe w badaniu architektury trzebnickiej. Należy do nich ob-
szerna monografia bazyliki trzebnickiej, opracowana przez Alfreda Zinklera, 
Dagoberta Freya i Güntera Grundmanna2. Szczególnie interesująca była część 
omawiająca wyniki badań architektoniczno-archeologicznych prowadzonych 

Prof. dr hab. Ewa Łużyniecka – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; 
zajmuje się historią architektury, projektowaniem konserwatorskim i kształceniem młodej 
kadry naukowej, prowadzi interdyscyplinarne badania architektury sakralnej w Polsce 
i poza jej granicami; ewa.luzyniecka@pwr.edu.pl.

1 Prace remontowe prowadzone przez Fundację dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi 
Śląskiej „By Służyć”, której prezesem jest arch. Krystyna Klamińska, http//ocalicbysluzyc.
pl [dostęp: 15.03.2017].

2 A. Zinkler, D. Frey, G. Grundmann, Die Klosterkirche in Trebnitz, Breslau 1940.
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podczas remontu kościoła w latach 1931-1939. A. Zinkler3 przedstawił w niej 
dokładny opis badań, 80 ilustracji odkryć i 10 tablic z inwentaryzacjami i re-
konstrukcjami kościoła. Do najważniejszych ustaleń tego autora należało 
zlokalizowanie empory zakonnic i przedsionka zachodniego oraz zrekonstru-
owanie elewacji wewnętrznych i zewnętrznych kościoła. W latach 1982-1984 
podczas kolejnych prac remontowych Jerzy Rozpędowski4 prowadził badania 
kościoła, powtarzając w dużej części zakres badań Zinklera. Niewątpliwym 
osiągnięciem Rozpędowskiego było odkrycie wielu nowych detali architekto-
nicznych, których powstanie autor badań datował na lata 1203-1219. Oprócz 
tego autor uściślił rozplanowanie empory zakonnic, stwierdził autentyczność 
sklepień krzyżowych w krypcie i określił jej pierwotny wygląd. W trakcie re-
montu budynku klauzury w latach 1982-84, na terenie wirydarza J. Rozpędow-
ski odkrył mury średniowiecznego klasztoru. Przychylił się także do hipotez 
pierwszych badaczy obiektu i stwierdził, że kościół był wznoszony w dwóch 
etapach, przy czym przyjął rok 1219 za czas zakończenia budowy. Tak wczesne 
datowanie kościoła trzebnickiego spotkało się z ostrą krytyką Zygmunta Świe-
chowskiego5, który uważał, że odkryte przez Rozpędowskiego detale powstały 
między 1203 rokiem a latami trzydziestymi XIII wieku, i wiązał je z wystrojem 
katedry w Bambergu. Zwracał także uwagę na wyjątkowość architektury świą-
tyni klasztornej6.

Autorka zajęła się po raz pierwszy klasztorem trzebnickim w 1982 roku 
i wtedy przedmiotem jej badań były sklepienia bazyliki trzebnickiej7. Kolejny 
raz klasztor trzebnicki był przez nią opracowywany w związku z badaniami 

3 A. Zinkler, Die Rekonstruktion des mittelalterlichen Baues der Klosterkirche in Treb-
nitz, w: A. Zinkler, D. Frey, G. Grundmann, Die Klosterkirche, s. 11-113, tabl. 1-10.

4 J. Rozpędowski, Kościół cysterek w Trzebnicy, „Brzask. Rocznik Ziemi Trzebnickiej” 
1(1983), s. 49-61; tenże, Die Architektur der Zisterzienserinnkirche in Trebnitz, „Zeit-
schrift fur Ostforschung” 1987 nr 2, s. 161-173; tenże, Opactwo pań cysterek w Trzebnicy, 
w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, 
Poznań 1987, s. 263-281; tenże, Opactwo cysterek w Trzebnicy, w: Trzebnica. Atlas histo-
ryczny miast polskich, t. 4: Śląsk, z. 3, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław, s. 17-23.

5 Z. Świechowski, Wystrój rzeźbiarski kościoła klasztornego w Trzebnicy i jego związki 
z katedrą w Bambergu, „Rocznik Historii Sztuki” 21(1995), s. 5-20.

6 Tenże, Czy kościół cysterek w Trzebnicy był cysterski?, w: Dziedzictwo kulturowe 
cystersów, red. E. Łużyniecka, A. Galar, Wrocław 2014, s. 35-43.

7 E. Łużyniecka, T. Pomian, Analiza architektoniczna sklepienia kaplicy św. Jadwigi 
w Trzebnicy dokonana w oparciu o opracowanie fotogrametryczne, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze” 72(1983), s. 217-224; E. Łużyniecka, 
Sklepienia krzyżowe w XIII w. na Śląsku. Analiza na podstawie pomiarów fotogrametrycz-
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opactw cysterskich filiacji lubiąskiej8. Ostatnie badania architektoniczne, 
zapoczątkowane w 2012 roku9, związane są głównie z budynkiem klauzury. 
Interesujących spostrzeżeń dostarczyły zwłaszcza badania z 2014 i 2015 roku 
prowadzone we wnętrzach zachodniego skrzydła i w północnej części skrzydła 
wschodniego klauzury10. 

I. Próba rekonstrukcji rozplanowania klauzury

Znaczący wpływ na funkcjonowanie i  formę XIII-wiecznego klasztoru 
trzebnickiego miały zapewne ścisłe związki z opactwem cysterskim w Lubią-
żu11. Opat lubiąski był protektorem klasztoru, a ojcowie zajmowali się posługą 
duszpasterską w siedzibie cysterek. Spowiednikiem księżnej Jadwigi był między 
innymi opat Günter, w latach 1203-1209 stojący na czele klasztoru lubiąskiego, 
a brat Mateusz z Lubiąża był pod koniec życia szafarzem sakramentu chorych. 
Księżna przejęła także wiele zwyczajów cysterskich dotyczących pobożności 
maryjnej i ascezy. Biorąc przykład ze św. Bernarda z Clairvaux, często chodziła 
boso. Znany jest także fakt wysyłania kobiet do klasztoru w Lubiążu, gdzie 
żebrały o pokarm, który księżna Jadwiga spożywała.

Największy wpływ na wielkość i bogactwo architektury opactwa miała 
pozycja społeczna i finansowa fundatora Henryka Brodatego, księcia o zna-

nych, „Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki 
Wrocławskiej” 19(1987), s. 277-295.

8 E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia ślą-
skie, Wrocław 2002. s. 357-426; taż, Średniowieczny klasztor w Trzebnicy a architektura 
opactw cysterskich na Śląsku, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich i Europie Środ-
kowej, red. A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, s. 431-461.

9 Oprócz prac badawczych od 2012 r. z inicjatywy Fundacji dla Ratowania Klasz-
toru św. Jadwigi Śląskiej „By Służyć” były prowadzone projektowo-badawcze warsztaty 
z udziałem studentów i pracowników naukowych wydziałów architektury z Gdańska, 
Warszawy i Wrocławia oraz z lubelskiej akademii rolniczej – zob. E. Łużyniecka, Tożsa-
mość kulturowa a polskie badania architektury sakralnej po II wojnie światowej, w: Kultu-
rowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – osiągnięcia i sukcesy, red. M. Milecka, Lublin, 
s. 125-145.

10 Równolegle prowadzone były badania archeologiczne kierowane przez dr. Pawła 
Konczewskiego. Sprawozdanie z prac E. Łużyniecka, P. Konczewski, Cellarium z XIII 
wieku w klauzurze dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy, „Architectus” 2016 nr 2, s. 9-25.

11 A. Kiełbasa, Związki św. Jadwigi z cystersami – starania o fundację trzebnicką, w: Cy-
sterki w dziejach, s. 280.
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komitych powiązaniach dynastycznych, aspirującego do korony zjednoczone-
go królestwa polskiego. Traktował on ufundowane opactwo jako inwestycję 
rodową z grobowcami rodzinnymi, miejscami stałej pamięci i służby w razie 
potrzeby. Takim wielkim monasterem rodowym, ośrodkiem praktyk religij-
nych oraz pomnikiem jego politycznych i prestiżowych aspiracji był zarówno 
klasztor w Trzebnicy, jak i opactwo lubiąskie oraz henrykowskie. Z Legendy 
o świętej Jadwidze12 dowiadujemy się, że na budowę klasztoru książę wydał 
w latach 1203-1219 około 30 tys. grzywien, w tym na prace murowane 20 tys., 
czyli około 1170 grzywien rocznie. Dla porównania można przytoczyć, że na 
budowę katedry w Pradze w latach 1372-1378 wydano blisko 6,5 tys. grzywien, 
czyli prawie 1000 grzywien rocznie. Wrocławscy dominikanie przeznaczyli 
na budowę klasztoru i  inne prace budowlane w ostatnich kilkunastu latach 
XV wieku od 50 do 200 grzywien rocznie. Suma przeznaczona przez fundatora 
na budowę klasztoru trzebnickiego była więc znaczna, a należy dodać do tego 
dochody własne konwentu z gospodarowania dużą i dobrze zorganizowaną 
własnością trzebnicką.

Korzystne warunki finansowe i prestiżowe inwestycji trzebnickiej oraz za-
chowane relikty architektoniczne pozwalają na stwierdzenie, że w przypadku 
XIII-wiecznej klauzury tego żeńskiego opactwa – podobnie do siedzib kon-
wentów męskich13 – czerpano z wzorca nazywanego idealnym schematem roz-
planowania klauzury cysterskiej. U podstaw tego rozplanowania leży podział 
klauzury na część mnichów lub mniszek oraz na część konwersów i konwersek. 
Według tego schematu zaprojektowana została prawdopodobnie klauzura 
we wspominanym klasztorze lubiąskim, z którego jednak do dziś przetrwał 
tylko niewielki fragment skrzydła wschodniego – cellarium. Znacznie lepiej 
zachował się budynek klauzury jego macierzy w saksońskiej Pforcie14 (il. 1). 
Przypomnijmy, że początkowo opatem wizytującym klasztor cysterek trzeb-
nickich był opat z saksońskiej Pforty, a od 1219 roku funkcję tę powierzono 
opatom z Lubiąża.

12 Vita sanctae Hedwigis, wyd. A. Semkowicz, w: Monumenta Poloniae Historica, 
t. IV, Lwów 1884 [reprint: Warszawa 1961]; K. Stronczyński, Legenda obrazowa o świętej 
Jadwidze księżnie Szląskiej według rękopisu z roku 1353 przedstawiona i z późniejszymi tejże 
treści obrazami porównana, Kraków 1880.

13 E. Łużyniecka, Średniowieczny klasztor w Trzebnicy, s. 431-461.
14 W. Schoenheiz, Die romanischen Bauten des Zisterzienserklosters St. Marien in 

Pforte an der Saale, im Spannungsfeld zwischen Ordensregel und regionalen Einflüssen, 
Dresden 2006.
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1. Wirydarz i krużganki

W opactwie trzebnickim klauzura, przylegająca do kościoła od południa, 
była już w XIII wieku prawdopodobnie budowlą trzyskrzydłową, rozplanowaną 
wokół kwadratowego dziedzińca wewnętrznego – wirydarza. Do dziś nie zacho-
wały się materialne ślady zagospodarowania wirydarzy cysterskich, a w literatu-
rze funkcjonują dwie interpretacje pierwotnego wykorzystania tych dziedziń-
ców. Niektórzy badacze eksponują aspekt symboliczny wirydarza i utożsamiają 
go z omphalos – środkiem kosmosu. George Duby uznał wirydarz za olbrzymią 
tarczę zegarową, na której zamknięto wszystkie rytmy kosmosu15. Część badaczy 
uważa, że taka kompozycja wirydarzy powstała dopiero w czasach nowożyt-
nych. Inni podkreślają aspekt praktyczny dziedzińca16. Twierdzą, że był pokryty 
trawą, a na środku znajdowała się studnia lub basen do zbierania deszczówki. 
Mnisi prali tu swe ubiory w wodzie ze studni i suszyli je na trawie. 

15 G. Duby, Die Klöster der Zisterzienser. Architektur und Kunst, Paris 2004, s. 139.
16 M. Pacaut, Les Moines blanes, Fayard 1993, s. 261; Cistercian abbeys. History and 

architecture, tekst: J-F. Leroux-Dhuys, fot: H. Gaud, Paris 1998, s. 60. 
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Wirydarze w klasztorach cysterskich otoczone były krużgankami. Każdy 
z krużganków łączył pomieszczenia o różnej funkcji i we współczesnych inter-
pretacjach przypisano im różne znaczenia symboliczne, wywodzące się z pism 
św. Pawła. Krużganek przylegający do kościoła był strefą duchową spiritus. 
Tam odbywały się spotkania wspólnoty i wieczorne czytanie modlitw. Do 
dziś w tych krużgankach często zachowały się przyścienne siedziska. Z tymi 
krużgankami związana była także ceremonia mandatum. Miała ona miejsce 
raz w tygodniu, w sobotnie wieczory, i wówczas mnisi myli sobie nawzajem 
stopy na znak pokory i miłosierdzia. Śladem tej ceremonii są niecki na wodę 
z kanałami odprowadzającymi wodę na zewnątrz, zachowane we francuskim 
opactwie Fonfroide i Orval17 oraz czeskim opactwie Vyšší Brod18. W niektó-
rych klasztorach krużganki przy kościele były dwunawowe, np. w niemieckich 
opactwach Walkenried19 i w Pforcie20 oraz w polskim klasztorze w Kamieńcu 
Ząbkowickim21. 

Istnienie dwunawowego krużganka północnego w Trzebnicy jest także 
bardzo prawdopodobne. Wskazuje na to inwentaryzacja z 1926 roku22, uka-
zująca barokowy układ wnętrza, który mógł wykorzystywać średniowieczną 
konstrukcję krużganka. Według tej inwentaryzacji parter krużganka północ-
nego był dwunawowy i ośmioprzęsłowy. Między nawami ustawione były słupy 
podpierające poszczególne sklepienia. W tym wnętrzu w 1884 roku siostry 
boromeuszki umieściły salę modlitw, funkcjonującą od 1894 roku jako kapli-
ca zakonna. W 1928 roku kaplica została przebudowana i usunięto wówczas 
podpory wewnętrzne, tworząc jednoprzestrzenne wnętrze funkcjonujące do 
dzisiaj. 

Krużgankom wschodnim w klasztorach cysterskich przypisuje się aspekt 
intelektualny animus. Przylegało do nich pomieszczenie z księgami i kapitu-
larz, miejsca gdzie wykorzystywano umysł. Dzięki przeźroczom w kapitularzu 

17 Vivre dans une abbaye cistercienne aux XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, Moisenay 2003, s. 92.
18 M. Hlinomaz, Ke kulturně historické významu Cisterciáckého opaství ve Vyšším 

Brodĕ, w: 900 let cisterciáckého řádu, Praha 2000, s. 171.
19 B. Nicolai, Morimond et l’architecture cistercienne en Allemagne, „Buletin Monu-

mental” 155(1987), s. 181-197, il. 28. 
20 A. Ahmad, D. Dorsemagen, S. Schlicht, Chr. Kenner, Der Kreuzgang, w: For-

schungen zum Kloster Schulpforta, Halle an der Saale 2003, s. 99-129.
21 E. Łużyniecka, Architektura klasztorów, s. 146.
22 Mutterhaus der Borromäerinnen – Trebnitz in Schlesien, Plan I – Kllergeschoss, Plan II 

– Erdgeschoss, Aufgenommen: Trebnitz 1926, Druck von C. Maresch, Graph-Anstalt 
Breslau 1, w zbiorach Muzeum Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy.
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stojący w krużganku konwersi mogli wysłuchać ogólnego kazania wygła-
szanego w dni świąteczne. Nie mieli oni prawa głosowania i tylko dwa razy 
niektórzy z nich mogli przekroczyć próg sali kapitulnej – pierwszy raz, gdy 
prosili o przyjęcie do nowicjatu, i drugi raz, gdy składali śluby. Krużganek 
przylegający do refektarza wiązany był z funkcją cielesną corpus. 

Ściany XIII-wiecznego krużganka wschodniego w opactwie trzebnickim 
zostały prawdopodobnie obudowane murami barokowymi. Relikty pozo-
stałych krużganków są być może nadal ukryte pod powierzchnią wirydarza 
św. Jadwigi i ich rozpoznanie będzie możliwe podczas przyszłych badań archi-
tektoniczno-archeologicznych.

2. Skrzydło wschodnie

W skrzydłach wschodnich klauzur cysterskich, przy kościele znajdowały 
się zazwyczaj zakrystie albo dwa mniejsze pomieszczenia pełniące podobne 
funkcje. Jednym z nich było vestiarium, pomieszczenie, w którym trzyma-
no serwety oraz ornaty księży i do którego wchodzono od strony transeptu 
kościoła. Drugim pomieszczeniem było armarium, w którym mnisi przecho-
wywali najczęściej używane księgi. Fragmenty armarium zachowały się do 
dziś w angielskich opactwach cysterskich Strata Florida23 i Rievaulx24. Było 
ono małym, zazwyczaj pozbawionym okien wnętrzem, dostępnym od strony 
krużganka. Nazwa pomieszczenia pochodzi od łacińskiego słowa armarium 
oznaczającego szafę. Szafy zresztą, rozumiane jako element wyposażenia, słu-
żyły także do przechowywania ksiąg i wstawiano je do zakrystii. 

Należy przypuszczać, że XIII-wieczne relikty vestiarium i armarium klau-
zury trzebnickiej zachowały się w obrębie murów obecnej rozbudowanej 
barokowej zakrystii, złożonej z połączonych ze sobą siedmiu pomieszczeń, 
usytuowanych na dwóch zasadniczych poziomach. Być może podział na te 
dwa poziomy jest odzwierciedleniem średniowiecznych poziomów użytko-
wych parteru i piętra.

Sale kapitulne opactw cysterskich były miejscem zebrań mnichów lub 
mniszek, w których omawiano najważniejsze sprawy do załatwienia i rozstrzy-
gano konflikty. Zebrania takie odbywały się zwykle każdego ranka i rozpo-
czynał je opat od czytania oraz komentowania rozdziału Reguły (capitulum). 
Kapitularze miały różnorodną architekturę. Były to czasami jednoprzestrzenne 

23 D.H. Williams, The Cistercians in the early middle ages, Leominster 1998, s. 241.
24 P. Fergusson, St. Harrison, Rievaulx Abbey, New Haven/London 1999.
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sale, np. we francuskim opactwie Sivanés25, ale najczęściej były wnętrzami 
wielonawowymi i wieloprzęsłowymi o sklepieniach wspartych na kolumnach 
lub filarach, np. we francuskim klasztorze Raymont26 lub brytyjskim opactwie 
Rievaulx27. 

Dokładna lokalizacja i forma XIII-wiecznego kapitularza trzebnickiego 
nie jest nadal znana. Mógł się on znajdować w miejscu, gdzie mieści się dzisiaj 
piwnica kapitularza barokowego, obecnej Sali Marii, służącej jako sala reko-
lekcyjna, konferencyjna i koncertowa. Sklepienia tej piwnicy zostały wsparte 
na dwóch podporach, co może być powtórzeniem zasady rozplanowania pier-
wotnego kapitularza. 

Przy kapitularzach w klauzurach cysterskich zazwyczaj znajdowała się sień, 
która łączyła krużganki z terenem na wschód od klauzury. Przy sieni znajdował 
się też zwykle karcer, w którym zamykano zakonników, by odbywali pokutę. 
Takie karcery przetrwały w XIII-wiecznych polskich klasztorach w Wąchocku 
i Koprzywnicy28. Były to niewielkie pomieszczenia umieszczone pod schodami 
tzw. dziennymi. Na te schody można było wejść od strony krużganka, prowa-
dziły one do sypialni mnichów lub mniszek. 

Powtórzeniem zasady lokalizacji XIII-wiecznej sieni ze schodami dzienny-
mi w klauzurze trzebnickiej jest być może barokowa klatka schodowa umiesz-
czona na przedłużeniu obecnego krużganka południowego przy wirydarzu 
św. Jadwigi w klasztorze sióstr boromeuszek.

Za sienią i schodami w opactwach cysterskich sytuowano zwykle fraternię, 
czyli dzienny pokój pracy mnichów lub mniszek. Dość powszechnie uważa 
się, że sporządzano tutaj różne dokumenty lub kopiowano teksty na pergamin 
i welin, czyli mieściło się tutaj skryptorium. Rozplanowanie średniowiecznego 
scriptorium bywało różne, w największych klasztorach była to kilkuprzęsło-
wa, sklepiona sala dwunawowa oświetlana dwustronnie, np. w niemieckim 
klasztorze Eberbach29. W klasztorze trzebnickim skryptorium było zapewne 
bardzo ważnym miejscem. Z czasów rządów opatki Gertrudy zachowało się 

25 G. Duby, Sankt Bernhard. Die Kunst der Zisterzienser, Paris 1977, s. 144.
26 L’abbaye cistercienne en France, Moisenay 2005, s. 78.
27 P. Fergusson, St. Harrison, Rievaulx Abbey, New Haven/London 1999, s. 18-19.
28 E. Łużyniecka, Z. Świechowski, R. Kunkel, Architektura klasztorów cysterskich. 

Małopolskie filie opactwa Morimond, Wrocław 2008, s. 453, 597. 
29 J. Eberle, Mittelalterliche Zisterzienserklöster in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. Grundriss-Planatlas, Fulda 2011, s. 77.
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około siedemdziesięciu dyplomów, w tym najstarsze udowodnione fałszerstwo 
dokonane w skryptorium trzebnickim30.

3. Skrzydło południowe

Przy fraterni, najczęściej w południowych skrzydłach klauzur cysterskich, 
znajdowało się kalefaktorium – pomieszczenie ogrzewane piecami różnego 
rodzaju. W nim przygotowywano pigmenty, w zimie kopistom wolno było tu 
podejść i ogrzać ręce, mnisi mogli tu przychodzić, by natłuścić skórę swych 
butów, chorym upuszczano tu krew. Jedno z najokazalszych kalefaktoriów 
zachowało się we francuskim klasztorze w Sénanque31. W XII wieku było to 
kwadratowe pomieszczenie w połowie przykryte dwuprzęsłowym sklepieniem 
wspartym na kolumnie. W głębi sklepionej części znajdował się prosty w for-
mie kominek ogrzewający wnętrze. W innych XIII-wiecznych klasztorach 
cysterskich w Maulbronn (Wittenberga) czy Altzelli (Saksonia) wnętrze było 
ogrzewane za pomocą pieca podłogowego umieszczonego w piwnicy.

W trzebnickim kalefaktorium piec nie zajmował piwnicy, lecz był kon-
strukcją podziemną, skonstruowaną podobnie do XIII-wiecznego hypokau-
stum fraterni małopolskiego klasztoru cysterskiego w Sulejowie. Komora 
przypiecowa znajdowała się na zewnątrz budynku, a komora paleniskowa 
i grzewcza we wnętrzu; relikty tej części pieca zachowały się do dziś. Opał do 
pieca dostarczano z zagłębionej w ziemi komory przypiecowej, umieszczonej 
na zewnątrz, przy ścianie budynku. Pod posadzką pomieszczenia na dole 
znajdowała się komora paleniskowa z rusztem w formie ceglanych łęków. 
Nad nią była komora ogrzewcza wypełniona w części kamieniami i przykryta 
sklepieniem kolebkowym, w którym wykonano otwory kanałów dochodzą-
cych do otworów w płytkach posadzkowych – płytki takie zachowały się do 
dziś. Gdy spalano opał, dym uchodził kanałem umieszczonym w otworze 
wentylacyjnych, otwory w płytkach posadzkowych były wówczas zasłonięte 
pokrywami – czasami ołowianymi, czasami ceramicznymi. Po odpowiednim 
nagrzaniu kamieni płomień wygaszano i po odprowadzeniu dymu zasłaniano 
wlot do paleniska i otwór wentylacyjny. Wówczas wyjmowano pokrywy płytek 
posadzkowych, pozwalając tym samym, by gorące powietrze przedostało się 
do wnętrza. 

30 A. Wałkówski, Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII w., 
Zielona Góra-Wrocław 1996, s. 60. 

31 Cistercian abbeys, s. 68.
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Kalefaktorium było jedynym pomieszczeniem ogrzewanym w średnio-
wiecznych klasztorach cysterskich, położonych na terenach o łagodnym klima-
cie. W opactwach północno- i środkowoeuropejskich bardzo często ogrzewane 
były także inne pomieszczenia. W czasie wykopalisk odkrywa się ostatnio pie-
ce podłogowe typu hipocaustum, które ogrzewały kapitularze, np. w polskim 
klasztorze w Sulejowie32. Były także ogrzewane fraternie, np. we wspomnia-
nym klasztorze w Sulejowie33 albo w duńskim opactwie Lögum34. Dbano tak-
że o ciepło w refektarzach, np. w polskich klasztorach w Wąchocku35. 

Największym i najokazalszym pomieszczeniem w skrzydle południowym 
lub północnym klauzury był refektarz. Czasami refektarz był ustawiony rów-
nolegle do krużganka, np. w niemieckim klasztorze w Eldenie36, a czasami 
prostopadle do niego, np. we francuskim opactwie Raymont37. Zwykle była 
to kilkuprzęsłowa sala jedno- lub dwunawowa, kryta sklepieniami, np. we 
francuskim opactwie Noirlac38. Mnisi szli do refektarza w procesji, umywszy 
wcześniej wspólnie ręce. Po dwóch jego stronach stały stoły i ławy do siedzenia 
ustawione przy ścianach. Posiłki spożywano w ciszy, jedzenie było podawane 
przez „mnicha tygodnia” i przynoszone z okienka w ścianie kuchni, zwanego 
providence (opatrzność). Zwykle w ścianie zachodniej refektarza znajdowała 
się kazalnica, do której prowadziły niewysokie schody zbudowane w grubo-
ści muru, np. w portugalskim opactwie Alcobaça39. Każdego tygodnia opat 
wybierał lektora do deklamowania po łacinie wyjątków z Biblii, pomiędzy 
Benedicte i Deo Gracias, które zgodnie z regułą wyznaczały początek i koniec 
posiłku. W ten sposób zrytualizowany posiłek bardziej przypominał posługę 
religijną. 

Na podstawie opisów Jerzego Rozpędowskiego można przypuszczać, że 
w Trzebnicy przetrwały XIII-wieczne relikty refektarza o długości 16 m i sze-

32 J. Augustyniak, Piec ogrzewczy typu hypocaustum w klasztorze cysterskim w Sulejo-
wie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 38(1990), s. 261-271.

33 Tenże, Cysterskie opactwo w Sulejowie. Rozwój przestrzenny do końca XVI wieku w świe-
tle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1989-2003, Łódź 2005, s. 114-115.

34 J.A. Wissing, Das Kloster Lögumkloster in Rückblick, Løgumkloster 1989, s. 90-91.
35 E. Łużyniecka, Z. Świechowski, R. Kunkel, Architektura klasztorów, s. 470.
36 G. Binding, M. Untermann, Kleine Kunstgeschichte der mittelalterlichen Ordenbau-

kunst in Deutschland, Darmstadt 1985, s. 206.
37 Les Cisterciens, Mars 2007, s. 271.
38 L’abbaye cistercienne, s. 102.
39 J. Rodrigues, Monasterio de Alcobaça, London 2007, s. 79.
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rokości około 9 m40. Były to fundamenty i resztki trzech baz oraz piec podło-
gowy. Refektarz trzebnicki był więc prawdopodobnie ogrzewaną salą dwuna-
wową i czteroprzęsłową, ustawioną równolegle do krużganka i przypominającą 
w rzucie refektarz opactwa w Pforcie. Zasada lokalizacji średniowiecznego 
refektarza trzebnickiego przetrwała w rozplanowaniu barokowego skrzydła 
południowego przy wirydarzu św. Jadwigi. Skrzydło to prawie w całości zaj-
muje klauzurowy refektarz zakonnic oraz Sala Henryka, służąca jako jadalnia 
dla gości.

Przy refektarzach w klauzurach cysterskich sytuowana była kuchnia, gdzie 
kucharz – mnich tygodnia wraz z konwersami przygotowywał posiłek dla 
wszystkich. W kuchniach znajdowały się piece kominkowe oraz czasami cen-
tralne piece o otwartych paleniskach z wspartą na kolumienkach kamienną 
nadstawą łączącą się z kominem, np. we francuskim klasztorze Longpont41. 
Pod posadzką kuchni biegł zazwyczaj kanał, z którego pobierano wodę i do 
którego wylewano nieczystości. Zwykle w ścianie przyległej do refektarza 
znajdowało się okienko do podawania posiłków, w innych ścianach czasami 
bywały wnęki z kamiennymi półkami.

Niewiele wiemy o XIII-wiecznej kuchni w klauzurze opactwa trzebnickie-
go. W trakcie wykopalisk w 1984 roku odsłonięto prawdopodobnie jej muro-
wane relikty, ale ich interpretacja będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu 
ponownych badań. 

W pobliżu refektarza, przy lub na przeciw wejścia w średniowiecznych 
klasztorach cysterskich znajdowało się tzw. lavabo. Było ono miejscem obmy-
wania rąk przed posiłkiem i bardziej związane było z symboliką oczyszczenia 
niż z zabiegiem higienicznym. Czasami miało ono formę kamiennego koryta 
umieszczonego w ścianie krużganka, do którego była doprowadzana woda 
lub w którym ustawiano misy z wodą, np. w klasztorze Tintern42. Najczęściej 
jednak była to fontanna usytuowana wewnątrz małego pawilonu o rzucie kwa-
dratu, sześcioboku lub ośmioboku, np. we francuskim klasztorze Valmagne43. 
Zlokalizowanie lavabo w klasztorze trzebnickim wymaga badań architekto-
niczno-archeologicznych. 

40 J. Rozpędowski, Opactwo pań cysterek, s. 279.
41 L’abbaye cistercienne, s. 96-97.
42 D.M. Robinson, Tintern Abbey, „Welsh Historic Monuments“ Cardiff 1990, 

s. 52.
43 Cîteaux. L´ordre, son historie, ses abbayes, red. J. Roux, Vic-en-Bigore 2007, s. 130.
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4. Skrzydło zachodnie

Zachodnią część budynku klauzury w cysterskich opactwach średniowiecz-
nych zajmowało skrzydło konwersów. Było czasami odsunięte od wirydarza 
i oddzielone od niego uliczką konwersów lub w innych przypadkach przylega-
ło do wirydarza, np. w niemieckim opactwie Maulbronn44. Zwykle w przyzie-
miu skrzydła konwersów znajdowało się cellarium, czyli magazyn konwentu, 
refektarz konwersów i ich parlatorium, w którym urzędował piwniczy. Cza-
sami w skrzydle konwersów znajdowała się dodatkowo fraternia konwersów, 
np. w opactwie Byland45, w innych przypadkach lokalizowano tylko okazały 
refektarz, np. w czeskim opactwie Zlatá Koruna46. 

Na podstawie przeprowadzonych w 2015 roku badań architektoniczno-ar-
cheologicznych można przedstawić próbę odtworzenia i datowania przekształ-
ceń cellarium klauzury trzebnickiej. Badany fragment cellarium to pozostałość 
pierwszego budynku klauzury. Jego ściana zachodnia była zarazem częścią ele-
wacji skrzydła zachodniego, a zachowany do dziś jego fragment pomieszczenia 
jest jedynym zachowanym reliktem wnętrza najstarszego klasztoru trzebnic-
kiego. Skrzydło to przylegało do nieistniejącego dziś przedsionka kościoła i zo-
stało do niego dostawione – stąd deformacja części północnej pomieszczenia. 

Cellarium było dwunawowe, przykryte sklepieniami krzyżowymi, wspar-
tymi na ceglanych gurtach i kamiennym słupie. Zbudowano je prawdopodob-
nie w czasie zbliżonym do czasu powstania krypty św. Bartłomieja Apostoła 
w kościele trzebnickim, która jak się przyjmuje, powstała w latach 1203-1214. 
Świadczy o tym m.in. identyczna technika wykonania ścian, tylko w krypcie 
i cellarium występują cegły o niskich wysokościach (8-8,5 cm). Zarówno 
w krypcie, jak i w cellarium są sklepienia krzyżowe, bezżebrowe posadowione 
na gurtach; gurty w obu pomieszczeniach zbudowano z identycznych cegieł. 
Oprócz tego w obu opisywanych pomieszczeniach sklepienia były pokryte 
cienką warstwą tynku, a ściany pozbawione tynków.

W analogiczny sposób zbudowano mury cellarium klasztoru lubiąskiego, 
które prawdopodobnie powstało w ostatniej tercji XII wieku, czyli wcześniej 
od klauzury trzebnickiej. Usytuowano je na stoku – od strony średniowiecz-
nego wirydarza lubiąskiego było zagłębione w ziemię, a od strony zachodniej 
stanowiło pomieszczenie nadziemne – parter. Cellarium lubiąskie było dwu-
nawową i pięcioprzęsłową salą, przykrytą sklepieniami krzyżowymi, bezżebro-

44 J. Eberle, Mittelalterliche Zisterzienserklöster, s. 133.
45 St. Harrison, Byland Abbey, „Englisch Heritage”, London 1999, s. 32.
46 P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 696.
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wymi, wspartymi na gurtach. Zachowane do dziś sklepienia pokrywają nacieki 
zaprawy oraz odciski desek szalunku, na styku ściany z powłoką sklepienia 
istnieją szpary po deskach, analogicznie do sklepień trzebnickich. Kolejnym 
podobieństwem między cellarium lubiąskim i trzebnickim jest konstruowanie 
łęków sklepień w kształcie obniżonego półkola, które w późniejszym okresie 
wielokrotnie wzmacniano. 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w później zbudowanym cellarium 
średniowiecznego klasztoru mogilskiego, który był filią opactwa lubiąskiego. 
W Mogile przejęto prawdopodobnie trzebnicką zasadę budowy podpór mię-
dzynawowych. W obu wnętrzach masywne filary wzniesiono z dwóch warstw 
ciosów. Jedyna różnica polega na tym, że w mogilskim filarze nie ma odręb-
nego impostu i bazy, natomiast wydzielono je przez ścięcie naroży ciosów 
w strefie trzonu. Analogicznie do większości polskich klasztorów cysterskich 
XIII-wieczne cellarium trzebnickie zostało zagłębione w ziemię. Zasada ta 
została utrzymana podczas barokowej przebudowy, w czasie której rozebrano 
do fundamentów większą część klauzury. Pozostawiano jedynie te fragmenty, 
które można było wykorzystać w czasie dalszej budowy.

W średniowieczu piętrowymi częściami klauzury było skrzydło wschod-
nie z dormitorium mnichów i zachodnie z dormitorium konwersów. Piętra 
klauzury trzebnickiej nie przetrwały do dziś. Jedynie dwupoziomowy układ 
części południowej obecnej zakrystii może odzwierciedlać pierwotne położe-
nie piętra skrzydła wschodniego – mniszek. Sypialnie początkowo mnichów 
i konwersów były salami jednoprzestrzennymi. W zależności od klasztoru 
miały one różne formy. Czasami były to wysokie pomieszczenia kolumnowe 
ze sklepieniami, np. w austriackim opactwie w Heiligenkreuz47. Czasami 
były to niskie sale kryte stropem z niewielkimi szczelinowymi okienkami, 
np. w walijskim opactwie Valle Crucis48, lub drewnianą konstrukcją dachową, 
np. w opactwie Fontenay49. Do sypialni prowadziły schody nocne, usytuowa-
ne we wnętrzu kościoła, i schody dzienne, wyprowadzone w stronę krużgan-
ków i wirydarza. Mnisi w początkowym okresie funkcjonowania opactw spali 
w tunikach i getrach, ale bez butów, wełnianych kapturów i czarnego szkaple-
rza, który pierwotnie był fartuchem roboczym noszonym na tunice. W salach 
jednoprzestrzennych te ubiory były zawieszone na długim drewnianym drągu, 

47 Cistercian abbeys, s. 223.
48 D.H. Evans, Valle Crucis Abbey, „Welsh Historic Monuments“ Cardiff 1995, s. 39.
49 K. Krüger, Orden und Klöster. 2000 Jahre christliche Kunst und Kultur, 2007, 

s. 184.
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który był umocowany na całej długości sypialni i zastępował szafki. Począt-
kowo sala miała jedynie niskie przepierzenia między materacami, bez zasłon 
oddzielających materace od głównego przejścia. Już w XII wieku mnisi zaczęli 
walczyć o modernizację wspólnych sypialni i od XIII wieku wprowadzono 
zasłony między materacami, np. w klasztorze le Thoronet50. Później budowano 
drewniane ścianki działowe wydzielające cele, np. w klasztorze Valle Crucis51 
(il. 2 A, B). 

Podsumowanie

Odtworzenie rozplanowania i funkcjonowania budynku klauzury trzeb-
nickiej w czasach św. Jadwigi nie jest proste i to nie tylko ze względu na 
niewielką ilość oraz słabe jeszcze rozpoznanie zachowanych reliktów architek-
tonicznych. Słuszne są bowiem wątpliwości Zygmunta Świechowskiego, czy 
opactwo w tym czasie było „cysterskie” w pierwotnym rozumieniu tego poję-
cia52. Jest ono bowiem bardzo dobrym odzwierciedleniem kształtowania się 
w Europie tzw. drugiego zakonu cysterskiego53, charakteryzującego się znacz-

50 Vivre dans une abbaye cistercienne, s. 89.
51 D.H. Evans, Valle Crucis, s. 40, 41.
52 Z. Świechowski, Czy kościół cysterek, s. 35.
53 M. Pacaut, Les Moines blanes, s. 269.

Ilustracja 2
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nymi odstępstwami od pierwotnego modelu z początku XII wieku. W budyn-
ku klauzury trzebnickiej funkcjonowało bowiem wiele osób, z których część 
przebywała tam na stałe, a część była tylko chwilowo. Budynek był przede 
wszystkim siedzibą konwentu, ale trudno powiedzieć, czy przestrzegano ściśle 
podziału na strefę mniszek i konwersek. Aspekt religijny dominował w or-
ganizacji części mniszek, które wiele czasu poświęcały na modlitwę osobistą, 
indywidualną. Przeznaczały także około pięciu godzin każdej doby na liturgię 
wspólnotową. Szczytem liturgii każdego dnia była uroczyście celebrowana 
msza św. konwentualna. W trzebnickim konwencie celebransami byli zwy-
kle kapelani – początkowo cystersi, a od 1222 roku także kapłani diecezjalni. 
W niektóre uroczystości liturgię mógł celebrować ojciec opat – przykładowo 
opat lubiąski prowadził msze w dzień Trójcy Świętej oraz w wigilie Wniebo-
wzięcia i Narodzenia NMP54. Kapłani musieli mieć więc przynajmniej częścio-
wy dostęp do budynku klauzury, a zwłaszcza do wydzielonej jadalni, być może 
w strefie furty w części konwersek.

Rola konwersek była w tym czasie przypuszczalnie podobna do funkcji 
braci konwersów w zakonach męskich, którzy często byli zarządcami grangii, 
czyli własności ziemskich klasztoru. Warto wspomnieć intensywną działal-
ność gospodarczą prowadzoną przez opatkę Gertrudę. W tym czasie nastąpił 
przyrost i rozkwit wsi klasztornych oraz własności ziemskich, korzystających 
z pracy robotników najemnych oraz obowiązku świadczenia robocizny przez 
ludność zależną. Opatce tej przypadła także rola inwestora kierującego budo-
wą, zatrudniającego i opłacającego artystów, którym zlecano wykonanie wypo-
sażenia świątyni oraz sprzętów, naczyń i szat liturgicznych55. Jest oczywiste, że 
w czasie wykonywania swych prac musieli mieć przynajmniej chwilowy wstęp 
nawet do części klauzurowej. 

Pewien wpływ na funkcjonowanie części nieklauzurowej opactwa trzeb-
nickiego miała także działalność społeczno-charytatywna klasztoru. Akcji 
tego typu klasztor najwięcej podejmował w XIII wieku. Przykładowo w latach 
1221-1222 wspierał osoby poszkodowane w wyniku powodzi, z  inicjatywy 
św. Jadwigi i opatki Gertrudy powstał we Wrocławiu szpital Świętego Ducha 
i szpital dla trędowatych koło Środy Śląskiej56.

54 F. Wolnik, Liturgia w konwencie cysterek w Trzebnicy według Liber Ordinarius 
z 1573 r., w: Cysterki w dziejach, s. 195. 

55 M. Młynarska-Kaletynowa, W sprawie finansowania budowy klasztoru cysterek 
trzebnickich w XIII w., w: Budownictwo i budowniczowie przeszłości, red. A. Abramowicz, 
J. Maik, Łódź 2002, s. 281-285.

56 A. Kiełbasa, Związki św. Jadwigi, s. 284.
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Istotny wpływ na funkcjonowanie budynku klauzury miała księżna Jadwi-
ga, która zamieszkała w klasztorze około 1208/1209 roku po złożeniu z mężem 
ślubu czystości. Istotne jest to, że nawet po śmierci Henryka nie zdecydowała 
się na śluby ubóstwa i posłuszeństwa. Według tekstów Vita sanctae Hedwigis57 
księżna miała dostęp do klasztornej klauzury i  innych pomieszczeń. Prze-
bywała w refektarzu, chórze i kaplicach kościoła. W rozdziale drugim Vita 
św. Jadwiga Śląska ukazana jest jako osoba nie tylko wyróżniająca się wielką 
pobożnością, ale także jako ta, która nie uważała się za godną, by żyć wśród 
świątobliwych sióstr i z własnej woli zamieszkała na dole wspólnoty. Informuje 
o tym obszerny opis wyrazów czci księżnej wobec śladów mniszek: Similites 
ascendens ad dormitorium omnes gradus et passus, per quo transibant sorores, 
insuper et scabellos positos ante lectos, virgas quoque, quibus accipiebantur disci-
pline, deosculabatur humilime et devote58. Nie można także wykluczyć, że na 
ilustracji z Vita sanctae Hedwigis zostały zaznaczone schematycznie dormito-
ria – oddzielne cele mniszek na piętrze i wspólne sypialnie sióstr bez święceń, 
przedzielone drągami do zawieszania ubiorów lub zasłon (il. 2 C).

W otoczeniu księżnej pojawiały się mniszki59 będące jej wychowankami 
(Racława, Gaudencja, Eugenia), siostry jej usługujące (Jutha, Wiktoria, Ade-
lajda) i inne siostry (Pinnosa, Więcesława, Benedykta, Juliana). Z tekstów Vita 
sanctae Hedwigis wynika, że zakonnice nazywane sorores między innymi prze-
bywały przy niej w sypialni albo wraz ze służbą biczowały księżną. Księżnej 
towarzyszyły też dwórki nazywane pedeseques, ministeriales60. Dwór władczyni 
zajmował się między innymi wychowaniem i wprowadzaniem w dorosłe życie 
szlachetnie urodzonych kobiet. W otoczeniu księżnej Jadwigi znajdowały się 
także kobiety pośledniejszego urodzenia i sieroty – jedne zatrzymywała przy 
sobie, inne wydawała za mąż, jeszcze inne oddawała do klasztoru61.

Budynek klauzury za czasów św. Jadwigi spełniał więc wiele funkcji, po-
dobnie jak całe opactwo. Oprócz wymienionych działań w gestii zakonnej 
było prowadzenie bibliotek, działalność medyczna, szkolenie nowicjuszek 
zakonnych, a niekiedy młodzieży świeckiej. Teren klasztorny nie był także 
obszarem zamkniętym dla okolicznej ludności. Mieszkali tam najemnicy 

57 Vita sanctae Hedwigis, s. 510-642.
58 Tamże, s. 516.
59 A. Doroszewska, Otoczenie Henryka Brodatego i Jadwigi jako środowisko społeczne, 

Warszawa 1978, s. 48-49.
60 M. Michalski, Święta Jadwiga Śląska i mniszki trzebnickie - interpretacja hagiogra-

ficzna, w: Cysterki w dziejach, s. 269.
61 Tamże, s. 266.
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(mercenarii), ludność świecka z rodzinami, związana feudalnie z klasztorem 
(familiares) i osoby przekazujące władzę nad sobą i zrzekające się swojej wła-
sności na rzecz klasztoru (donati). Do klasztorów przywożono płody rolne 
i dostarczano je do magazynów. Ludność poddańcza wykonywała niektóre 
prace w klasztorach polegające np. na młócce zasiewów, udziale w pracach 
budowlanych. Nawet na terenie, wydawałoby się najbardziej wyizolowanej, 
klauzury i kościoła pojawiali się ludzie niezakonni. Było to związane z praca-
mi budowlanymi i remontowymi, prowadzonymi w zasadzie przez cały czas 
funkcjonowania klasztoru.

Architektura klasztoru cysterek w  czasach św. Jadwigi Śląskiej, czyli 
w pierwszej połowie XIII wieku nadal czeka na rozpoznanie. Wprawdzie 
w czasie wielkiej przebudowy barokowej prawie wszystkie nadziemne po-
mieszczenia średniowiecznej klauzury zostały rozebrane, ale pozostały relikty 
klasztoru ukryte pod wirydarzem św. Jadwigi. Od kilku lat Fundacja dla Ra-
towania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By Służyć”, prowadzi starania o przy-
znanie środków na przeprowadzenie badań architektoniczno-archeologicznych 
tych reliktów i ich ekspozycję. Powstało na ten temat wiele prac studenckich 
i dyplomowych. Należy mieć więc nadzieję, że w przyszłości zaistnieje moż-
liwość przeprowadzenia takich interdyscyplinarnych badań i wiele zagadnień 
związanych z miejscem pobytu św. Jadwigi Śląskiej zostanie wyjaśnionych.

ARCHITeCTURe Of TRzebNICA Abbey eNCLOSURe  
IN TImeS Of SAINT HeDwIg Of SILeSIA

Summary

The article presents an attempt at a  layout reconstruction of Cistercian nuns’ 
thirteenth-century abbey enclosure building in Trzebnica. It used to be adjoined 
with the church from the south and was probably a three-wing building laid out 
around the square cloister garth. Analysis of the building surviving relics was a base 
of reconstruction. These include: fragments of the refectory, calefactory and the south 
wing kitchen, visible today in the area of Saint Hedwig north cloister garth. They 
were revealed and preserved in 1982-1984. During the latest research in 2014 and 2015 
a fragment of the former west elevation of the west wing was discovered, being the 
only outside relic of the medieval enclosure building elevation. Also the structure of 
cellarium – the only surviving relic of the oldest Trzebnica monastery inside – was 
analyzed.
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Witold Waniek

 Najnowsze badania archeologiczne w bazylice 
pw. św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy

Prace wykopaliskowe w bazylice trzebnickiej trwały od marca 2011 do 
końca lipca 2015 roku. Wykonywane były w związku z montowaniem nowego 
ogrzewania oraz wymianą posadzki. W ciągu czterech lat zbadano całą nawę 
północną (bez kaplicy św. Jana) oraz nawę główną i południową do początku 
transeptu. Głębokość prowadzonych wykopów archeologicznych w poszcze-
gólnych partiach kościoła była różna i ściśle uwarunkowana naukowym wyja-
śnieniem odkrywanych reliktów. Wynosiła ona od 0,2 do 2,2 m. Każdy etap 
prac dokumentowano rysunkowo i fotograficznie, a przedmioty zabytkowe 
sukcesywnie poddawano konserwacji.

Trzebnicki kościół klasztorny powstawał w latach 1202-1269 jako trójnawo-
wa bazylika z kryptą, prezbiterium, kaplicami i absydami w części wschodniej 
oraz trójprzęsłowym transeptem i czteroprzęsłowym korpusem nawowym1. 
W jego wnętrzu umieszczona była empora zakonnic, ze schodami w części 
zachodniej, posadowionymi na cokole ceglanym. Średnica podstawy wynosiła 
3,5 m, a otworu, w którym stała drewniana klatka schodowa, 1,5 m. Podstawa 
zagłębiona była w podłoże na 0,7 m2. Ściany kościoła wykonane zostały z ce-
gły, natomiast elementy dekoracyjne i konstrukcyjne z piaskowca oraz granitu 
różnej barwy. Filary dźwigające sklepienie krzyżowo-żebrowe w nawach bocz-
nych i sześciodzielne w nawie głównej zostały posadowione na kwadratowych 

Witold Waniek – archeolog, firma Archeo-Trzebnica; e-mail: archeo.trzebnica@
vp.pl.

1 E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia ślą-
skie, Wrocław 2002, s. 89-109, 337-405.

2 Dowiodły tego prace archeologiczne przeprowadzone w 2015 roku.
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lub prostokątnych fundamentach, częściowo asymetrycznych, o różnej wiel-
kości i głębokości. Wykonane zostały z cegły, a w partiach dolnych z kamienia 
ciosanego, uzupełnianego fragmentami cegieł3. 

Najbardziej istotną zmianą wyglądu kościoła w średniowieczu, który funk-
cjonował już wówczas jako w pełni ukończona budowla, była przebudowa 
romańskiej kaplicy św. Piotra w 2. połowie XIII wieku4. Po kanonizacji św. Ja-
dwigi w 1267 roku zaczęto wznosić nową kaplicę w stylu gotyckim, którą 
ukończono w ciągu dwóch lat. W jej centralnej części umieszczono grobowiec 
św. Jadwigi. Pierwotnie była to tumba bez figury, z drewnianym baldachi-
mem5. Jego przebudowa w okazały sarkofag, prowadzona w latach 1679-1680, 
zapoczątkowała nadchodzące zmiany wizualne kościoła i klasztoru. Przypadły 
one na okres rządów ksieni Krystyny Katarzyny Pawłowskiej z Wierzbna 
i początek baroku. Pod kierunkiem mistrza budowlanego Ostricha powstał 
zupełnie nowy klasztor. Zakończeniem ponad stuletniego okresu barokizacji 
kościoła było wzniesienie nowej wieży, zakrywającej romańskie wejście głów-
ne do świątyni6. Ślady historycznych przemian zachodzących we wnętrzu 
kościoła były czytelne w materiale archeologicznym w postaci licznych de-
struktów ceramiki budowlanej: cegieł, dachówek, glazurowanych płytek oraz 
piaskowcowych elementów dawnego wystroju. Zalegały one na całej badanej 
powierzchni, a ich dużą koncentrację zlokalizowano w zachodniej części nawy 
północnej oraz we wschodniej części nawy południowej.

Prace wykopaliskowe na terenie bazyliki zapoczątkowali naukowcy nie-
mieccy podczas generalnego remontu obiektu, który trwał w latach 1931- 
-19397. Interdyscyplinarne badania przyniosły wiele istotnych odkryć. Do 
najważniejszych należało odsłonięcie dwóch portali: romańskiego – z tympa-
nonem ukazującym Dawida i Betsabe, zlokalizowanego w zachodniej fasadzie 
kościoła, oraz gotyckiego – z tympanonem przedstawiającym Chrystusa ko-
ronującego Najświętszą Marię Pannę. Ten ostatni łączył kaplicę św. Jadwigi 
z prezbiterium. Kilkadziesiąt lat później prof. Jerzy Rozpędowski przeprowa-
dził badania architektoniczno-archeologiczne kościoła i klasztoru, rekonstru-

3 Badania z lat: 2012-2015.
4 S. Pasiciel, Gotycka przebudowa kościoła klasztornego cysterek w Trzebnicy. Kaplica 

św. Jadwigi i nieukończony chór, Gniezno 2014.
5 R. Kaczmarek, J. Witkowski, Mauzoleum świętej Jadwigi w Trzebnicy, Wrocław 

1993.
6 T. Broniewski, Trzebnica, Wrocław 1959, s. 46-47.
7 A. Zinkler, D. Frey, G. Grundmann, Die Klosterkirche In Trebnitz, Breslau 1940.
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ując m.in. wygląd pierwotny krypty św. Bartłomieja oraz empory zakonnic8. 
W latach 2000-2002 prof. Ewa Łużyniecka, badając zespół kościelno-klasz-
torny, uściśliła natomiast fazy budowy poszczególnych elementów założenia9. 
Obecne badania archeologiczne, z racji dużego zasięgu inwestycji, dały możli-
wość poznania reliktów ukrytych pod posadzką bazyliki, z których większość 
była do tej pory nieznana. Wśród nich dominowały zabytki związane z kulturą 
funeralną epoki baroku, na które natrafiano w kryptach, grobowcach i przy 
zwykłych pochówkach. Ten niezwykle cenny materiał archeologiczny w kilku 
przypadkach można było przyporządkować personalnie. Oprócz tego licznie 
reprezentowane były dewocjonalia, monety i ozdoby, zagubione bądź zdepo-
nowane w różnych częściach kościoła.

Pierwsza krypta została odkryta w nawie głównej, w pobliżu ołtarza 
św. Bartłomieja. Jej sklepienie o widocznych wymiarach 2,28 m (W-E) × 2,18 
m (N-S), pojawiło się po usunięciu płyt posadzkowych i kilkunastocentyme-
trowej warstwy ciemnobrązowego piasku z próchnicą. W części centralnej, 
biegnącej w kierunku S, ubytek cegieł zalepiony został zaprawą cementową 
(0,5 m × 0,4 m). Prawdopodobnie podczas wcześniejszej wymiany posadzki, 
około roku 1900, celowo wybito cegły, chcąc dostać się do środka. Powiększe-
nie otworu groziło jednak zawaleniem osłabionego sklepienia. Wnętrze zostało 
więc sprawdzone tylko przez otwór. Przy wschodniej granicy krypty znajdował 
się pas ziemi o szerokości około 0,7 m. Oddzielał on obiekt od południowego 
krańca krypty św. Bartłomieja, z okresu barokowej przebudowy. W odległości 
około metra od krypty, w kierunku SW, natrafiono na owalny płat zaprawy 
piaszczysto-wapiennej (o wymiarach 0,8 m × 0,84 m) wylanej na podstawie 
zbudowanej z rumoszu ceglanego, otoczaków, resztek dachówek. Całość za-
głębiona była w podłoże na 0,4 m. Do badanej krypty przylegały od strony 
zachodniej schody, całkowicie zasypane zbitym lessem, z 0,1 m warstwą jasno-
brązowego piasku na stropie. Po usunięciu starych płyt posadzkowych począt-
kowo widoczne było tylko prostokątne obramowanie schodów, o wymiarach 
2,20 m × 1 m. Do wnętrza krypty prowadziło dziewięć precyzyjnie wykona-
nych stopni. Każdy z nich zbudowany był z dwóch poziomów po sześć cegieł 
spojonych zaprawą, o średniej wielkości 26 cm × 14 cm × 8 cm. Wiodły one do 
starannie zamurowanego, siedemnastoma warstwami cegieł, wejścia (fot. 1). 

8 J. Rozpędowski, Opactwo pań cysterek w Trzebnicy, w: Atlas historyczny miast pol-
skich, red. naukowa A. Czacharowski, t. 4, Śląsk, red. naukowa M. Młynarska-Kaletyno-
wa, oprac. R. Eysymontt, M. Młynarska-Kaletynowa, J. Rozpędowski, przy współpracy 
K. Demidziuka i A. Żurka, Wrocław 2003, s. 17-23.

9 E. Łużyniecka, Architektura klasztorów, s. 97-99, 338-340.
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Pomiędzy cegłami była jednolita zaprawa mokrej gliny z elementami wapna, 
sugerująca jednoczasowość zamknięcia. Część wewnętrzna klatki schodowej 
została otynkowana i pobielona (w ciągu wieków zmatowiała na ciemnożółty 
kolor). Nad wejściem widniał wypuszczony niestarannie łuk, wymurowany 
z odpadów ceglanych. Klimatycznie środek krypty był ciepły i wilgotny z sil-
nym zapachem pleśni i grzybów. Zwracało uwagę otynkowanie i zagładzenie 
ścian, oprócz sklepienia. Zaprawa była miejscami nabrzmiała z tendencją do 
kruszenia się. Posadzka ceglana była całkowicie zarwana w północnej części 
od wejścia. Leżały na niej przesuszone, kruche i poskręcane resztki drewnianej 
trumny bez śladów ludzkiego szkieletu. W południowej części znajdowały się 
fragmenty co najmniej trzech trumien (odnalezione drewniane kołki-prze-
kładki wskazywały, że dwie trumny ustawione były piętrowo, dolna uległa 
prawie całkowitej destrukcji). Stan drewna był bardzo zły. Dominującym 
okazem wśród desek była część wieka (długość 1,7 m; szerokość max. 0,36 m) 
z namalowanym białą farbą wizerunkiem krzyża cysterskiego o zaokrąglonych 
bokach i inicjałami IHS. Podczas badań krypty okazało się, że wieko przykry-
wało trumnę, w której spoczęła Benedictae Mariannae Sokolouska, zmarła 
18 marca 1734 roku w wieku 104 lat. W zakonie przeżyła aż 86 lat. Był to naj-
lepiej zachowany pochówek i jedyny możliwy do identyfikacji. 

Fot. 1 – Odsłonięte zejście do krypty nr 1
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Trumna Benedicty Sokolou(w)skiej wykonana była z grubszych desek 
dobrej jakości, dzięki czemu przetrwała w lepszej kondycji. Po zdjęciu elemen-
tów konstrukcyjnych wieka ukazał się środek trumny wypełniony miejscami 
kilkucentymetrową warstwą pleśni. Szkielet zmarłej był w całkowitym zaniku, 
poza kilkoma drobnymi fragmentami paliczków i miednicy. Dno trumny 
wymoszczono ścinkami drewna, powstałymi przy heblowaniu desek. W oko-
licy głowy znajdowały się resztki czepka, prawie całkowicie zetlałe. Ponadto 
z ubioru siostry cysterki zachowały się haftki wykonane ze stopu miedzi. 
Z przedmiotów ruchomych (stanowiących niewątpliwie osobistą własność 
zmarłej) przetrwał duży krzyż drewniany z miedzianym okuciem górnej czę-
ści, mający uszko do mocowania10. Mógł być zatem noszony na szyi. Oprócz 
krzyża zachowały się częściowo koraliki różańca, który oplatał dłonie zmarłej. 
Identyfikacja pochówku była możliwa dzięki zachowanej tabliczce z ołowiu, 
przytwierdzonej do trumny w okolicy wezgłowia. W archiwum kościelnym 
zachowały się spisane na welinie śluby wieczyste siostry (Mariae) Benedicty 
Sokolou(w)skiej.

Druga z odkrytych krypt znajdowała się w zachodniej części nawy połu-
dniowej, w miejscu styku dwóch budowli: kościoła i klasztoru. Rozpatrując 
lokalizację krypty, należy omówić ją wspólnie z drugą konstrukcją ceglaną, 
przylegającą do sepulkralnego obiektu od strony zachodniej. Oba założenia 
były bowiem złączone na stropie i obramowane murkami (fot. 2). Strop krypty 
miał formę półłuku (wielkość 2,26 m × 1,30 m, razem z murkiem), w drugiej 
konstrukcji był prawie płaski (wielkość 2,90 m × 1,56 m, razem z murkiem). 
Od strony południowej, pomiędzy omawianymi obiektami a ścianą klaszto-
ru, znajdował się niezabudowany fragment przestrzeni o szerokości od 0,5 m 
do 0,7 m, wypełniony intensywnie czarną próchnicą. Aby zbadać wnętrze 
obu budowli od strony południowej i północnej, założono dwa wykopy son-
dażowe. W pierwszym z nich na głębokości 1,2 m odsłonięto tylne ściany 
obiektów. Mając do dyspozycji większą przestrzeń w partii północnej, od-
kopano północną ścianę krypty do poziomu 1,64 m. Natrafiono przy okazji 
na negatywy dużych wkopów grobowych bez widocznych kości oraz jeden 
pochówek w trumnie. Ten ostatni został w połowie uszkodzony późniejszą 
budową krypty. Zachował się w nim tylko fragment czaszki. Po otwarciu 

10 Krzyż ten stanowi bardzo rzadkie znalezisko. Znane są egzemplarze z klasztorów 
i kościołów ale nie z krypt. Zabytek posiada z tyłu wnęki, w których pierwotnie znajdo-
wały się relikwie, w tym przypadku niezachowane. Całość zasunięta była cienką deseczką. 
Być może krzyż był podarunkiem ksieni Zofii Koryczinskiej na stulecie urodzin dla siostry 
Benedicty.
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krypty widać było zapadniętą trumnę. Pomieszczenie pomalowane było gru-
bą warstwą wapna na całej powierzchni, do wysokości koleby. Świadczyło 
to o złożeniu ciała do grobu od góry i zamknięciu całości sklepieniem. Na 
trumnie leżały resztki drewnianych krążyn. Wieko zostało bogato ozdobione 
wizerunkiem krzyża z realistyczną rzeźbą Chrystusa. Kościec ułożony był 
w porządku anatomicznym, w stanie prawie całkowitego rozkładu – zachowa-
ły się pojedyncze kości: paliczków, kręgosłupa i piętowe. Ubiór zmarłego był 
zesztywniały, kruchy i obrośnięty pleśnią. Wokół znajdowały się ścinki drew-
niane. Rozpoznać można było sutannę oraz stułę, której końce wzmocnione 
były miedzianymi nitkami (fot. 3). Ręce zmarłego oplatał różaniec połączony 
z mosiężnym krzyżykiem. Pod prawą ręką umieszczony został duży drewniany 
krzyż z wizerunkiem Chrystusa (wymiary krzyża 17,5 cm × 7,5 cm). Mimo 
braku bezpośrednich wskazówek dotyczących tożsamości zmarłego (nie było 
tabliczki ani inskrypcji na trumnie) udało się ustalić personalia zmarłego na 
podstawie opisu kościoła z 1848 roku11. W krypcie pochowany był Mauritius 
Kalinowsky, ostatni spowiednik sióstr cysterek, przybyły z klasztoru w Lubiążu 
w roku 1808. Zmarł on 8 stycznia 1812 roku.

11 A. Bach, Geschichte und Beschreibung des fürstlichen jungfräulichen Klosterstiftes 
Cistercienser Ordens in Trebnitz, aus den Stifts-Urkunden und anderen bewährten Schriften 
zusammengetragen von Aloysius Bach, ehemaligen Professr und Convict-Regens des königl. 
katholischen Gymnasiums zu Glatz, Archiv für die Geschichte des Bisthums Breslau, Zweiter 
Band, Neisse 1859, s. 221.

Fot. 2 – Strop krypty nr 2 i miejsce dawnego przejścia pod fundamentem kościoła
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Od początku zastanawiająca była lokalizacja krypty, jej orientacja na osi 
N-S oraz połączenie z drugą konstrukcją w części zachodniej. Wyjaśnienie 
tych kwestii możliwe było tylko od strony południowej, w wąskim pasie 
ziemi, gdzie w sondażu odsłonięto ściany obu budowli. W części północnej 
uniemożliwiała to szeroka, ceglana podstawa pod filar. Po dostaniu się do 
wnętrza drugiego obiektu natrafiono na komorę z bardzo ciasnym przejściem 
prowadzącym pod fundamentem kościoła (0,55 m × 0,7 m) w kierunku za-
chodnim, czyli w stronę klasztoru. Nad wejściem umieszczona była żelazna 
sztaba wzmacniająca konstrukcję, nad którą znajdował się łuk ceglany. Użyte 
materiały wskazywały na okres nowożytny. Korytarz prowadzący w stronę 
klasztoru został całkowicie zasypany ziemią i gruzem. Usuwanie nadkładu od-
bywało się w bardzo trudnych warunkach. Brak przestrzeni i tlenu mocno spo-
walniał prace. Ostatecznie udało się przedostać do ogromnego pomieszczenia 
piwnicznego o wysokości 2,20 m, szerokości 3,20 m i długości 5,50 m. Część 
dolna komory zasypana była ponadmetrową warstwą ziemi z gruzem, celowo 
rozplantowaną po całej powierzchni. W ten sposób starano się tam pomieścić 
jak najwięcej urobku. W kierunku zachodnim usypano wielką hałdę ziemi 
sięgającą sklepienia. Za nią, w stropie, widoczne było zamurowane zejście do 
odkrytego pomieszczenia, wychodzące od klasztoru. W ścianie tkwiły relikty 
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Fot. 3 – Wnętrze krypty ze szczątkami Mauritiusa Kalinowsky’ego
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żelaznych uchwytów. Komunikacja była możliwa dzięki długiej drabinie, 
która została usunięta w chwili zaprzestania użytkowania piwnicy. Na środku 
południowej ściany widniał niewielki kanał wentylacyjny (0,5 m × 0,5 m), 
zasłonięty w epoce metalową kratą osadzoną na żelaznych hakach i wygiętych 
gwoździach. Miała ona chronić wnętrze pomieszczenia przed gryzoniami. 
Mimo bardzo ciężkich warunków panujących wewnątrz kanału udało się 
dotrzeć do jego końca. Dzięki temu ustalono, że jedna odnoga, obecnie zamu-
rowana, prowadziła w górę i miała wyjście na zewnątrz, dostarczając świeżego 
powietrza. Obecnie została zamurowana. Druga część kanału wentylacyjnego 
biegła do mniejszego pomieszczenia piwnicznego, z widocznymi ceglanymi 
schodami w części wschodniej. Dzisiaj ta komora znajduje się pod kaplicą 
klasztorną. Dojście inną drogą do obu odkrytych pomieszczeń jest niemożliwe 
(trzeba by rozkuć ściany w piwnicach klasztornych). 

Odkryte komory nie były do tej pory znane i nie widniały na żadnych 
planach. Spełniały prawdopodobnie funkcję cellarium i były wspólne dla 
kościoła i klasztoru. Z przechowywanej w niej żywności korzystali księża 
i siostry zakonne. Na pewno były tu też zapasy przeznaczone dla dostojników 
nawiedzających oba święte miejsca. Być może w warunkach zagrożenia ukry-
wano tam precjoza lub nawet chowano się przed wrogiem. Dostęp do piw-
nic od strony kościoła został odcięty w momencie wybudowania krypty dla 
ks. Mauritiusa Kalinowsky’ego. Jej orientacja N-S (jedyny odkryty pochówek 
z taki układem) wynikała z zamiaru całkowitego zakrycia przejścia. Było to 
już w 1812 roku, w trudnych dla kościoła czasach na terenie zaboru pruskiego. 
Prawdopodobnie w tym samym okresie, lub niedługo później, zlikwidowano 
dojście do piwnic z części klasztornej, wykorzystując je jako skład odpadów 
budowlanych.

Trzecia z badanych krypt znajdowała się w nawie północnej, zajmując jej 
znaczną przestrzeń. Na stropie znajdowała się warstwa piasku oraz gruzu wy-
mieszanego z lessem. Na tym podłożu leżały demontowane kafle podłogowe. 
Krypta nie dochodziła do końca zachodniej części nawy. Jej kraniec oddalony 
był o 3,8 m od progu dawnego, zachodniego wejścia do kościoła. Przestrzeń 
pomiędzy końcem krypty i nawy wypełniona była licznymi głębokimi wy-
kopami, zawierającymi duże kawałki kamieni, cegieł i szczątków ludzkich. 
Częściowo połamane kości były wymieszane z piaskiem, próchnicą oraz od-
padami budowlanymi. Prawdopodobnie podczas budowy krypty, w połowie 
wieku XVIII, starsze groby zostały zniszczone, a ich pozostałości wrzucone 
z gruzem do jam. Być może także późniejsze epizody budowlane powodowały 
zaburzenie warstw zachodniej części krypty. 
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O istnieniu krypty w nawie północnej świadczyła płyta z piaskowca, wi-
doczna w posadzce. Jej wymiary to 1,64 m × 1 m. Miała ona cztery syme-
trycznie rozmieszczone, kute gwoździe zakończone kotwami. Za ich pomocą 
można było podnieść płytę ważącą kilkaset kilogramów. Wokół znajdowała 
się także piaskowcowa opaska o szerokości 0,2 m, dopasowana do kształtu 
kamiennej klapy. Mimo że zejście do podziemi było czytelne dzięki płycie, zu-
pełnie nie znana była zawartość krypty. Wybudowana została w połowie XVIII 
wieku dla oficjalistów klasztoru12. Strop krypty zachował się w bardzo dobrym 
stanie technicznym, kilka spękań w części centralnej nie stanowiło zagrożenia 
dla konstrukcji. Rozpościerała się ona pomiędzy ścianą północną kościoła 
a filarami ołtarzy bocznych. Długość jej stropu wyniosła 17,80 m, przy mak-
symalnej szerokości 4 m. W zewnętrznej, północnej ścianie kościoła widoczne 
są trzy otwory służące do wentylacji krypty. Do jej wnętrza prowadziły schody, 
a przed samym wejściem znajdowała się pierwotnie żelazna krata. Świadczą 
o tym zachowane w ścianie zawiasy. Badając kryptę, nie natrafiono w niej na 
trumny. Była ona sucha, pomalowana wapnem i pusta (fot. 4). Na całej dłu-
gości ciągnęła się posadzka spojona zaprawą cementową. W budowie krypty 
wyróżnić można było trzy komory z niszami. W środkowej, o nieco innym 
układzie, do ceglanego postumentu przymocowano dwie tabliczki trumienne. 
Jedna z nich informowała o zmarłym w maju 1778 roku Andreasie Labitzke, 
który dożył 66 lat. Druga była poświęcona Ignatiusowi Gründlerowi, pocho-
wanemu 10 grudnia 1804 roku. Był on prawnikiem związanym z klasztorem 
trzebnickim. Wykonany w postumencie sondaż pozwolił ustalić, że wewnątrz 
zbudowano dwie ceglane komory. Powstały one podczas prac porządkowych 
w kościele, zapewne pod koniec XIX lub na początku XX wieku. Jedną z nich 
wypełniono ludzkimi kośćmi i okuciami trumiennymi, w drugiej złożono 
drewniane fragmenty trumien. Niewątpliwie krypta była przygotowana do 
ponownego wykorzystania, zamiaru tego jednak nie zrealizowano. Dużym 
zaskoczeniem był odkryty w części południowej dren ceramiczny w podsypce 
piaszczystej. Nie wiadomo, czy miał odprowadzać ewentualną wodę z krypty, 
czy też związany był z modernizacją na przełomie XIX/XX wieku dzisiejszej 
ulicy Jana Pawła II. Usunięta została wtedy droga prowadząca do północnego, 
bocznego wejścia do kościoła z tympanonem Najświętszej Marii Panny z Dzie-
ciątkiem. Regulacja spadku ulicy doprowadziła do obniżenia poziomu drogi 
o około 2 m. Przy drenie odkryto zagubioną tabliczkę trumienną z inskrypcją 

12 T. Broniewski, Trzebnica, s. 18.
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o pochowanej w pobliżu osobie, którą była Elizabeth de Paczinska Karsnicka, 
zmarła w wieku 70 lat, w 1778 roku.

Krypta nr 4 znajdowała się w północno-wschodniej części nawy północnej. 
Jej strop widoczny był na głębokości 0,28 m pod posadzką. Wielkość budowli 
wynosiła 1,40 m × 1,16 m. Częściowo była ona oparta południowym bokiem 
o masywny mur z głazów pochodzący z początków budowy kościoła. Wysta-
jące z lica kamienie spowodowały, że płaszczyzna południowego boku krypty 
już na etapie jej budowy była zachwiana. Krypta zachowała się w złym stanie 
technicznym, z mocno zmurszałą zaprawą i widocznymi wewnątrz spękaniami. 
Sprawiała wrażenie wykonanej niedbale i w pośpiechu. Dla zaoszczędzenia ma-
teriału otwór zamurowano cegłą ustawioną na wozówce, podstawą do frontu. 
Wnętrze obiektu, pomalowane wapnem, zawierało zmurszałą i zapadniętą 
trumnę, z dobrze widocznym płóciennym obiciem przytwierdzonym mie-
dzianymi, ozdobnymi listwami i ćwiekami. W części centralnej wieka leżała 
tabliczka ołowiana, informująca, że zmarłą była Victoria z Werbna Pawłowska, 
urodzona w 1700 roku, a pochowana w roku 1709. Szkielet dziewczynki nie 
zachował się. W okolicy głowy natrafiono na resztki czepka. Pierwotnie na ciele 
złożono sześć bukiecików (wzmocnionych małą deszczułką w środku), które 
umieszczono symetrycznie, po trzy z każdej strony. 

Na kolejną kryptę natrafiono w nawie północnej (fot. 5). Wchodziła ona 
częściowo pod drewniany podest ołtarza św. Krzyża, który opierał się na jej 
sklepieniu. Strop był masywny, dobrze wykonany, o wymiarach: 2,70 m × 1,50 
m. Krypta zagłębiona była w ziemię na 2 m. Dłuższe boki zostały odkształcone 

Fot. 4 – Środek krypty nr 3
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wskutek naporu ziemi oraz osłabienia konstrukcji późniejszą ingerencją (wybi-
cie cegieł i ponowne zamurowanie). Wnętrze pomalowane zostało wapnem do 
początku sklepienia, co było cechą charakterystyczną krypt trzebnickich. Spo-
wodowane to było głównie względami higienicznymi. W środku znajdował się 
bogato zdobiony miedziany sarkofag, leżący w pozycji asymetrycznej, przysunię-
ty do północnego boku krypty (fot. 6). Dno krypty zasypano ziemią i resztkami 
cegieł na wysokość 0,28 m. Na wieku dostrzeżono też przyklejone płaty zaprawy, 
które spadły podczas murowania sklepienia. Wymiary sarkofagu: długość 1,95 
m, szerokość max. 0,64 m, wysokość 0,76 m. Konstrukcyjnie był on wykonany 
z 10 płatów stopu miedzi (4 w części górnej, 2 w dolnej 2 na górze i 2 na dole od 
wezgłowia i w nogach) okrywających umieszczoną wewnątrz drewnianą trumnę. 
Na wieku widoczny był repusowany krzyż w kolorze złotym, którego ramiona 
zachodziły na boki trumny. Na krzyżu umieszczono cynową figurę Chrystusa 
pomalowaną na srebrno. W dolnej części krzyża wykaligrafowany został wiersz 
dewocyjny: „Das Bludt Jesu Christi des / Sohnes Gottes, Macht Uns / Rein von 
allen Unsern sünde”. Boki trumny pokryte zostały w części górnej inskrypcjami 
w postaci biblijnego cytatu: „Ich hab einen guten Kampff gekempfftt, Ich habe 
den Lauff vollendet, Ich / hab glauben gehalten, Hinfort ist mir Beigelegt die 
Cron der gerichtigkeit, welche /mir der Herr an ienem Tage der gerechte Rich-
ter geben wird, nicht mir aber allein /Sondern auch allen, Die seine Erscheinung 
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Fot. 5 – Widok z balkonu chóru na część północno-wschodnią kościoła.  
Od góry widoczny odkryty grobowiec podwójny, z lewej strony krypta z pochówkiem 

Elizabeth von Arnim, z prawej relikty muru, na dole krypta dziecięca Victorii 
Pawlowskiej z Verbna
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Lieb Haben 2. Epistel Timoth 4 Cap”, oraz z Księgi Psalmów: „Die der Hirsch 
Schreyet nach frischen wasser, So schreiet Meine Seelle /Gott zu dir. Meine 
seelle dürstet Nach Gott, Nach dem Lebendigen Gott, Wenn /Werde ich dahin 
Kommen, daß ich Gottes angesicht schaue, 42 psalm /Jesu, in deine Hände 
befehl ich meinen Geist, du Hast mich Erlöset, du getreüer Gott”. Wszystkie 
napisy wykonano złotymi literami na czarnym polu.

Oprócz inskrypcji w dekoracji górnej części sarkofagu zwracają uwagę kar-
tusze: maryjny i IHS, którym towarzyszą po bokach wizerunki aniołów. Dolną 
partię trumny udekorowano malaturą w postaci motywów roślinnych, kwia-
towych i czaszek, powtarzających się z obu stron w symetrycznym układzie. 
Umieszczone są tam także kartusze herbowe, po trzy z każdej strony. Po prawej 
stronie od wezgłowia widnieją emblematy rodzin von Katten, von Thümen, 
von Treßßow, po lewej zaś von Arnim(b), von Rebel, von Röhr. Herby mają 
wymiary ze zdobieniami 28,5 cm × 23 cm, a sam malowany farbami środek 
posiada wielkość 17 cm × 21 cm. Dominujące jest przedstawienie rodziny 
von Arnim(b) umieszczone od wezgłowia. W nogach zmarłej umieszczono 
tarczę herbową rodziny von Katten. Te dwa kartusze przytwierdzono ponad 
antabami. Antaby wyobrażają głowy lwów (wykonane techniką repusowania, 
o średnicy 21 cm) trzymających w pyskach obręcze o grubości 1,5 cm i średnicy 

Fot. 6 – Wnętrze krypty nr 5 z sarkofagiem szlacheckim
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13,8 cm. W okresie nowożytnym nastąpiły prawdopodobnie dwa włamania do 
sarkofagu. Doszło wówczas do znacznego uszkodzenia miedzianego korpusu 
w okolicy głowy. Nie wiadomo, jakie przedmioty padły łupem rabusiów.

Na całości trumny przeważa kolor srebrny, użyty w charakterze podkładu. 
Kolor złoty zastosowano do wykonania elementów dekoracyjnych w postaci 
krzyża, obwódek kartuszy, liter i motywów kwiatowych. Kolorem czarnym 
wypełniono kontury przedstawień, środek kartuszy inskrypcyjnych i religij-
nych. W tarczach herbowych widnieje kolor czerwony, czarny, szary, srebrny, 
złoty. Na miedzianej powłoce sarkofagu widoczna jest również technika cie-
niowania – rzadka na takim trudnym materiale. 

W środku sarkofagu dostrzec można było osunięte drewniane elementy 
trumny. W poprzek leżała długa deska odspojona z prawego boku. Przy lewej 
ściance zachowała się deska z wieka, z wyobrażeniem krzyża dwuramiennego, 
przedstawionego za pomocą nitów z miedzianą główką i żelaznym bolcem. 
Przytwierdzały one pierwotnie płótno okrywające trumnę, którego resztki 
dochowały się na krawędziach deski. Szkielet zamarłej rozłożony był prawie 
całkowicie. Przetrwała tylko lewa część miednicy oraz fragmenty paliczków 
i kręgów odcinka piersiowego, leżące w porządku anatomicznym. Pod głową 
znajdowała się całkowicie zetlała poduszka, być może koloru bordowego, 
przesunięta w kierunku prawego boku. Wypełniona była ścinkami słomy. Na 
tej samej wysokości, ale z lewej strony znajdował się kobiecy kok, opleciony 
rzemieniem ze spinką wykonaną z miedzi. Na dnie zalega kilkunastocenty-
metrowa warstwa organiczna pochodząca z rozłożenia się ciała i szat zmarłej. 
Widać było tam również fragmenty tynku, cegieł i ziemi, które dostały się 
podczas rabunku. Na piersi zmarłej leżała oprawa modlitewnika z płócienną 
okładką i srebrnymi zapięciami, a wokół mikroskopijne fragmenty stronic 
z nadrukiem w języku niemieckim.

Na sarkofagu i w trumnie nie było informacji dotyczącej zmarłej osoby. Na 
podstawie analizy rozmieszczenia kartuszy herbowych, oględzin wnętrza trum-
ny oraz studiowania tablic genealogicznych można było jednak stwierdzić, że 
w trumnie spoczywała Hedwiga Elisabeth von Arnim, córka Bernda XII von 
Arnim i Dorothei Elisabeth von Katten-Vieritz, pochowana w 1661 roku.

Hedwiga Elisabeth zaręczona była ze Szkotem w służbie króla szwedzkie-
go, Johannem Gunnem, dowódcą garnizonu w Oławie13. Po śmierci Johanna 
w roku 1657 wyszła za mąż za Gabriela von Wengersky, grafa wrocławskiego. 

13 A. Lenczewska, Johann Gunn – Szkot w służbie Szwecji, w: Po obu stronach Bałtyku. 
Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową. On the Opposite Sides od the 
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Zwraca uwagę brak informacji w schemacie drzewa genealogicznego von Ar-
nim o małżeństwie Hedwigi Elizabeth z Gabrielem von Wengersky14. Rodzina 
Wengerskych przybyła do Wrocławia z Czech pod koniec wieku XVI. Do Ga-
briela von Wengersky należały kamienice znajdujące się w miejscu obecnego 
hotelu Monopol we Wrocławiu. Epitafium grafa znajduje się w kościele pod 
wezwaniem św. Stanisława, Wacława i Doroty, na pl. Wolności 315. Hedwiga 
Elisabeth von Arnim zmarła w 1661 roku, a Gabriel von Wengersky ożenił się 
ponownie w dwa lata po jej śmierci z Johannae Constantiae von Herberstein. 

Ostatnia krypta znajdowała się w nawie głównej, w odległości 12 m na 
wschód od drzwi wejściowych do kościoła. Sklepienie o wymiarach 2,26 m 
× 1,84 m pokazało się na głębokości 0,18 m od poziomu posadzki. Krypta 
zagłębiona była w ziemię na 1,35 m. Jej wnętrze również zostało otynkowane 
i pomalowane wapnem do poziomu sklepienia. Trumnę włożono od góry. Na 
wieku widoczne były fragmenty krążyn oraz resztki zaprawy oraz była szeroka, 
ołowiana tabliczka trumienna. Inskrypcja informowała, że w krypcie spoczywa 
Annae Mariae Theresiae a Drachenheim, która zmarła 29 października 1711 
roku16. Trumna zapadła się do środka i rozsunęła na boki (fot. 7). Dolna część 
skrzyni spoczywała na szerokich nogach w kształcie spłaszczonej kuli. Drewno 
było obrośnięte grzybami i pleśnią. We wnętrzu trumny zachował się zarys 
szkieletu, lecz kościec był w całkowitym zaniku. W okolicy głowy znajdowały 
się fragmenty czepka z kokardą. Odzież grobowa zmurszała i ubiór zmarłej 
był niemożliwy do odtworzenia. Z przedmiotów towarzyszących szlachciance 
odkryto różaniec, medalik, srebrny krzyżyk oraz skórzaną oprawę modlitew-
nika z zapięciami. 

Oprócz krypt w trakcie badań archeologicznych odsłonięto też dwa gro-
bowce. Pierwszy z nich odkryty został pomiędzy kaplicą św. Jana a północnym 
zejściem bocznym do krypty św. Bartłomieja. Ukazał się on już na głębokości 
0,25 m pod posadzką. Znaczne wymiary obiektu – 2,38 m × 1,35 m – dostoso-

Baltic Sea, red. J. Harasimowicz, P. Oszczanowski, M. Wisłocki, t. 1, Wrocław 2006, 
s. 109-113.

14 Jasper v. Arnim, Jochen v. Arnim, Das Geschlecht von Arnim. V Teil, Stammtafel, 
2003, tab. 096, s. 1.

15 K. Orzechowski, Właściciele budynków we Wrocławiu, w latach 1671 i 1726. Re-
jestry indykcji podatku szacunkowego budynków we Wrocławiu z lat 1628, 1671, 1726, 
Wrocław 1993, s. 26.

16 Mężem Anny Marii był kapitan Martinus Beniamin Leander a Drachenheim, 
który był m.in. inspektorem w mieście Schwiebus (Świebodzice), które w latach 1699-
1810 było na prawie zastawu w posiadaniu cysterek trzebnickich.
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wane były do pomieszczenia w środku dwóch trumien. Znajdowały się one na 
głębokości 2 m. Korona boków grobowca była częściowo skruszona i łamliwa. 
Północny bok wybrzuszył się od naporu ziemi. Wnętrze wypełnione było 
szczelnie ziemią przemieszaną z dużą ilością gruzu. Obecność ciężkiego mate-
riału odpadowego przyczyniła się do znacznej destrukcji trumien, szkieletów 
i wyposażenia. Zmarli pochowani byli z twarzą zwróconą na wschód. Częścio-
wo zachowały się kości długie, fragmenty żeber, czaszek i niektórych kręgów. 
Na kawałkach desek widoczne były miedziane ćwieki, którymi przymocowano 
płótno do trumien. Obok jednej z nich znaleziono połówkę okrągłego szkła, 
które mogło być okienkiem trumiennym. Przy zmarłych znaleziono medalik, 
ryngraf i resztki odzieży. Na podstawie zabytków ruchomych obiekt można 
datować na XVII/XVIII wiek. 

Funkcją grobowca jest umieszczenie w nim zmarłego lub zmarłych, bez 
zasypywania ziemią – tak traktuje się pochówki w trumnach, pogrzebane 
bezpośrednio w ziemi. Na górze grobowca znajduje się najczęściej płyta in-
formująca o pochowanym lub pochowanych. Dlaczego grobowiec odkryty 
w kościele trzebnickim zasypany został cegłami i ziemią, zwłaszcza że w chwili 
pogrzebu na pewno zamknięty został płytą epitafijną? Być może odpowiedzi 
na to pytanie należałoby szukać w usytuowaniu obiektu. Boczne zejścia do 
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Fot. 7 – Trumna Anny Marii Teresy a Drachenheim
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kaplicy św. Bartłomieja od strony południowej i północnej wykute zostały w 2. 
połowie XVIII wieku. Niewykluczone, że zdjęto wówczas płytę z grobowca 
(który przeszkadzał w tamtym miejscu), a  jego wnętrze zasypano gruzem, 
unikając jednocześnie konieczności wywozu urobku. Zdarzenie to datować 
może fragment szkliwionej ceramiki odkryty w połowie zasypiska, pochodzą-
cy z wieku XVII/XVIII. Druga z możliwych teorii dotyczy szerszej analogii, 
obserwowanej w wielu kościołach do XVIII wieku17. Fetor z rozkładających 
się ciał zmarłych pogrzebanych w świątyni był bardzo uciążliwy dla wiernych, 
a szczególnie dokuczliwy w przypadku grobu podwójnego. Zasypanie ziemią 
i gruzem grobowca mogło zatem ograniczyć rozprzestrzenianie się odoru. 

Grobowiec nr 2 został odkryty w nawie głównej, w odległości 14 m na 
wschód od drzwi wejściowych do kościoła, w kierunku wschodnim. Strop 
konstrukcji widoczny był na głębokości 0,26 m od poziomu posadzki. Brak 
było płyty zamykającej. Wschodnia część grobowca dochodziła do ceglanej 
podstawy klatki schodowej empory. Część zachodnia uszkodzona była przez 
późniejszą XVIII wieczną kryptę ze szczątkami Annae Mariae Theresiae a Dra-
chenheim. Budowa tej ostatniej spowodowała także zaburzenie prostokątnego 
kształtu opisywanego grobowca. Jego ściany uległy deformacji. Stały się pofa-
lowane i ściśnięte. Obiekt wybudowany był prawie w całości z niewypalonej 
gotyckiej cegły-palcówki, na zaprawie z mokrej gliny. W całej konstrukcji 
tylko kilkanaście cegieł zostało wypalonych i wkomponowanych w przypad-
kowy układ. Konstrukcja grobowca zachowała się w stanie mało stabilnym 
i podatnym na zniszczenie. Wnętrze wypełniono ciemnobrązową próchnicą 
z piaskiem i fragmentami cegieł. Przy dnie, na głębokości 0,8 m, widoczna 
była intensywnie czarna warstwa zawierająca śladowe węgle drzewne. W zasy-
pisku wystąpiły kości pochodzące z różnych partii szkieletu. Ich układ sugero-
wał, że nie stanowiły one intencjonalnego pochówku, lecz zostały tam wtórnie 
wrzucone. Jedynym odkrytym zabytkiem ruchomym okazał się srebrny halerz 
wrocławski, datowany na 2. połowę XIV wieku. Był to najstarszy obiekt gro-
bowy ujawniony w trakcie badań archeologicznych. 

W partii podziemnej kościoła oprócz zbadanych krypt i grobowców od-
kryto także pochówki w trumnach, wkopane bezpośrednio w ziemię. Na ich 
zarysy natrafiano w sondażach badawczych wykonywanych w wybranych 
miejscach bazyliki oraz przy zejściach do krypt. W pozostałych wykopach 
znaleziono także kości ludzkie zalegające na wtórnym złożu, które pochodziły 
z naruszonych, starszych grobów. Zidentyfikowano łącznie cztery groby: dwa 

17 P. Aries, Człowiek i śmierć, Warszawa 1992, s. 469-473.
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przy kopaniu sondaży mających określić głębokość posadowienia podstaw pod 
filary kościoła oraz dwa przy odsłanianiu wejść do krypt. Ich cechą wspólną 
był widoczny negatyw po trumnie oraz wąska jama grobowa, wskazująca na 
oszczędność miejsca. Na podstawie artefaktualnej groby te można datować na 
XVI-XVIII wiek. 

Efektem badań warstw zalegających pod posadzką bazyliki trzebnickiej 
było odkrycie sześciu krypt, dwóch grobowców i czterech grobów. Wykonano 
również cztery sondaże przy fundamencie kościoła i podstawach pod filary, 
określając ich wielkość i konstrukcję. Rozpoznano też relikty empory zakon-
nic oraz mur kamienno-ceglany pochodzący z początków budowy kościoła. 
Za sensacyjne uznać można odkrycie zupełnie nieznanego przejścia pod fun-
damentem kościoła, w stronę klasztoru. Prowadziło ono do pomieszczenia 
spełniającego rolę cellarium, wspólnie użytkowanego przez księży i zakonnice.

Badania umożliwiły wykonanie pełnej dokumentacji wnętrz krypt, gro-
bów i warstw. W ich trakcie pozyskano też 152 zabytki ruchome. Wśród nich 
znalazły się: wyroby kamienne, ceramika budowlana i naczyniowa, mone-
ty, ozdoby, medaliki i krzyżyki, różańce, pierścionki, oprawy książek oraz 
fragmenty ubiorów. Niecodziennym wydarzeniem było znalezienie boga-
to zdobionego sarkofagu szlacheckiego rodziny von Arnim, który został za-
konserwowany dzięki pomocy i wsparciu Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego we 
Wrocławiu. Niepowtarzalna okazja zbadania dużej części partii podziemnej 
kościoła – budowli znanej w średniowiecznej Polsce co najmniej od początków 
XIII wieku i nierozerwalnie związanej ze św. Jadwigą – pozwoliła zgromadzić 
liczny, wieloaspektowy materiał archeologiczny. Będzie on sukcesywnie opra-
cowywany i opublikowany monograficznie, dając możliwość uzupełnienia 
bogatej historii trzebnickiej bazyliki o źródła dotąd nieznane.

THe LATeST ARCHeOLOgICAL ReSeARCH IN THe bASILICA 
DeDICATeD TO SAINT HeDwIg  

AND SAINT bARTHOLOmew, TRzebNICA

Summary

Archaeological research in the former monastery church was carried between 
March 2011 and the end of July 2015. The work took place in connection with instal-
lation of new heating and floor replacement. In four years whole the northern aisle 
(without St John’s Chapel) as well as the nave and the southern aisle to the transept’s 
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entry were e×plored. Construction work was done at a  large scale which made it 
possible to find and identify remains hidden under the basilica’s floor, most of which 
to that moment were still unknown. These artefacts were mainly associated with the 
Baroque funeral culture and were found in crypts, tombs and ordinary burials. In 
total si× crypts, two tombs and four graves were discovered. An unusual discovery 
took place on the site, of richly decorated sarcophagus of von Arnim family from 
1661. Four test trenches at the church’s foundation and foundations of pillars were 
dug, which helped determine the size and construction of the building. Some relics 
from nuns’ gallery and stone-brick wall dating from the beginning of the church 
construction were also recorded. The discovery of a completely unknown passage 
under the foundation of the church towards the monastery may be considered a sen-
sational one. It led to a room which served as a cellarium and was used by priests and 
nuns. Apart from immovable objects, 152 movable artefacts were found, such as stone 
products, construction ceramics and pottery, coins, jewellery, medallions and crosses, 
rosaries, finger rings, book covers and fragments of clothing.

Słowa kluczowe: 
bazylika pw. św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy, badania archeolo-
giczne, krypty, barok, Hedwig Elizabeth von Arnim.

Key words: 
Basilica of Saint Hedwig and Saint Bartholomew in Trzebnica, archeolo-
gical research, crypts, Baroque, Hedwig Elizabeth von Arnim.
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Stanisław Andrzej Potycz

 Henryk Pobożny – „on święty polski”

„Naród zakrzyknął cały: «On zmógł chana! On święty polski»”. 
S. Wyspiański, Henryk Pobożny pod Lignicą

Pamięć o księciu Henryku II Pobożnym – urodzonym między 1192 a 1207 
rokiem, jako drugim synu śląskiej pary książęcej Henryka I Brodatego i Jadwi-
gi z Andechs-Meran, późniejszej świętej – nie poszła w zapomnienie. Jest ciągle 
żywa. Przetrwała do dzisiaj: w dziełach architektury, malarstwie, rzeźbie, poezji, 
literaturze, w wypowiedziach osób duchownych i świeckich. Książę cieszy się 
kultem jako męczennik, który oddał życie w obronie wiary, gdy przeciwstawił 
się w bitwie pod Legnicą (9 kwietnia 1241) hordom tatarskim ze wschodu.

Dlaczego tak się dzieje? Czy są znane dokładne okoliczności śmierci księcia 
i dowody na to, że zginął on śmiercią męczeńską za wiarę Chrystusową? Tym 
kwestiom poświęcony jest w szczególności niniejszy artykuł. Omówiona w nim 
jest również idea Polski jako przedmurza chrześcijaństwa, która narodziła się 
podczas bitwy na legnickim polu, historia starań o wyniesienie Henryka Po-
bożnego na ołtarze, a ponadto znaleźć w nim można wiele odniesień do relacji 
między Henrykiem a jego matką św. Jadwigą Śląską.

Mgr Stanisław Andrzej Potycz – prawnik, przewodniczący Kapituły Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy ’90, Kapituły Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego 
i Anny Śląskiej oraz Zarządu Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim; e-mail: 
kontakt@dlp90.pl.
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I. Książę Henryk II Pobożny – męczennik za wiarę 

1. Śmierć Henryka Pobożnego 

W 1965 roku w Nowym Jorku został ujawniony łacińskojęzyczny tekst 
traktatu C. de Bridii Historia Tartarorum (Historia Tatarów). Wersja polska 
traktatu została opublikowana w książkach: Spotkanie dwóch światów. Stolica 
Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku1 i Prawda o bitwie z Mon-
gołami pod Legnicą w 12412. C. de Bridia spisał Historię Tatarów na podstawie 
relacji Benedykta Polaka, franciszkanina z Wrocławia, uczestnika wyprawy do 
władcy Mongołów (1245-1247), wysłanej przez papieża Innocentego IV pod 
wodzą legata Jana di Piano Carpiniego. Jej pisanie ukończył 30 lipca 1247 
roku. Tekst traktatu znany jest z rękopisu pochodzącego z ok. 1440 roku, po-
wstałego zapewne w Nadrenii, a znajdującego się w bibliotece Uniwersytetu 
Yale w USA3. Drugi odpis, pochodzący z 1939 roku, odnaleziono w Zentral-
und Hochschulbibliothek w Lucernie w Szwajcarii4.

Z tej wyprawy sporządzone zostały jeszcze dwie inne relacje: Historia Mon-
gołów Jana di Piano Carpiniego i Sprawozdanie Benedykta Polaka. Również 
one zostały opublikowane w języku polskim5. Niezaprzeczalnym walorem 
wszystkich tych relacji jest fakt, że zawierają informacje uzyskane od Mongo-
łów, uczestników bitwy na Dobrym Polu, świadków tego, co tam się wyda-
rzyło. Wszystkie zostały zaopatrzone w komentarz autorstwa pracowników 
naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dziele Bridii znajdują się nieznane dotąd informacje dotyczące ostat-
nich godzin życia Henryka Pobożnego. Dotychczas ich źródłem była powstała 
w latach 1455-1480 relacja Jana Długosza, który przedstawił śmierć władcy 
na polu bitwy6. Stosowny fragment tekstu C. de Bridii brzmi następująco: 
„Tatarzy zaś, podążając dalej na Śląsk, wszczęli bitwę z księciem Henrykiem, 

1 Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku, 
red. J. Strzelczyk, Poznań 1993, s. 233-267.

2 J. Strzelczyk, G. Labuda, Prawda o bitwie z Mongołami pod Legnicą w 1241, Leg nica 
2002, s. 48-80.

3 Spotkanie dwóch światów, s. 91.
4 M. Rogozińska, Zderzenie światów, „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” 2015 

nr 2, s. 9. 
5 Spotkanie dwóch światów, s. 115-231.
6 J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, księga 7/8, War-

szawa 1974. 
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wówczas najbardziej chrześcijańskim [władcą] tej ziemi, i kiedy już, jak opo-
wiadali temuż bratu Benedyktowi, chcieli uchodzić [z pola walki], szyki bojo-
we chrześcijan rzuciły się niespodziewanie do ucieczki. Wtedy księcia Henryka 
wzięli Tatarzy do niewoli i całkowicie obrabowali, a kazali mu klękać przed 
martwym wodzem, który poległ w Sandomierzu. Głowę jego jakby głowę 
barana zawieźli przez Morawy na Węgry do Batu i wkrótce potem rzucili ją 
między głowy innych poległych”7.

Według wielu historyków (np. G. Labudy8 i T. Jasińskiego9) podany w Hi-
storii Tatarów przekaz o śmierci księcia nie kłóci się z relacją Długosza, a je-
dynie ją uzupełnia. Warto też zauważyć, że scena śmierci księcia w obozie 
mongolskim przez ścięcie przedstawiona jest także na miniaturze umieszczonej 
w Kodeksie harburskim10 z połowy XV wieku. Niewykluczone zatem, że dzieło 
de Bridii (z 1247 roku, a odnalezione w XX wieku) było znane autorowi mi-
niatury.

Wybitny historyk polski prof. Gerard Labuda (1916-2010) po zapoznaniu 
się z wyżej cytowanym opisem śmierci Henryka Pobożnego napisał: „Istotnie, 
teraz, gdy wiemy z pewnością, iż książę Henryk nie poległ w boju na polu 
walki, lecz został haniebnie ścięty jako jeniec po bitwie (Historia Tartarorum), 
jego śmierć nosi wszystkie cechy męczeństwa, spełnia on wszystkie podsta-
wowe kryteria upoważniające do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego”11. Dla 
tego uczonego sprawa męczeńskiej śmierci księcia, uzasadniająca jego beatyfi-
kację, była tak oczywista, że jej nie uzasadniał. Czy jednak z podanego wyżej 
fragmentu Historii Tatarów rzeczywiście wynika, że Henryk Pobożny zginął 
jak męczennik? A jeszcze konkretniej: czy można wysnuć z tego fragmentu 
wniosek, że książę został ścięty dlatego, iż odmówił klęknięcia przed martwym 
wodzem mongolskim, nie chcąc wyrzec się wiary chrześcijańskiej?

2. Śmierć Michała, księcia czernichowskiego

Niewątpliwie pomocne w wyjaśnieniu tych kwestii będzie przedstawie-
nie okoliczności związanych ze śmiercią Michała, księcia czernichowskiego, 
o której Carpini w Historii Mongołów pisze: „Dlatego niedawno zdarzyło się, 

7 Spotkanie dwóch światów, s. 244.
8 J. Strzelczyk, G. Labuda, Prawda o bitwie, s. 30.
9 T. Jasiński, Przerwany hejnał, Kraków 1988, s. 60.
10 Miniatura opublikowana w: Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu 1241, red. K. Ja-

worska, Legnica 2011, s. 131.
11 J. Strzelczyk, G. Labuda, Prawda o bitwie, s. 32.
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że kiedy Michał, który był jednym z wielkich książąt Rusi, przybył oddać 
się w poddaństwo Batu, kazali mu wpierw przejść między dwoma ogniami. 
Następnie polecili mu, żeby skłonił się w kierunku południowym, przed 
Czyngis-chanem. Ten odpowiedział, że przed Batu i sługami jego skłoniłby się 
chętnie, ale nie przed wizerunkiem człowieka zmarłego, ponieważ nie wolno 
tego czynić chrześcijanom. Gdy wielokrotnie był nakłaniany, żeby się skłonił, 
a wzbraniał się, wymieniony wódz polecił oznajmić mu przez syna Jarosława, 
że zostanie zabity, jeżeli się nie skłoni. On odpowiedział, że raczej wolałby 
umrzeć, niż uczynić to, czego nie wolno. Na to ów [Batu] posłał jednego 
ze straży przybocznej, który tak długo kopał go [Michała] w serce i brzuch, 
aż ten omdlał. Wtedy jeden z jego rycerzy, który stał przy nim, umocnił go, 
mówiąc: «Pozostań nieugięty, ponieważ męka Twoja nie będzie długotrwała, 
a natychmiast nastąpi radość wieczna». Potem odcięto mu kordem głowę. 
Wspomnianemu rycerzowi również odcięto kordem głowę”12.

W Historii Tatarów znajduje się podobny zapis13. W komentarzu do Histo-
rii Mongołów podana jest data urodzin księcia (ok. 1185) i dokładna data jego 
śmierci (20 września 1246)14. Książę Michał zginął zatem śmiercią męczeńską, 
gdy odmówił oddania hołdu wizerunkowi nieżyjącej osoby. Uważał bowiem, 
że w ten sposób wyparłby się swojej wiary chrześcijańskiej. W Kościele pra-
wosławnym uważany jest za jednego z największych świętych. Taki sam los 
spotkał przybyłego z nim bojara Teodora, który mimo wysokiego urzędu pro-
ponowanego mu za wyrzeczenie się Chrystusa poszedł w ślady swego pana15.

Podobną śmiercią jak książę Michał i jego bojar Teodor zginął z rąk Ta-
tarów książę riazański Roman, męczennik, święty Ziemi Riazańskiej. Gdy 
publicznie bronił swej wiary odcięto mu język, wykłuto oczy, odcięto uszy 
i wargi, zdjęto skalp. W końcu odrąbano mu głowę i zatknięto ją na pikę. 
Działo się to w 1270 roku16. Takich przypadków śmierci męczeńskiej z rąk 
Tatarów w obronie wiary katolickiej w tamtym okresie było więcej (np. bł. 
Benigna w 1241 lub 1259 roku17, siostry męczennice z Witowa w 1242 roku18, 
bł. Sadok i jego towarzysze, męczennicy sandomierscy zimą 1259/126019). 

12 Spotkanie dwóch światów, s. 122.
13 Tamże, s. 247.
14 Tamże, s. 181.
15 J. Charkiewicz, Męczennik Michał, książę czernichowski, www.cerkiew.pl.
16 Tenże, Męczennik Roman, książę riazański, www.cerkiew.pl. 
17 Internetowa Liturgia Godzin (20 czerwca), www.brewiarz.pl.
18 Siostry Męczennice z Witowa, www.parafiawitow.netstrefa.com.
19 Internetowa Liturgia Godzin (2 czerwca), www.brewiarz.pl.
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3. Wystawił swe życie na śmierć za wiarę chrześcijańską 

Wprawdzie C. de Bridia nie podaje, że książę Henryk odmówił uklęknię-
cia przed martwym wodzem mongolskim, ale skoro po zapisie: „(…) kazali 
mu klękać przed martwym wodzem”, następuje zdanie o ścięciu księcia, to 
taka odmowa jest oczywista. Bridia nie wskazuje też motywu tej odmowy. 
Nie można jednak mieć żadnych wątpliwości, że był on taki sam jak wskazany 
przez księcia czernichowskiego.

Porównanie okoliczności śmierci obu książąt jest tym bardziej uzasadnio-
ne, że zdarzenia te działy się w niewielkim odstępie czasu, było to zaledwie 
kilka lat. Nie sposób zatem nie przyjąć, że postępowanie Mongołów wobec 
księcia Michała i jego bojara było podobne do ich postępowania wobec Hen-
ryka Pobożnego. Wzięty do niewoli, z całą pewnością zdawał sobie sprawę – 
tak jak książę Michał – z tego, że oddanie przez niego hołdu zwłokom wodza 
mongolskiego zostanie potraktowane przez Tatarów jako ukorzenie się i uzna-
nie władzy chana, a więc wyrzeczenie się Chrystusa. Musiał też wiedzieć – jak 
książę Michał – co go czeka, gdy nie podporządkuje się ich woli. Mimo groźby 
śmierci, zapewne dzięki nadprzyrodzonej łasce, nie zdradził jednak swej wiary. 
Oddał za nią życie.

Henryk już przed bitwą doskonale zdawał sobie sprawę, że on i jego żoł-
nierze będą walczyć w obronie wiary chrześcijańskiej i w walce tej mogą 
zginąć. Świadczą o tym jego słowa skierowane do matki, św. Jadwigi Śląskiej: 
„Kochana pani matko, nie mogę dłużej zwlekać, albowiem zbyt wielkie są jęki 
biednego ludu: dlatego muszę walczyć i wystawię swe życie na śmierć za wiarę 
chrześcijańską”20.

A przed walką dodawał sił i wzmacniał moralnie siebie i swoich żołnierzy, 
uważając „że będzie to prawdziwy i nieśmiertelny triumf, gdyby jemu, jak 
i im, zdarzyło się chwalebnie zginąć w walce w obronie wiary i religii chrześci-
jańskiej, niż gdyby odnieśli zwycięstwo i zachowali życie, a splamili się jakimś 
występkiem”21.

Gdy św. Jadwiga dowiedziała się o zgonie syna, była pewna, że wylał 
on krew dla Chrystusa, za jego wiarę i że zginął jak męczennik: „Chociaż 
w tym przemijającym i znikomym życiu życzyłabym sobie, żeby mi zawsze żył 
w zdrowiu, to jednak wolę, cieszę się i raduję, że przez krew wylaną dla Ciebie 

20 W. Bochnak, Księżna Anna Śląska. W służbie ludu Śląskiego i Kościoła 1204-1265, 
Wrocław 2007, s. 137.

21 J. Długosz, Roczniki, księga 7/8.
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i Twojej wiary, wrócił do swego Stwórcy, a jego duszę, błagając na kolanach, 
pokornie polecam Twemu Majestatowi”22.

4. Kościół uznał Henryka Pobożnego za męczennika za wiarę 

26 marca 1267 roku papież Klemens IV (1265-1268) w Viterbo w bulli 
kanonizacyjnej św. Jadwigi przytoczył jeszcze inne wypowiedziane przez nią 
zdanie, w którym mówi o męczeńskiej śmierci syna: „I cieszę się razem z nim 
w tym, że zasłużył na połączenie ze swoim Zbawicielem poprzez drogę mę-
czeństwa”23.

Znaczenie tej wypowiedzi św. Jadwigi jest ogromne już przez to, że pojawia 
się w bulli kanonizacyjnej, która jest uroczystym aktem prawnym papieża. Pa-
pież w ten sposób uznał Henryka Pobożnego za męczennika24. Wynika z tego, 
że Kościół na ten temat już się wypowiedział. Historyk Przemysław Wiszewski 
tak pisze o znaczeniu tego fragmentu bulli papieskiej: „W oficjalnym doku-
mencie Kościoła śmierć księcia przestawała być tylko tragicznym wydarzeniem 
z dziejów rodziny Piastów. Mocą papieskiego autorytetu zgon Pobożnego 
zyskiwał uniwersalny wymiar poświęcenia życia za wiarę i wiernych”25.

Myśl o męczeństwie księcia Klemens IV powtórzył jeszcze w homilii wy-
głoszonej podczas kanonizacji św. Jadwigi, gdy mówił o nim jako o męczen-
niku, walecznym obrońcy wiary: „Ten mąż najpobożniejszy, wybrany jak drugi 
Machabeusz, przyodziany zbroją wojenną, osłaniał swym męstwem grody Boże 
i stawszy się obrońcą ludu chrześcijańskiego przeciw Tatarom, zasłużył na palmę 
i wieniec męczeństwa”26.

Także Jakub z Leodium – późniejszy papież Urban IV (1261-1264) – jako 
legat papieża Innocentego IV (1243-1254) stwierdził, że: „Henryk Pobożny 
zginął w obronie chrześcijańskiej wiary i swojego ludu od miecza Tatarów”27.

22 Tamże.
23 Bitwa z Mongołami, s. 41.
24 S. Potycz, Książę Henryk Pobożny – męczennik za wiarę, „Perspectiva” 2014 nr 1, 

s. 95; S. Araszczuk, „Dies Natalis” Henryka Pobożnego w wizji św. Jadwigi, „Perspectiva” 
2016 nr 1, s. 13.

25 Bitwa z Mongołami, s. 41.
26 Tamże, s. 117.
27 „Schlesisches Urkundenbuch”, Wien – Köln – Graz 1971, t. 2, nr 342, s. 202; 

warto dodać, że Jakub z Leodium w 1248 roku był w Polsce i przewodniczył synodowi 
we Wrocławiu.
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Św. Jan Paweł II również nie miał wątpliwości, że książę oddał życie za 
wiarę Chrystusową. Mówił o tym m.in. w Legnicy 2 czerwca 1997 roku: 
„Henryk, oddając życie za powierzony jego władzy lud, oddawał je za wiarę 
Chrystusową. I to był znamienny rys jego pobożności, którą ówczesne poko-
lenia dostrzegały i zachowały jako przydomek”28.

Podobnych tekstów o księciu jako męczenniku za wiarę jest więcej. Ich wy-
bór niech zakończy fragment z Legendy większej o św. Jadwidze (1353), w któ-
rym został on określony jako „mąż szczególnie oddany Bogu oraz sprawca 
dobrych dzieł. Jako wierny i dzielny żołnierz Chrystusa śmiało przeciwstawił 
się Tartarom dla dobra ludu Bożego i przelawszy krew, przyjął śmierć roku 
Pańskiego tysiąc dwieście czterdziestego pierwszego, piątego dnia przed idami 
kwietniowymi”29. 

5. Postać chrystologiczna

Henryk Pobożny określany jest jako postać chrystologiczna. Mówił o tym 
św. Jan Paweł II we Wrocławiu 21 czerwca 1983 roku: „Matka Jadwiga przeży-
wała w duchu wiary śmierć syna Henryka, podobna w tym do Bogarodzicy, 
która u stóp krzyża na Kalwarii składała ofiarę ze swego Boskiego Syna dla 
zbawienia świata”30.

A tak ukazywał Henryka jako postać chrystologiczną podczas wykładu 
(9 kwietnia 2011) Tomasz Łysiak: „Jest to postać głęboko chrystologiczna 
i chrystologicznie należałoby na nią patrzeć. Całe życie szedł śladami Chrystu-
sa. Gdy dostał cios włócznią w bok, przyszła droga krzyżowa. Był bity i oplu-
wany przez wrogów. Postawiony zaś przed wodzem tatarskim Ordu, odmówił 
ukorzenia się i uznania władzy chana. Dlatego zginął. O chrystologicznym 
charakterze tej postaci świadczą też okres lęku i modlitwy w przeddzień bitwy 
oraz pogodzenie się z wolą Bożą i koniecznością odkupienia świata. Dopełnia 
tego postać cierpiącej matki i obraz dwóch bliskich mu kobiet, matki i żony, 
szukających ciała księcia na polu bitwy”31.

Chrystologiczność Henryka Pobożnego podkreśla także Stanisław Wy-
spiański w rapsodzie Henryk Pobożny pod Lignicą:

28 V pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, opr. J. Górny, Olsztyn 1997, s. 53.
29 Legenda większa o św. Jadwidze, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 4, Lwów 

1884, s. 515.
30 Pokój Tobie Polsko. II pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, opr. A. Szafrańska, 

Warszawa 1984, s. 221.
31 A. Maksymowicz, Tatarska historia, „Niedziela Legnicka” 2011 nr 24, s. VI-VII. 
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„Na moim hełmie orzeł czarnopióry 
szeroko skrzydła rozwinął.
Płaszcz mój był z pąsu; na nim moje córy
dziergały złotą nicią «Chrystus» imię, 
nim je w weselnej wywiodłem drużynie… 
W onym to hełmie skrzydlatym, ja w czynie, 
w płaszczu z płomieni, ze krwi i purpury 
wbiegłem na pola Lignicy…”32.

Henryk Pobożny poszedł za Chrystusem, świadomy ofiary i konieczności 
poświęcenia się, godząc się z wolą Bożą. Złożył ofiarę życia, zdając sobie spra-
wę jeszcze przed bitwą, że taka ofiara może być konieczna: „muszę walczyć 
i wystawię swe życie na śmierć za wiarę chrześcijańską”33, bo uważał, że lepiej 
„chwalebnie zginąć w walce w obronie wiary i religii chrześcijańskiej”, niż gdy-
by zwyciężyć i zachować życie za cenę splamienia się „jakimś występkiem”34. 
Śmierć księcia, tak jak śmierć Chrystusa, jest ciągle życiodajna dla innych. 
Przez wieki uważa się go bowiem za wzór do naśladowania. Pięknie o tym 
mówił podczas homilii wygłoszonej 31 sierpnia 1965 roku we Wrocławiu kard. 
Stefan Wyszyński: „Ustanawia wspaniały wzór, jak książę chrześcijański ma 
duszę swą dawać za braci, naśladując Chrystusa, aby wszyscy, którzy rządzą 
i władają, wiedzieli, że rządzić to znaczy służyć i raczej krew własną oddać za 
innych, aniżeli po cudzą sięgać. Obok świętej Jadwigi Śląskiej, wspaniały wzór 
Henryka Pobożnego niezwykle mocno wszczepił się w świadomość naszego 
Narodu”35.

Śmierć Henryka Pobożnego spełnia więc wszystkie przesłanki męczeństwa, 
które definiuje się jako dobrowolne i świadome poniesienie śmierci za wiarę 
lub moralną wartość odnoszącą się do Boga, zazwyczaj w czasie prześladowania 
religijnego, która jako najwyższy wyraz chrześcijańskiej wiary, nadziei i miłości 
jest graniczną formą heroizmu, świadectwa oraz naśladowania Chrystusa36. 
Rację miał zatem G. Labuda, gdy pisał, iż śmierć Henryka Pobożnego nosi 
wszystkie cechy męczeństwa.

32 S. Wyspiański, Henryk Pobożny pod Lignicą, Legnica 1991. 
33 W. Bochnak, Księżna Anna Śląska, s. 137.
34 Zob. przypisy 20 i 21.
35 Z rozważań nad kulturą ojczystą, Warszawa 1998, s. 73. 
36 S. Szymik, Męczeństwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, red. S. Wilk, Lublin 2008, 

s. 695.
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II. Idea Polski jako przedmurza chrześcijaństwa

Bitwie na legnickim polu, stanowiącej zapowiedź zmagań, jakie w później-
szych wiekach przyszło toczyć Polsce z zagrożeniami ze wschodu i południa, 
przypisuje się ogromne znaczenie. Powszechnie uważa się, iż wtedy narodziła 
się idea Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. Mówił o tym kilka razy 
św. Jan Paweł II, w tym we Wrocławiu 21 czerwca 1983 roku: „Henryk Poboż-
ny legł na placu boju pod Legnicą, ale Tatarzy dalej na zachód już nie poszli, 
owszem, cofnęli się ku wschodowi, uwalniając ziemie piastowskie ze swego 
jarzma. Można powiedzieć, że już wówczas Polska stała się przedmurzem 
chrześcijaństwa”37.

Podobnie wypowiada się Romuald Szeremietiew: „Bez trudu można wska-
zać na moment narodzin wielkiej idei Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. 
Narodziła się ona na polu bitewnym pod Legnicą w 1241 roku (…) W tej 
bitwie przegrał i poniósł męczeńską śmierć, ale najeźdźca cofnął się. Ta ofiara 
nie była daremna. Dała bowiem nie tylko doraźną korzyść, odstąpienie wroga, 
ale pokazała, jaką drogę nakazuje Polakom wiara Chrystusowa. To wskaza-
nie realizowali ideowi i duchowi następcy księcia Henryka Pobożnego: król 
Władysław Warneńczyk, hetman Stanisław Żółkiewski, król Jan III Sobieski, 
powstańcy Listopada 1830 i Stycznia 1863, marszałek Józef Piłsudski i  jego 
żołnierze 1920 roku, Powstańcy Warszawy 1944, Żołnierze Niezłomni, Soli-
darność, papież Jan Paweł II”38.

O tej idei pisze również Aleksander Paroń: „W Polsce bitwa legnicka zna-
lazła swoje miejsce w ramach tradycji przedmurza chrześcijańskiej Europy. 
Bardzo swoistą egzemplifikacją tego mitu było, niezwykle popularne w okresie 
20-lecia międzywojennego, porównywanie zmagań armii Henryka II z zakoń-
czoną zwycięstwem nad bolszewikami Bitwą Warszawską 1920 roku. Po ana-
logie tego rodzaju sięgali bardzo poważni znawcy wojskowości, by wymienić 
tutaj gen. Władysława Sikorskiego”39.

Krzysztof Kawęcki, w artykule poświęconym 330. rocznicy wiktorii wie-
deńskiej, zauważa: „Polska przez dziesiątki lat pełniła rolę «przedmurza chrze-
ścijaństwa», osłaniając Europę przed najazdami mongolskimi i przed Turcją, 

37 Pokój Tobie Polsko, s. 221.
38 Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny, red. S. Potycz, wyd. 2 uzupeł., Legnica 

2013, s. 198. 
39 A. Paroń, Bitwa legnicka i najazd mongolski z 1241 roku w przekazie Jana Długosza 

– przykład kreowania pamięci wspólnoty, w: Silesia Historica. Badania nad historią Śląska, 
red. S. Moździoch, S. Rosik, T. Wünsch, Wrocław 2012, s. 121. 
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że wystarczy wspomnieć największe bitwy: pod Legnicą – 1241 (zginął książę 
Henryk Pobożny) i pod Warną – 1444 (zginął król Władysław). Podobnie, Pol-
ska przeciwstawiała się temu zagrożeniu, gdy w pierwszej połowie XVI wieku 
znaczna część Europy znalazła się pod panowaniem tureckim. (…) Wiek XVI 
to wojny polsko-tureckie. Przede wszystkim jednak w następnym stuleciu 
Rzeczpospolita musiała zmagać się z zagrożeniem tureckim, m.in. bitwa pod 
Cecorą w 1620 i pod Chocimiem w 1621 roku. (…) W 1673 roku hetman Jan 
Sobieski odniósł wspaniałe zwycięstwo pod Chocimiem (…). Po 1683 roku 
następne – Powstanie Wielkopolskie i Bitwa Warszawska”40.

Natomiast Wiesław Jan Wysocki w tekście zatytułowanym Przedmurze 
chrześcijaństwa – Mongołowie, Turcy i inni ante portas zwraca uwagę, że śmierć 
Henryka Pobożnego „odsunęła na ponad dwa pokolenia odbudowanie pań-
stwowości polskiej, ale była to cena, jaką chrześcijańskiej Polsce wystawiono za 
świadectwo «bierzmowania», czyli chrześcijańskiej pełnoletniości”41.

Tomasz Łysiak zauważył zaś, że wiele lat przed Bitwą Warszawską niespo-
dziewany najazd Mongołów zagroził całej Europie i przetarł szlak wszystkim 
kolejnym napaściom: „I właśnie wtedy polski książę stanął na czele chrześci-
jańskiego wojska, po raz pierwszy tak wyraziście przyjmując postawę obrońcy 
zachodniej cywilizacji. Stał się więc niejako symbolicznym, archetypowym 
twórcą pojęcia przedmurza”42.

Także wybitny amerykański analityk stosunków międzynarodowych John 
Arquilla (profesor Uniwersytetu Stanforda w USA, doradca byłego sekretarza 
obrony Donalda Rumsfelda) nawiązuje w tym kontekście do bitwy na Do-
brym Polu: „Od bitwy pod Legnicą z 1241 roku z Mongołami, poprzez odsiecz 
wiedeńską z 1863 roku aż po Cud nad Wisłą z 1920 roku i bitwę o Anglię z 1940 
roku Polska grała rolę tarczy broniącej zachodniej cywilizacji przed agresją. 
Choć Mongołowie pobili Polaków pod Legnicą, to zatrzymali się w rzeczywi-
stości w Rosji, gdzie przez pewien czas rządzili, a Polskę – i Zachód – zostawili 
w spokoju”43.

Bitwa pod Legnicą i śmierć Henryka Pobożnego to zatem nie martwa 
przeszłość, ale ciągle obligujące nas przesłanie. Jesteśmy bowiem jako Polacy od-

40 K. Kawęcki, Gloria victoribus! – Chwała zwycięzcom!, www.fronda.pl.
41 W. Wysocki, Polonia Christiana – szkice z dziejów Polski chrześcijańskiej, Warszawa 

2014, s. 39.
42 T. Łysiak, Henryk Pobożny – książę niezłomny, „Nowe Państwo” 2012 nr 8, s. 27-29.
43 „Foreign Policy” pisze o zasłużonym Polaku i wystawia Polsce laurkę. „Tarcza Za-

chodu”; wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,13076224,_Foreign_Policy__pisze-
_o_zasluzonym_Polaku_i_wystawia.html [dostęp: 19.12.2012].
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powiedzialni za dziedzictwo wiary i jeśli zachodzi potrzeba, musimy  odważnie 
stawać w obronie wartości chrześcijańskich w Polsce, Europie i na świecie.

III. Starania o beatyfikację Henryka Pobożnego 

1. Wniosek o beatyfikację Henryka Pobożnego i Anny

Henryk Pobożny mógł być już dawno wyniesiony na ołtarze. Na prze-
szkodzie stanęły jednak zabiegi o kanonizację jego matki św. Jadwigi, podjęte 
wkrótce po jej śmierci (14 października 1243), które odsunęły w czasie starania 
o kanonizację jej syna. Inną przyczyną była sytuacja polityczna na Śląsku, 
który w 1348 roku znalazł się po poza granicami Królestwa Polskiego, co nie 
dawało Kościołowi polskiemu możliwości rozpoczęcia procesu kanonizacyj-
nego Henryka44.

9 kwietnia 1990 roku, dokładnie w rocznicę śmierci księcia, powstało 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy. Jednym z zadań, które sobie ono 
postawiło, było włączenie się w modlitwę o wyniesienie księcia na ołtarze 
jako bohatera narodowego, który poniósł śmierć męczeńską z rąk Mongołów 
w obronie chrześcijańskiej Europy. Duszpasterstwo przez wiele lat organizowa-
ło wykłady przybliżające życie jego i jego rodziny, w tym matki – św. Jadwigi 
i małżonki – księżnej Anny Śląskiej. Odprawiane w Duszpasterstwie były 
także msze św. w intencjach związanych z nimi oraz z tymi, którzy zginęli 
w bitwie legnickiej.

27 marca 2010 roku, podczas VI sesji plenarnej I Synodu Diecezji Legnic-
kiej, u progu 20. rocznicy powstania Duszpasterstwo zgłosiło na ręce biskupa 
legnickiego Stefana Cichego wniosek o wszczęcie przygotowań zmierzają-
cych do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Henryka II Pobożnego i jego 
małżonki księżnej Anny45. Wniosek poparło wiele osób, w tym: parlamen-
tarzyści (25 senatorów, m.in. obecny marszałek Senatu Stanisław Karczewski 
i 28 posłów, m.in. obecny marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz obecna 
premier rządu Beata Szydło), samorządowcy, naukowcy, menedżerowie, osoby 
duchowne, prawnicy, lekarze, dziennikarze, publicyści itd. Niektórzy z popie-

44 W. Bochnak, Książę Henryk II Pobożny jako kandydat do chwały ołtarzy, w: Bitwa 
z Mongołami, s. 182; J. Swastek, Słowo wstępne, w: Prawda o bitwie, s. 8. 

45 Dostępny: www.dlp90.pl (zakładka „Wniosek o beatyfikację księcia”). Znajdują 
się tam także dwa niżej wymienione wnioski biskupa legnickiego o nihil obstat i odpo-
wiedzi na te wnioski.
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rających wniosek napisali obszerne uzasadnienie poparcia, np. Marek Jurek, 
Tomasz Łysiak, Franciszek Antoni Marek, Monika Rogozińska, Romuald 
Szeremietiew, Małgorzata i Jan Żarynowie. Wszystkie zostały przekazane 
 biskupowi legnickiemu.

2. Biskup legnicki bada zasadność wniosku

Biskup legnicki przychylnie ustosunkował się do wniosku i dekretem 
z 9 maja 2011 roku powołał zespół historyczny do zbadania i rozpoznania 
męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót jego 
czcigodnej małżonki księżnej Anny, jak również otaczającego ich kultu. Po 
otrzymaniu zaś stanowiska zespołu, że zachodzą uzasadnione przesłanki do 
uznania Henryka Pobożnego za męczennika oraz akceptacji heroiczności cnót 
księżnej Anny postanowił w kwietniu 2013 roku, że wystąpi do Konferencji 
Episkopatu Polski o nihil obstat na rozpoczęcie procedury wyniesienia do 
chwały ołtarzy księcia jako męczennika za wiarę. Z uwagi jednak na chorobę 
w ostatnim roku sprawowania posługi biskupiej nie zdążył tego uczynić.

Jego następca bp Zbigniew Kiernikowski kontynuuje starania poprzednika 
– dekretem z 19 marca 2015 roku powołał zespół diecezjalny do spraw przy-
gotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego. Uczynił 
to, jak napisał w części wstępnej dekretu: „W odpowiedzi na prośby wiernych 
duchownych i świeckich Diecezji Legnickiej oraz w nawiązaniu do wniosków 
wypracowanych przez Zespół Historyczny”. Zadaniem zespołu, któremu prze-
wodniczył bp S. Cichy (biskup senior diecezji legnickiej), było przygotowanie 
projektów pism o nihil obstat w sprawie rozpoczęcia procedury wyniesienia 
do chwały ołtarzy księcia Henryka Pobożnego jako męczennika za wiarę, naj-
pierw do KEP, a następnie do watykańskiej Kongregacji do Spraw Świętych.

3. Nihil obstat – nic nie stoi na przeszkodzie

Biskup legnicki zwrócił się z wnioskiem o nihil obstat do KEP 28 wrze-
śnia 2015 roku. Do wniosku dołączył list do każdego z biskupów, w któ-
rym przedstawił sylwetkę księcia, dwie znane relacje o jego śmierci, świa-
dectwa o tradycji i kulcie dotyczące osoby księcia46 oraz ikonografię z nim 

46 Wspomniał: o kultywowanej w konwencie wrocławskich franciszkanów tradycji, 
trwającej do czasów reformacji, sprawowania Eucharystii w rocznicę śmierci Henryka 
na miejscu jego pochówku; o przedstawianiu go za wzór, zwłaszcza w czasach szczegól-
nych zagrożeń Europy, np. przed husytami lub najazdami tureckimi, a także niezłomnej 
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 związaną47. W konkluzji listu stwierdził natomiast: „Henryk II Pobożny cie-
szy się kultem jako męczennik od czasu śmierci aż do czasów obecnych. Na 
przestrzeni wieków jego osoba jako tego, który oddał życie w obronie wiary, 
oraz fakt bitwy pod Legnicą jako heroicznej walki o chrześcijański styl życia, 
powracały w tradycji Kościoła i europejskiej kulturze. Cnoty, którymi żył 
książę Henryk II, takie jak: umiłowanie Boga, Kościoła i Ojczyzny, wierność 
chrześcijańskim wartościom, uznanie rodziny za największe dobro, właściwa 
etyka władcy – są nadal aktualne i godne upowszechniania. Henryk II Poboż-
ny w wymiarze religijno-społecznym i historycznym jawi się jako rzeczywisty 
obrońca chrześcijańskiej Europy. Warto zaznaczyć, że wyrażane wielorakimi 
środkami artystycznymi i literackimi sceny walk bitewnych z 1241 roku oraz 
wizualizacje postaci Henryka Pobożnego jako wzoru rycerza gotowego do 
poniesienia ofiary z własnego życia za wiarę i swój lud wierny Chrystusowi – 
do dnia dzisiejszego wykorzystuje się w różnych miejscach Europy, zarówno 
na płaszczyźnie kampanii przeciwko istniejącym antychrześcijańskim ruchom 
religijnym, jak i tzw. pogańskim najeźdźcom, którzy pragną zniszczyć chrze-
ścijańskie dziedzictwo”.

7 października 2015 roku Konferencja Episkopatu Polski wyraziła – przy 
jednomyślności biskupów w niej uczestniczących – nihil obstat w sprawie roz-
poczęcia procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego.

Następnie biskup legnicki zwrócił się do watykańskiej Kongregacji do 
Spraw Świętych: „z prośbą o udzielenie nihil obstat na rozpoczęcie informa-
cyjnego procesu diecezjalnego obejmującego życie i śmierć Henryka II Po-
bożnego, który według dostępnych świadectw historycznych poniósł śmierć 
męczeńską – in odium fidei”. Przedstawił w niej informację o księciu i załączył 
nihil obstat Konferencji Episkopatu Polski. W odpowiedzi z 23 czerwca 2016 

postawy wiary i miłości Ojczyzny; o tym, że był określany jako: „rycerz Chrystusowy”, 
„Chrystusowi wierny książę”, „męczennik, który walczył z niewiernymi za wiarę katolic-
ką”, „błogosławiony książę Henryk”, „książę najbardziej chrześcijański tej ziemi”, „mąż 
szczególnie Bogu wiernie oddany”, „najwaleczniejszy heros chrześcijański, Achilles chrze-
ścijański, Hektor chrześcijański”, „drugi Juda Machabeusz”. 

47 Wspomniał o: przedstawieniu księcia z małżonką na obrazach znajdujących się 
w klasztorze Urszulanek we Wrocławiu z głowami ozdobionymi świetlistymi aureolami; 
rzeźbie z tumby nagrobnej Henryka II (ok. 1380-1385) z motywami eksponującymi jego 
czyn w kategoriach „Miles Christi” (krzyżowca, który poniósł śmierć w walce z poganami, 
jednak nadal żyjącego i triumfującego na płaszczyźnie życia duchowego oraz moralnego); 
rycinie przedstawiającej ścięcie księcia w obozie mongolskim – z Kodeksu harburskiego 
z XV w.
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roku kard. Angelo Amato – przewodniczący Kongregacji do Spraw Świętych 
napisał: „Pismem z dnia 28 stycznia bieżącego roku 2016 Wasza Ekscelencja 
zapytuje niniejszą Kongregację do Spraw Świętych, czy według Stolicy Świętej 
cokolwiek uniemożliwia przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego i kanoni-
zacyjnego sługi Bożego Henryka II zwanego Pobożnym, wiernego świeckiego, 
który życie swoje zakończył w 1241 roku. Po rozpoznaniu sytuacji jest mi miło 
upewnić Waszą Ekscelencję, że według Stolicy Świętej nic nie stoi temu na 
przeszkodzie”.

Zakończenie

Henryk Pobożny dzięki praktykowanym przez niego cnotom (wymie-
nionym w liście biskupa legnickiego do biskupów polskich) jest od wieków 
natchnieniem dla Kościoła i społeczeństwa polskiego. Nie dziwi więc, że bp 
S. Cichy tak pisze o księciu i  jego małżonce: „Dzisiaj, pomimo upływu już 
siedmiu stuleci, wciąż żywe są po stacie, które wniosły głęboko chrześcijański 
rys swojej działalności w historię regionu, kraju i całego kontynentu. Ich do-
konania i postawy podziwiają kolejne pokolenia mieszkańców Śląska i innych 
dzielnic Polski, a do miejsc związanych z ich życiem i śmiercią przybywają 
turyści i pielgrzymi z całego świata”48.

Zainteresowanie osobą księcia i bitwą legnicką wyraża także Benedykt 
XVI. Bp Cichy wspomina, że podczas ich rozmowy w grudniu 2005 roku 
„papież wprost przywołał historyczną bitwę pod Legnicą i postać obrońcy 
chrześcijaństwa Henryka Pobożnego”49. To zainteresowanie Benedykt XVI 
wyrażał zresztą wcześniej, gdy był jeszcze kardynałem. Śp. bp Tadeusz Rybak 
(pierwszy biskup legnicki, a wcześniej biskup pomocniczy wrocławski) mówił 
autorowi niniejszego tekstu, że w 1980 roku kard. Joseph Ratzinger (gościł 
wtedy w Trzebnicy i we Wrocławiu) szczegółowo wypytywał go o Henryka 
Pobożnego i bitwę pod Legnicą.

Cieszy, że zainteresowanie osobą księcia i staraniami o jego beatyfikację jest 
coraz większe50. Przykładem takiego zainteresowania jest powstanie (9 kwiet-
nia 2015) Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej, 

48 Śladami Henryka, s. 7.
49 Tamże.
50 Liczne przykłady takiego zainteresowania zostały podane w: Śladami Henryka, 

s. 171-184.
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w skrócie Bractwa Henryka Pobożnego. Członkami Bractwa mogą być osoby, 
które – zgodnie ze statutem Bractwa51 – mają szczerą intencję służenia Bogu 
i dobrowolnie chcą realizować cele Bractwa, polegające przede wszystkim na 
pogłębianiu i propagowaniu wiedzy o Henryku Pobożnym i księżnej Annie 
Śląskiej. Są to osoby zafascynowane nimi, np. Tomasz Łysiak (autor trylogii 
powieściowej Kroniki szalbierskie, której akcja toczy się w czasach Henryka 
Pobożnego), Monika Rogozińska (członek Kapituły Nagrody im. Benedykta 
Polaka), dr Anna Sutowicz z Wrocławia (mediewistka, autorka publikacji 
o patronach Bractwa). Członkami Bractwa są także osoby duchowne, w tym: 
profesorowie, kustosze bazylik w Legnickim Polu i Krzeszowie, rektor semina-
rium duchownego, dyrektorzy szkół katolickich, gwardian domu zakonnego.

Biskup legnicki 4 maja 2017 roku ustanowił już postulatora w osobie 
ks. prof. dra hab. Stanisława Araszczuka, udzielając mu pełnomocnictwa do 
prowadzenia w jego imieniu sprawy kanonizacyjnej Henryka II Pobożnego52. 
Zapewne więc wkrótce rozpocznie się proces beatyfikacyjny księcia. Jest wielce 
prawdopodobne, że nastąpi to w czasie trwającego właśnie (do 16 października 
2017) Roku Jadwiżańskiego, obchodzonego w związku z 750. rocznicą kanoni-
zacji św. Jadwigi (26 marca 1267). Być może wkrótce nasza Ojczyzna otrzyma 
nowego błogosławionego, a potem świętego – Henryka Pobożnego. Trzeba 
modlić się o to, w tym za wstawiennictwem jego matki św. Jadwigi. Gdy zaś 
łaska ta zostanie wyproszona, będzie można publicznie oddawać nowemu 
świętemu cześć i prosić go o pośrednictwo u Boga w sprawach zanoszonych do 
niego. Młoda diecezja legnicka, obchodząca właśnie 25-lecie powstania, zasłu-
guje na takiego świętego męczennika, który oddał życie za wiarę Chrystusową.

HeNRy THe PIOUS – „THAT POLISH SAINT”

Summary

The memory of Duke Henry II the Pious is still alive. He is surrounded by wor-
ship as a martyr who gave his life in defense of the faith, when he defied Tartar hordes 
from the East in the battle of Legnica (9th April 1241). Why is he considered a Saint? 
Do we know the exact circumstances of the Prince’s death and is there evidence that 

51 Statut i  inne materiały dot. Bractwa zobacz: www.dlp90.pl (zakładka „Bractwo 
Henryka Pobożnego”).

52 Akt ustanowienia postulatora w języku łacińskim i tłumaczenie aktu na język 
polski zobacz: www.dlp90.pl (zakładka „Wniosek o beatyfikację księcia”).
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he died a martyr’s death in defence of the faith in Christ? The above article is devoted 
to these issues. It discusses the concept of Poland as a bulwark of Christianity, the 
idea which was born during the battle on the fields of Legnica, it also presents the 
history of efforts to exalt Henry the Pious to the glory of altars, and in addition, you 
can find many references to the relationship between Henry and his mother, Saint 
Hedwig of Silesia. 

Słowa kluczowe: 
Henryk II Pobożny, bitwa pod Legnicą, śmierć męczeńska, Mongołowie, C. de 
Bridia, św. Jadwiga Śląska, Michał – książę czernichowski.

Key words: 
Henry II the Pious, the battle of Legnica, the martyr’s death, Mongols, C. de 
Bridia, Saint Hedwig of Silesia, Michael – Prince of Czernichów.
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Olha Łukowska

 Motywy religijne w ukraińskiej tkaninie 
artystycznej końca XX wieku

W końcu XX wieku po kilku dziesięcioleciach duchowego upadku spo-
łeczeństwo ukraińskie zaczęło wracać do prawie już zapomnianych wartości 
chrześcijańskich. Te zmiany związane były z rozpadem Związku Radzieckiego 
i uzyskaniem niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku. Złożone procesy 
gwałtownego odrodzenia narodowego objęły wszystkie sfery życia w kraju.

Przywrócenie niezależnego państwa Ukrainy na mapie politycznej świata 
i pojawienie się nowych realiów społecznych i politycznych zaktualizowało po-
trzebę radykalnej rewizji kultury, która stopniowo uwalnia się od ideologicz-
nych dogmatów starego systemu. Przemiany obrazowo-stylistyczne dotyczą 
również profesjonalnej sztuki dekoracyjnej i użytkowej1.

Uświadomienie roli sztuki w procesie kształtowania tożsamości narodowej 
na Ukrainie w latach 90. XX wieku nabrało szczególnego znaczenia, ponieważ 
działalność artystyczna zawsze była integralną częścią autokreacji duchowej 
narodu ukraińskiego. Ta działalność podsumowuje doświadczenia nacji, w niej 
zostają wcielone swoiste trwałe cechy psychiki Ukraińców, ich wartości mo-
ralne i ideały duchowe2.

Dr Olha Łukowska – zastępca dyrektora Lwowskiego Pałacu sztuki, docent Ukra-
ińskiej Akademii Druku; e-mail: olhalukovska@yahoo.com.

1 Г. Скрипник, Історія українського мистецтва: нові наукові контексти та суспільні 
виклики // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Збірник 
наукових праць. Випуск 8, К. 2008, С. 3.

2 О. Шрамко, Мистецька освіта як шлях виховання духовності // Актуальні 
проблеми духовності: зб. наук. пр. - Вип. 8, Кривий Ріг: Видавничий дім 2007, С. 
282-283.
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Powrót do źródeł duchowych pobudził twórczą wyobraźnię artystów ukra-
ińskich, którzy zaczęli szukać swojego nowego miejsca w narodowym procesie 
kulturalno-artystycznym. Dochodziło do przewartościowań wartości estetycz-
nych i zmieniała się świadomość artystyczna.

W tychże latach symboliczne stało się zwiększenie roli Kościoła w społe-
czeństwie, bo przecież religia zawsze była ważną częścią składową życia du-
chowego. W związku z tym w całym kraju odbudowywano i rekonstruowano 
zrujnowane świątynie, powstawały też nowe. Pojawiła się potrzeba wyposaże-
nia wnętrz świątynnych, odnawiania i projektowania ich przestrzeni zgodnie 
z wymaganiami liturgii chrześcijańskiej.

Nabożeństwo świątynne jest fenomenem sakralno-liturgicznym i estetycz-
nym, który ukształtował się w ciągu wielu stuleci. Podczas tej ceremonii do-
chodzi do wzajemnego oddziaływania różnych dzieł sztuki, za których pomocą 
zostaje ujawniona symbolika obrazowa liturgii. Każdy rodzaj sztuki sakralnej 
tworzono zgodnie z jego przeznaczeniem w systemie z innymi rodzajami; ich 
treść artystyczna w pełni ujawniała się w trakcie odprawiania kultu religijne-
go – liturgii. Właśnie za pomocą dzieł sztuki – ikon, krzyży, dekoracyjnego 
wyposażenia wnętrza, snycerki, obrazów, mozaiki, rzeźb i szat kapłańskich, jak 
również za pomocą świętych obrzędów i sztuki muzycznej – prezentowane są 
podstawy religii chrześcijańskiej, naocznie odtwarzane wydarzenia biblijne, ich 
symbolika obrazowa3.

Artyści plastycy stanęli przed wieloma skomplikowanymi i nad wyraz 
ważnymi problemami, w szczególności dotyczącymi kwestii kompleksowości.

Kompleksowość myślenia jest miarą kultury społeczeństwa, w którym 
sztuka dekoracyjna prezentuje się jako artystyczna siła duchowa zmieniająca 
środowisko zgodnie z własnymi prawami. Sztuka kompozycji całokształtu jest 
częścią składową kontekstu kulturowego. Całokształt artystyczny odtwarza 
poziom życia duchowego i materialnego, wyraża założenia estetyczne i ideały 
pewnych czasów4.

Sztuka zdobnicza odgrywa decydującą rolę w organizacji przestrzeni arty-
stycznej, albowiem w wyniku jej syntezy z architekturą powstaje specyficzne 
środowisko, które zaspokaja potrzeby duchowe współczesnego człowieka, 

3 Т. Кара-Васильєва, Художньо-функціональна роль літургійного шитва в ансамблі 
храму // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Збірник 
наукових праць. Випуск 8, К. 2008, С. 15. 

4 Т. Кара-Васильєва, Ансамбль як цілісна система світобачення. // Українське 
мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Збірник наукових праць. 
Випуск 8, К. 2008, С. 12.
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działając na jego emocje i psychikę i „tworząc” jego moralne i etyczne postę-
powanie.

Szczególne znaczenie w wyposażeniu wnętrza mają tkaniny artystyczne. 
Należy podkreślić, że profesjonalne wyroby tekstylne z Ukrainy pod koniec 
XX wieku to specyficzne zjawisko artystyczne, którego rozwój opiera się na 
tradycjach ludowych. W tym gatunku sztuki zdobniczej został ustanowiony 
system wartości estetycznych o charakterystycznej oryginalności środków 
wyrazu plastycznego.

Odwołanie do motywów religijnych stało się typową tendencją w twórczo-
ści ukraińskich artystów sztuki włókienniczej pod koniec XX wieku. Dzieła 
powstałe w tym okresie możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy to tka-
niny liturgiczne w tradycyjnym stylu tworzone przez artystów plastyków dla 
konkretnych wnętrz świątynnych. Drugi rodzaj to liczne wytwory artystyczne 
nieprzeznaczone do celów obrzędowych, w których obserwujemy nowoczesną 
interpretację tematów religijnych, postaci, symboli i znaków, swoiste refleksje 
na temat tradycyjnych opowieści sakralnych. Poniżej podamy bardziej szcze-
gółowy opis wspomnianych wyżej dzieł.

Podczas odprawiania boskiej liturgii w świątyni w pewnych symbolicznych 
czynnościach przedstawiane jest całe życie Zbawiciela. Treść liturgii, jej sym-
bolika chrześcijańska warunkuje także kultową semantykę artystyczno-styli-
styczną obrzędowych tkanin artystycznych. Tkaniny liturgiczne, do których 
należą przede wszystkim te, które są bezpośrednio wykorzystywane podczas 
ceremonii, pełnią funkcję rytualną i mają ściśle określone miejsce w liturgii. 
We wnętrzu cerkiewnym są podporządkowane ogólnej koncepcji stylistycznej 
i ideologii świątyni oraz są ważnym elementem kompozycji architektoniczno-
przestrzennej5.

Ważne jest dopasowanie tych elementów do architektury i wewnętrznych 
rozwiązań artystyczno-plastycznych świątyni. Poza przeznaczeniem użytko-
wym tkaniny zawierają pewien ładunek semantyczny, dodając niepowtarzal-
nego zabarwienia estetycznego.

Tworzenie nowoczesnego dzieła przy zachowaniu wielowiekowej tradycji 
w interpretacji scen i postaci religijnych nie jest łatwym zadaniem, gdyż wy-
maga nie tylko smaku artystycznego i umiejętności zawodowych, lecz także 
wiedzy o ustalonych kanonach kościelnych, głębokiej znajomości ikonografii, 
odpowiedniego połączenia wszystkich komponentów.

5 Т. Кара-Васильєва, Художньо-функціональна роль літургійного шитва в ансамблі 
храму, С. 15.
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Podczas wytwarzania tkanin artystycznych o przeznaczeniu cerkiewnym, 
w szczególności płaszczenic, pokryw mensy ołtarzowej, chorągwi, sztandarów 
procesyjnych itp., konieczne jest nie tylko dogłębne zrozumienie zasad ich wy-
twarzania, lecz również uwzględnienie życzeń odbiorców. Wszystko – rozmia-
ry, kolor, organizacja płaszczyzny kompozycyjnej – ma tutaj swoje znaczenie 
związane ze skomplikowaną symboliką Pisma św.

Takie poważne podejście wymaga od profesjonalnych artystów rzetelnej 
wiedzy i pewnego doświadczenia, dlatego odwołanie do tematów religijnych 
stało się ważnym kierunkiem procesu edukacyjnego w uczelniach artystycz-
nych, zwłaszcza na Ukrainie Zachodniej posiadającej wiele wspólnot religij-
nych i obiektów sakralnych.

Ta tendencja jest wyraźnie widoczna we Lwowskiej Narodowej Akademii 
Sztuk Pięknych i Lwowskiej Państwowej Szkole Sztuki Dekoracyjnej i Sto-
sowanej im. Iwana Trusza: tematy religijne wprowadzono do projektowania 
dyplomowego i corocznego, i tak jest do dziś6.

W trakcie nauki studenci wnikliwie analizują tradycję i historię szycia 
liturgicznego na tych terenach, badają doświadczenie najważniejszych ośrod-
ków hafciarstwa i kilimiarstwa, poznają cechy i różnice stylistyczne tkanin, 
zapoznają się z muzealnymi kolekcjami tkanin o przeznaczeniu sakralnym, 
analizują twórczość wybitnych mistrzów, z uwagą badają właściwości technicz-
ne i technologiczne, a później stosują swoją wiedzę w praktyce. Wiele uwagi 
poświęca się badaniom ornamentów, gdyż jest to bardzo ważny symboliczny 
element zdobienia tkanin7. Pierwsze studenckie prace dyplomowe zostały wy-
konane specjalnie dla cerkwi św. Elżbiety i Olgi we Lwowie. Był to felonion 
(ornat) kapłański autorstwa Kwitky Pelech, tkane chorągwie Pokrowa (Opie-
ka Bogurodzicy) i Jezus Chrystus Olgi Łukowskiej, chorągiew Święta Olga 
 Marjany Pazdrij.

Najczęściej studenci wytwarzają tkane chorągwie, które są ważnym ele-
mentem przestrzeni cerkiewnej i towarzyszą procesjom religijnym z okazji 
świąt, obrzędów i uroczystości. Wśród dzieł artystycznych, którymi wzboga-
cono wnętrza świątyń, są również unikatowe płaszczenice tkane ręcznie przez 
studentów I. Naumową, O. Mazur, Z. Kostyniuk, komplet szat kapłańskich 
O. Onyszczak, obrzędowe tkaniny liturgiczne I. Macijewskiej, tkaniny ołta-

6 Художній текстиль. Львівська школа / Уклад. Т. Печенюк. – Львів: Поллі 1998, 
160 с.

7 Т. Печенюк, Традиції та новації художнього текстилю у Львівській Академії мистецтв 
// Журнал Є. – № 2. – Львів 2003, С. 49-51.
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rzowe L. Kupczyńskiej, dwustronna tkana chorągiew N. Kondrak-Zemłyń-
skiej, felonion i wiele innych.

Wśród projektów dyplomowych są również gobeliny dekoracyjne o treści 
filozoficznej i religijnej oraz dzieła o brzmieniu skojarzeniowym, które nie są 
przeznaczone dla konkretnego wnętrza. Obiektem zainteresowania artystów 
jest ich własne postrzeganie świata, doświadczenia duchowe, poszukiwanie 
odpowiedzi na odwieczne pytania ludzkiej egzystencji. Godne uwagi są już 
same tytuły dzieł, np.: Do prawdy O. Olijnyk, Anioł nocy N. Ławnej, Cienie 
dusz H. Kohut, Przez wieki I. Tokar, Noc Bożenarodzeniowa J. Kozy.

Reminiscencje religijne dostrzegane są w twórczości zarówno młodych, jak 
i doświadczonych zawodowych artystów zajmujących się tkaniną artystyczną, 
jednak tylko niewielka część z nich naprawdę wnika w głęboką boską treść 
sztuki sakralnej, uświadamia sobie jej zadania i główny cel.

Starożytna sztuka sakralna inspiruje również do tworzenia dzieł artystycz-
nych o charakterze wystawowym. Analizując praktykę twórczą jej autorów, 
widzimy, że podczas kreowania kompozycji dekoracyjnych często odwołują 
się do postaci chrześcijańskich świętych. Najczęściej obserwujemy przedsta-
wienie postaci Pana Jezusa i Bogurodzicy jako wcielenia najwyższych ideałów 
ludzkości i humanizmu. Dostrzegalne są także wolne skojarzenia dotyczące 
tematów z Pisma św., twórcze przemyślenia zwiastowania, ostatniej wieczerzy, 
wykorzystywanie schematów ikonograficznych, takich jak: orant, Pokrowa, 
Deesis, Hodegetria.

Wykorzystywane są symbole, np.: krzyż – symbol wiary, wieczności, cier-
pienia; gołąb – znak niewinności, czystości, pokory i Ducha Świętego; winna 
latorośl – symbol Eucharystii, krwi Chrystusa; gałęzie oliwne – symbol pokoju 
i nadziei.

Szczególna duchowość i filozoficzna treść wyróżnia dzieła, których autorzy 
podnoszą kwestie podstawowych relacji między człowiekiem a światem, od-
zwierciedlając ich organiczną jedność. Jedną z głównych cech tych wyrobów 
jest wyrazista dekoracyjność kompozycji. Pojęcie „dekoracyjność” oznacza 
tu płaskość (płaszczyźnianość), liniowość, uogólnienie, umowność proporcji 
i skali, rytmiczność, symetrię lub asymetrię, lokalność lub umowność koloru, 
uzupełnienie kompozycji ornamentem, tekstem, fakturą.

Uogólnienie dekoracyjne, moc wcielonego wizerunku, głęboka treść i mo-
numentalność cechują dzieła starszego pokolenia mistrzów: M. Biłasa, I. Bod-
nara, I. Wynnyćkiej, N. Pauk, a także generacji średniej: S. Burak, T. Pecze-
niuk, Z. Szulhy i  innych. W twórczości tych artystów dostrzegamy głęboki 
związek z ikoną ukraińską, duchowością jej postaci i wizerunków, bogactwem 
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cech kolorystycznych. Artyści wracają do ukraińskiej tradycji malarstwa iko-
nowego, interpretując Pismo św. jako życiodajne źródło, które potrafi oczyścić 
duszę współczesnego człowieka.

Podczas tworzenia prac wystawowych autorzy nie przestrzegają kanonów, 
dając pierwszeństwo wolnej interpretacji opowieści biblijnych. Nie ulega 
wątpliwości, że odwołanie się do tak złożonego, „wiecznego” tematu wymaga 
wysokiego profesjonalizmu i umiejętności. Symbole uniwersalnych pojęć 
religijnych i filozoficznych niekiedy wprowadzane są w kontekst współczes-
nego tematu. Takie dzieła mają sens semantyczno-symboliczny, prezentują 
subiektywny stosunek autorów do tego lub innego aspektu problemu, a zatem 
indywidualne metody jego przedstawienia za pomocą materiału.

Uogólnioną stylizację wizerunków i postaci, użycie znaków i symboli, 
interpretację twórczą i swobodne podejście w traktowaniu tematów możemy 
zaobserwować w dziełach S. Burak, T. Wytiahłowskiej, I. Mińko-Muraszczyk, 
N. Pauk, T. Jadczuk-Bohomazowej i wielu innych. Proces tworzenia kompo-
zycji autorskich jest rozmaity i zależy od percepcji twórczej i podejścia artysty, 
jego świata duchowego, gustów estetycznych i preferencji.

Struktura kompozycji jest często wzbogacana za pomocą mieszanych tech-
nik tkania (gobelinowego, żakardowego). Charakterystyczne jest połączenie 
różnych technik włókienniczych (tkactwa, haftu, dziewiarstwa, makramy, 
haftu złotymi i srebrnymi nićmi, malowania, kolażu) w jednym dziele, a tak-
że faktur (tkanin z okrywą włosową, o różnych splotach) i materiałów (nici, 
tkanin, włókna, papieru).

Należy również zauważyć, że w niektórych wyrobach artystycznych pożą-
dany efekt osiągany jest za pomocą kolorystyki zbliżonej do ograniczonej, lecz 
nasyconej palety malarstwa temperowego. Godne uwagi jest tu zastosowanie 
przędzy farbowanej naturalnymi barwnikami.

Korzystanie z bogatego arsenału technik i środków włókienniczych jest 
ważnym czynnikiem służącym zwiększeniu ekspresji artystycznej dzieła sztuki.

Wykorzystanie elementów religijnych jest charakterystyczną i ważną ten-
dencją w twórczości profesjonalnych artystów ukraińskich zajmujących się 
sztuką włókienniczą pod koniec XX wieku. Dowodem są wysoce artystyczne 
dzieła stworzone dla konkretnych wnętrz świątynnych, a także liczne wyroby 
dekoracyjne o przeznaczeniu wystawowym.
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ReLIgIOUS mOTIfS IN UKRAINIAN ARTISTIC TexTILe  
Of THe LATe 20TH CeNTURy

Summary

The paper presents a study of principal directions in the development of Ukrain-
ian religion-themed artistic textile of the late 20th century. Key aspects of the in-
fluence on the activity of artists of cultural and political changes in society when 
Ukraine was declared an independent state in 1991 are analyzed. The role of art 
schools in Western Ukraine is outlined with respect to their influence on the develop-
ment of artistic personalities, particularly in the field of designing religious textiles. 
Stylistic features of the works of art are investigated. The works of Ukrainian artists in 
this particular field are presented and creative interpretations of symbols and religious 
images are given.

Słowa kluczowe: 
tkanina artystyczna, Ukraina, religia, sztuka sakralna, liturgia, symbol, artysta, 
tradycja.

Key words: 
Art textile, Ukraine, religion, sacred art, liturgy, symbol, artist, tradition.
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Tomasz Rożek, Nauka to lubię, t. 2: Człowiek, 
Warszawa 2015, ss. 235.

Książka Tomasza Rożka jest drugą częścią trzytomowej całości. Pierwsza 
poświęcona jest kosmosowi, druga, o której jest niniejszy tekst, człowiekowi, 
a trzecia – rzeczom mniejszym od człowieka. Celem autora jest znalezienie 
odpowiedzi na pytania: skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? 
Adresowana jest zatem dla wszystkich, którzy interesują się nauką. Składa się 
z artykułów Tomasza Rożka i z wywiadów z naukowcami. Oprócz głównego 
tekstu w tomie znajdują się teksty podsumowujące i uzupełniające główny 
nurt rozważań.

W pierwszym rozdziale Ziemia, żywa planeta T. Rożek, szukając odpo-
wiedzi na pytanie: „jak materia mogła ożyć?”, stwierdza, że istnieje kilka 
możliwości. Elementy, z których składa się organizm żywy, mogły znajdować 
się na Ziemi i z nich powstało życie w sposób ewolucyjny lub lawinowo. Go-
towe struktury życia mogły przylecieć na Ziemię z kosmosu z jakąś kometą, 
choć na Ziemi mogły już istnieć elementy składowe życia. Autor zauważa, że 
choć badanie życia odbywa się od dziesięcioleci, to nie znamy odpowiedzi na 
zadane pytanie. Coraz lepiej rozumiemy mechanizmy, dzięki którym mogły 
powstać elementy składowe życia, ale od sklepu z częściami samochodowymi 
do gotowego i działającego samochodu droga jest daleka.

Wielokomórkowce powstały miliard lat temu, wcześniej przez dwa miliar-
dy lat na Ziemi królowały jednokomórkowce. Dzięki bakteriom, które produ-
kowały tlen, zdarzyła się katastrofa tlenowa, dzięki czemu powstały warunki 
do pojawienia się wielokomórkowców. Aby na jakiejś planecie mogło powstać 
życie podobne do naszego, muszą być spełnione pewne warunki, musi istnieć 
ciekła woda, stabilna atmosfera z niewysoką temperaturą i pole magnetyczne. 
Istnienie powyższych warunków na jakiejś planecie nie jest jednoznaczne z ko-
niecznością powstania takiego życia, jakie znamy. 

Kolejny rozdział Małpy w lewo, człowiek w prawo jest wywiadem z prof. 
Markiem Konarzewskim. Profesor twierdzi, że człowiek współczesny ma około 
25 tys. lat, czyli niewiele w porównaniu z wiekiem naszej planety. Wcześniej 
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istniały gatunki nazywane hominidami. Początek ludzkości umiejscawia się 
w Afryce na terenach dzisiejszej Etiopii, Kenii i Tanzanii, populacja ludzka 
liczyła wtedy, zdaniem profesora, około 10 tys. ludzi, o tak małej populacji 
początkowej świadczą niewielkie różnice genetyczne między ludźmi obecnie. 
Taki stan rzeczy nazywa się w nauce wąskim gardłem genetycznym. Ludzie 
z Afryki zaczęli migrować na tereny Azji Mniejsze i dalej do Europy i na inne 
kontynenty. Powodem migracji było poszukiwanie nowych zasobów żywno-
ściowych, nie odbywało się to jednak masowo, na zasadzie wędrówki ludów, 
tylko znacznie wolniej, posuwano się z prędkością kilometra rocznie.

Człowiek różni się od innych stworzeń budową mózgu, jego mózg ma 
pojemność od 1300 do 1500 cm3. Wprawdzie słoń ma większy mózg, jed-
nakże struktura mózgu człowieka jest bardziej złożona. Człowiek różni się 
np. od jaszczurki tym, że jaszczurka (niektóre jej gatunki) zjada napotka-
ny kwiat, natomiast człowiek go zrywa dla samej przyjemności. Poza tym 
człowiek jest obdarzony samoświadomością, czyli zdolnością samookreślenia 
w czasie i przestrzeni, co pozwala mu precyzyjnie planować swoją przyszłość. 
Z s amoświadomością łączy się intelektualna potrzeba kontaktu z innymi ludź-
mi. Konkurentem człowieka nie były ani zwierzęta, ani neandertalczyk, z któ-
rym człowiek się kojarzył, dlatego część ludzi ma dziś jego geny. Przyjacielem 
i konkurentem człowieka był drugi człowiek, i tak jest do dnia dzisiejszego, 
twierdzi prof. M. Konarzewski. Jak podają współczesne opracowania, część 
populacji ginęła na skutek agresji wewnątrz grupy lub w starciach między 
grupami.

Obecnie ludzie bardzo dbają o higienę, jednakże ma to swoje negatywne 
strony. Za duża sterylność w życiu powoduje pojawienie się wielu chorób, 
chociażby uczuleń alergicznych. Nasi przodkowie spali tyle samo godzin co 
człowiek współczesny, jednakże inna była struktura snu. W nocy musieli 
czuwać, dbać o bezpieczeństwo grupy, poza tym prawdopodobnie spożywali 
posiłek także w nocy. Zachowało się to w tradycji jeszcze kilka pokoleń przed 
nami – w nocy zjadano tak zwany podkurek, czyli przed pianiem koguta. 
Wiązało się to z rytmem życia: w ciągu dnia ludzie dużo nie jedli, gdyż albo 
polowali, albo zbierali jedzenie, i dopiero gdy wracali do swoich siedlisk, mogli 
usiąść do posiłku.

Kolejny rozdział pt. Jak działa człowiek? jest tekstem T. Rożka. Autor nie 
zajmuje się w nim całościowym funkcjonowaniem człowieka, a jedynie dwo-
ma zagadnieniami: problemem genów i ludzkim mózgiem. W genach mamy 
zapisaną informację, jacy powinniśmy być, natomiast środowisko wpływa na 
to, jacy jesteśmy. Na początku naszej ery człowiek miał przeciętnie 173 cm 
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wzrostu, w okresie od X do XVII wieku na skutek niesprzyjających okolicz-
ności, takich jak brak dostatecznej higieny, niewystarczająca ilość pożywienia, 
przeciętny wzrost zmniejszył się do 166 cm. W dzisiejszych czasach wynosi 
176 cm. Jak widać, to nie geny, ale środowisko wpłynęło na zmianę wzrostu.

Kolor oczu uzależniony jest od genów, natomiast jeżeli chodzi o kształt 
i kolor włosów, to większy wpływ ma styl życia, m.in. region świata i dieta. 
Z badań genetycznych wynika, że 96 proc. genów mamy takich samych jak 
szympansy i połowę genów jak banan. Czy jesteśmy więc podobni do bana-
na? Posiadanie tych samych genów jeszcze o niczym nie świadczy, gdyż ten 
sam gen u szympansa może mieć zupełnie inne zadanie niż u człowieka. Za 
poszczególne cechy człowieka odpowiedzialny jest nie jeden gen, ale kilka lub 
kilkanaście. Za takie choroby jak cukrzyca czy schizofrenia odpowiada kilka 
genów i wciąż odnajduje się nowe. Próba manipulacji genetycznej albo wy-
miana jednego genu pociąga za sobą niepożądane zmiany, gdyż geny są ze sobą 
w różny sposób powiązane. Nie należy więc dokonywać zmian w ludzkich 
genach, gdyż nie do przewidzenia są ich skutki (takie badania przeprowadza 
się np. w Chinach).

Alfabet Morse’a składa się z kombinacji kresek i kropek, informacja ge-
netyczna zapisana jest za pomocą czterech cząstek chemicznych: tyminy, ade-
niny, cytozyny i guaniny. Podobieństwo między kodem genetycznym banana 
i człowieka możemy porównać do podobieństwa między tabloidem i książką 
naukową. Użyte znaki w jednej i drugiej pozycji w jakimś procencie się pokry-
wają, choć mamy do czynienia z różną treścią.

Inteligencja nie jest zależna od genów, bardziej od budowy mózgu i śro-
dowiska. Ludzki mózg posiada 100 mld neuronów, nauka potrafi poznać 
funkcjonowanie jednego neurona i zbadać połączenia między dwoma neuro-
nami do 10 tys., na tym kończą się jej możliwości. Zmysły wytwarzają sygnał 
elektryczny, który jest przesyłany do mózgu, ten z kolei przekształca tę infor-
mację w konkretne doznania. Budowa zmysłów ludzkich jest prawie jednako-
wa, jednakże odbiór sygnałów może być różny. Istnieją ludzie, którzy widzą 
słuchaną muzykę w postaci barw. Takie zjawisko nazywa się synestezją, może 
istnieć 50 różnych jej odmian, np. liczby mogą być skojarzone z dźwiękami. 
Nie wszystkie zmysły zostały dostatecznie zbadane, zmysł węchu należy do tej 
grupy, gdyż niewiele wiadomo o jego funkcjonowaniu. Mózg posiada także 
zdolność neuroplastyczności, czyli w przypadku uszkodzenia jednej części 
mózgu jego funkcje przejmuje inna część. Mitem jest twierdzenie, że używamy 
tylko niewielu możliwości tego organu, mózg jest wykorzystywany w całości 
nawet przy bardzo prostych czynnościach. Obecnie nauka nie dysponuje od-
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powiednimi narzędziami do gruntownego zbadania działania mózgu i nie ma 
ogólnej teorii opisującej jego działanie.

Rozdział IV Jesteśmy zwycięzcami jest wywiadem z dr. Markiem Kacz-
marzykiem. Rozmówca zwraca uwagę, że mózg jest bardzo skomplikowany, 
rodzimy się z niedorozwiniętym mózgiem, gdyż wielkość dróg rodnych nie 
pozwala na inną sytuację. Mózg dziecka rozwija się do czwartego roku życia, 
później następuje etap zaniku pewnych połączeń neurologicznych i ten etap 
trwa do dwudziestego roku życia. Łączy się on z okresem dojrzewania człowie-
ka, buntem przeciw otoczeniu, szukaniem własnych rozwiązań. Wprawdzie 
w tym okresie na ogół człowiek nic ciekawego nie wymyśli, ale w jego mózgu 
tworzą się połączenia neurologiczne, które w przyszłości pozwolą na twórcze 
myślenie. Dzięki temu etapowi kultura się rozwija i zmienia. Po tym etapie 
mózg jakby uczył się sam siebie, proces ten kończy się około pięćdziesiątego 
roku życia i wtedy mózg jest dojrzały. Dopiero od połowy XX wieku więk-
szość ludzi zaczęła dożywać takiego wieku, czyli wieku dojrzałości mózgu. 
Rodzi się pytanie, jak geny wpływają na te procesy. M. Kaczmarzyk uważa, że 
sprawę można porównać z przepisem kulinarnym: geny to przepis kulinarny, 
a co z tego wyjdzie, zależy od jednostkowych sytuacji, czyli wpływu otoczenia 
i własnego wkładu pracy. Wiele rzeczy związanych z funkcjonowaniem mó-
zgu pozostaje jeszcze tajemnicą, chociażby nie potrafimy dostatecznie dobrze 
zinterpretować odczytywanych sygnałów mózgu. Wiemy wprawdzie, jaka sub-
stancja pojawia się w czasie zakochania (oksytocyna), ale nie wiemy, dlaczego 
ktoś wybiera jedną z dwóch podobających mu się kobiet.

Rozmówca ma nadzieję, że nigdy nie dojdziemy do sytuacji, że będziemy 
wszystko wiedzieli o człowieku, gdyż wtedy przestaniemy być ludźmi. Wobec 
pojawiających się konfliktów człowiek musi wypracowywać kompromis. „Całe 
życie i bycie człowiekiem to poszukiwanie tego miejsca, w którym możemy ze 
sobą żyć. Na tym polega bycie człowiekiem”, twierdzi M. Kaczmarzyk. Trzy 
czwarte naszego mózgu służą do analizowania informacji dotyczącej drugiego 
człowieka. Nas nie interesuje świat poza ludźmi, nas interesują ludzie i jeszcze 
raz ludzie.

Rozdział V Człowiek przyszłości jest esejem T. Rożka, w którym analizuje 
on współczesny rozwój technologii informatycznych, zastanawiając się nad ich 
przyszłością. Oczywiście trudno jest przewidzieć przyszłość. Jeżeli dzisiejsze 
młode pokolenie ma bardzo sprawny kciuk i palce ze względu na konieczność 
posługiwania się klawiaturą czy ekranem dotykowym, to trudno przewidzieć, 
czy te organy na skutek dostosowania zmienią się u człowieka przyszłości. 
Trudność polega na tym, że te urządzenia mogą być w niedalekiej przyszłości 
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zastąpione inną formą, być może za pomocą głosu lub za pomocą naszych 
myśli będziemy zarządzać naszymi smartfonami i wtedy kciuk nie będzie do 
tego potrzebny.

Ze związkiem człowiek – maszyna mamy do czynienia już w naszych cza-
sach, wystarczy wspomnieć o implantach narządu słuchu, dzięki którym czło-
wiek głuchy odzyskuje słuch. Istnieją już implanty mózgowe, które wszczepia 
się do mózgu chorym na padaczkę czy Parkinsona. Prowadzi się badania nad 
możliwością zastąpienia utraconych rąk za pomocą protez sterowanych przez 
układ nerwowy pacjenta. Wszystkie te osiągnięcia budzą nie tylko zachwyt, ale 
także pytanie, czy ten kierunek rozwoju nie niesie niebezpieczeństwa? Czło-
wiek i urządzenia elektroniczne coraz bardziej się integrują, posiadane przez 
nas urządzenia często współpracują ze sobą za pomocą sieci internetowej, stąd 
rodzi się niebezpieczeństwo ataku hakerów, a taki atak może mieć wyjątkowo 
negatywne skutki. Kilka lat temu na konferencji w Las Vegas dwóch hakerów 
pokazało, że potrafią przejąć kontrolę nad poruszającymi się samochodami, 
jeden samochód rozpędzili do szybkości 120 km na godzinę, a w drugim 
wyłączyli hamulce. Oczywiście był to tylko pokaz, ale uświadomił nam nowe 
sfery zagrożeń idących w parze z rozwojem techniki. W 2010 roku dr M. Gas-
son wszczepił sobie chip RFID, którym miał otwierać dom, samochód, garaż 
i sterować innymi urządzeniami. Jego koledzy zaprojektowali zaś wirusa, który 
przez internet zaatakował chip naukowca i eksperyment trzeba było przerwać. 
Poza powyższymi zagrożeniami istnieją pytania natury moralnej dotyczące 
rozwoju techniki, czy wszczepianie chipów będzie moralne, zwłaszcza jak 
zaistnieje presja społeczne, by taki chip posiadać. Czy chipy ograniczą naszą 
wolność i intymność?

Rozdział IV Maszyny będą inteligentniejsze od nas jest rozmową z prof. 
Ryszardem Tadeusiewiczem. Profesor uważa, że możliwości rozwoju kompute-
rów są bardzo wielkie, maszyna ta może przewyższyć człowieka pod względem 
inteligencji. Jednakże pod innymi względami człowiekowi nie dorówna, nie 
ma bowiem własnych celów jak człowiek i nie ma i nie będzie mieć samoświa-
domości, którą uczony widzi po stronie biologicznej i chemicznej naszego 
mózgu. Jednakże potęga postępu w tej dziedzinie może polegać na tym, że 
komputery będą udzielały odpowiedzi na niezadane pytania. Niewątpliwie 
roboty i komputery przewyższają człowieka swoją siłą i precyzją, ale nie mają 
samoświadomości. Komputer służy człowiekowi jako narzędzie i to w wielu 
dziedzinach stało się już nieodzowne. W medycynie wiele rzeczy możemy 
robić dzięki robotom. Sławny robot Da Vinci używany do operacji potrafi 
zweryfikować poprawność decyzji obsługującego go chirurga. W dziedzinie 
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nowych technologii pojawia się problem komunikacji człowieka z maszyną, 
która być może w przyszłości przyjmie inny kształt. W związku z rozwojem 
komputeryzacji i robotyzacji pojawia się problem wprowadzenia do pro-
gramów pewnych zasad etycznych, dzięki którym maszyny nie szkodziłyby 
człowiekowi. Natomiast wizja zawładnięcia światem przez komputery jest 
nierealna, gdyż maszyny nie mają samoświadomości i własnych celów.

Pozycja T. Rożka jest książką ciekawą i pouczającą. Przybliża wiele zagad-
nień osobom, które nie specjalizują się w danej dziedzinie. Poglądy w niej 
prezentowane nie są jednostronne, pokazują różne aspekty danego zagadnie-
nia, a także problemy i znaki zapytania, jakie wiążą się z daną kwestią. Forma 
przekazu jest dostępna, tak więc te treści mogą być bez większych trudności 
przekazywane dalej.
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Sprawozdanie z działalności  
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów  

za rok 2016/2017

W 64. roku działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatoria-
nów w Bagnie papieżem Kościoła rzymskokatolickiego był Jego Świątobliwość 
Franciszek, metropolitą wrocławskim – abp Józef Kupny, przełożonym gene-
ralnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – ks. Milton Zonta, prowincjałem 
Polskiej Prowincji Salwatorianów – ks. Piotr Filas, rektorem seminarium – 
ks. Jerzy Madera, wicerektorem i dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos, 
prefektem alumnów – ks. Maciej Dalibor, ekonomem domu zakonnego – 
ks. Aleksander Jasiński.

I. Działalność naukowo-dydaktyczna

Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru trwały od 23 września 
2016 roku do 24 stycznia 2017 roku. Semestr drugi rozpoczął się 11 lutego 
i trwał do 12 czerwca 2017 roku. Zimowa sesja egzaminacyjna odbywała się 
w terminie od 25 stycznia do 7 lutego, a sesja letnia od 13 do 30 czerwca.

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego z  immatrykulacją 
czterech nowych studentów odbyła się w poniedziałek 10 października 2016 
roku. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz prowincjał Piotr Filas. W uroczy-
stości uczestniczyli: prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego o. prof. 
PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, o. dr Wawrzyniec Wojtyra OFM – rek-
tor WSD Franciszkanów z Wrocławia oraz delegaci z wyższych seminariów 
duchownych we Wrocławiu, w Świdnicy i Paradyżu. Wykład inauguracyjny 
na temat: „Chrystologika” anzelmiańska, wygłosił o. prof. PWT dr hab. Jerzy 
Tupikowski CMF.

Na początku roku akademickiego społeczność studentów jednolitych sze-
ścioletnich studiów magisterskich w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Bagnie liczyła dwadzieścia jeden osób, w tym dziesięciu studentów na „kur-
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sach filozoficznych” i jedenastu na „kursach teologicznych”. Wśród studiują-
cych było sześciu studentów zagranicznych: z Białorusi, Czech, Hondurasu, 
Meksyku, Tanzanii i Ukrainy. Liczba alumnów na poszczególnych rocznikach 
przedstawiała się następująco:

rok I – 4 studentów: kl. Krzysztof Dębowski, kl. Paweł Janowski, kl. Ad-
rian Novelo, kl. Marek Sumara; 

rok II – 6 studentów: kl. Oleh Chonka, kl. Maciej Domański, kl. Piotr 
Dymon, kl. Karol Matecki, kl. Kamil Stępień, kl. Dominik Truchan;

rok III – 4 studentów: kl. Piotr Babiński, kl. Krzysztof Biegun, kl. Stani-
sław Biegun, kl. Karol Koszyl;

Indywidualny Tok Studiów – 2 alumnów (semestr IX i X): kl. Łukasz 
Kramek, kl. Mario Lainez;

rok V – 5 studentów: kl. Pavel Barbořák, kl. Exuperi Mkwawe, kl. Marek 
Sawicki, kl. Mateusz Tomasiak, kl. Yaucheni Zhukouski.

1. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku 2016/2017 wykłady i ćwiczenia z dyscyplin przewidzianych w Ra-
tio institutionis sacerdotalis pro Polonia (Częstochowa 1999) oraz w Programie 
kształcenia i opisie kwalifikacji dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku 
„teologia” (Wrocław 2016) prowadziło trzydziestu dziewięciu wykładowców: 

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – teologia dogmatyczna;
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut – historia Kościoła;
Ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS – proseminarium, wykład 

monograficzny: Formacja w ruchach i stowarzyszeniach katolickich;
Prof. UWr. dr hab. Jacek Hawranek – logika; 
Ks. prof. KUL dr hab. Ambroży Skorupa SDS – prawo kanoniczne; 
Prof. UWr. dr hab. Maria Straś-Romanowska – psychologia ogólna, psy-

chologia osobowości;
Ks. dr hab. Norbert Jerzak – historia Kościoła;
Dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak – wykład fakultatywny: Współczesna 

literatura religijna i kultura języka polskiego;
Ks. dr Maciej Chwarścianek SDS – teologia pastoralna ogólna;
Ks. dr Bogdan Cwynar SDS – filozofia Boga;
Dr Alina Czapiga – psychologia rozwojowa;
Ks. dr Łukasz Darowski SDS – historia i geografia biblijna;
Ks. dr Ryszard Kempiak SDB – egzegeza Nowego Testamentu;
Ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS – historia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela;
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Ks. dr Rafał Masarczyk SDS – historia filozofii;
Ks. dr Stanisław Pajor SDS – teologia moralna;
Ks. dr Roman Słupek SDS – religiologia, wprowadzenie w chrześcijań-

stwo, teologia fundamentalna;
Ks. dr Mirosław Socała SDS – teoria poznania;
Ks. dr Sławomir Soczyński SDS – wykład fakultatywny: Zarządzanie me-

diami katolickimi i organizacjami kościelnymi;
Ks. dr Józef Tarnówka SDS – antropologia filozoficzna, historia filozofii;
Ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS – homiletyka;
Ks. dr Krzysztof Wons SDS – teologia duchowości;
Ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz SDS – teologia duchowości;
Ks. mgr lic. Maciej Borowski SDS – egzegeza Starego Testamentu, lektorat 

języka greckiego;
Ks. mgr lic. Antoni Cebula SDS – liturgika;
Ks. mgr lic. Józef Figiel SDS – konwersatorium monograficzne: Aborcja 

w starożytności pogańskiej i chrześcijańskiej;
Ks. mgr lic. Piotr Filas SDS – teologia moralna;
Ks. mgr lic. Henryk Łodziana SDS – liturgika;
Ks. mgr lic. Albert Poloczek SDS – katolicka nauka społeczna;
Ks. mgr lic. Tomasz Raćkos SDS – katechetyka, metodyka katechezy 

młodzieży;
Ks. mgr lic. Jan Socha SDS – liturgika;
Ks. mgr lic. Piotr Wojciechowski SDS – muzyka i śpiew kościelny oraz 

chór seminaryjny;
Ks. mgr Krystian Kolba SDS – ćwiczenia z katolickiej nauki społecznej;
Ks. mgr Michał Meisner SDS – ćwiczenia z psychologii osobowości;
Ks. mgr Stanisław Mucha SDS – ćwiczenia z logiki;
Ks. mgr Jerzy Olszowski SDS – lektorat jęz. łacińskiego;
Mgr Mirosław Owczarek – fonetyka pastoralna;
Ks. mgr Artur Stobierski SDS – wstęp do filozofii, konwersatorium mo-

nograficzne: Współczesne kierunki filozoficzne;
Mgr Leszek Warzocha – lektorat języka angielskiego. 
Ważnym wydarzeniem z 29 września była obrona rozprawy doktorskiej ks. 

mgra lic. Łukasza Darowskiego na temat: Modele odkrywania tożsamości Jezusa 
w J 1,19-2,11. Praca napisana w okresie pięcioletnich studiów pod kierunkiem 
ks. prof. dra hab. Henryka Witczyka oraz przy współpracy ks. dra Marcina 
Kowalskiego w Instytucie Nauk Biblijnych na Wydziale Teologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej recenzentami byli ks. prof. dr hab. 
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Janusz Kręcidło MS (UKSW w Warszawie) oraz ks. prof. UŚ dr hab. Artur 
Malina z Katowic.

Z zadumą i modlitwą pożegnaliśmy w omawianym roku akademickim: 
śp. ks. mgra Andrzeja Sulewskiego – wykładowcę pedagogiki w latach 1973- 
-1994; śp. ks. mgra Zbigniewa Zdanowicza – prefekta kleryków i wychowawcę 
braci juniorantów w latach 1992-2003; śp. ks. dra Waleriana Gruszkę – rektora 
seminarium w latach 1975-1984 i wieloletniego wykładowcę apologetyki, oraz 
śp. br. Bernarda Mroza – członka wspólnoty zakonnej w Bagnie, ogrodnika, 
a przede wszystkim świadka życia zakonnego i tradycji salwatoriańskiej.

2. Posługa lektora i sakrament święceń w stopniu diakona

W poniedziałek, 20 marca 2017 roku, ks. prowincjał Piotr Filas wprowa-
dził w posługę lektora następujących alumnów: kl. Krzysztofa Bieguna, kl. Sta-
nisława Bieguna, kl. Łukasza Kramka i kl. Karola Koszyla. Natomiast w sobotę 
27 maja 2017 roku w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej i bazylice Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini ksiądz biskup Marek Szkudło z Kato-
wic udzielił święceń diakonatu czterem salwatoriańskim alumnom: kl. Pavlowi 
Barbořákowi (Czechy), kl. Exuperemu Mkwawe (Tanzania), kl. Mateuszowi 
Tomasiakowi (Polska) i kl. Yauheni Zhukouskiemu (Białoruś). 

3. Seminaria naukowe i obrony prac magisterskich 

W roku akademickim 2016/2017 studenci teologii rozwijali swoje zaintere-
sowania na seminariach naukowych z historii Kościoła, teologii dogmatycznej 
i teologii fundamentalnej. Prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym we Wrocławiu obronili:

Dk. Pavel Barbořák – Salwatorianie w Czechach i na Morawach 1895-2014 
(stan personalny), praca napisana na seminarium naukowym z historii Kościoła 
pod kierunkiem ks. dra hab. Norberta Jerzaka;

Dk. Exuperi Mkwawe – The Theology of Marian Invocations in the Works 
of Joseph Ratzinger (Benedict XVI), praca napisana w języku angielskim na 
seminarium naukowym z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dra 
hab. Bogdana Ferdka;

Dk. Mateusz Tomasiak – Znaczenie argumentu kalonicznego za wiarygodno-
ścią chrześcijaństwa w teologii muzyki Józefa Ratzingera (Benedykta XVI), praca 
napisana na seminarium naukowym z teologii fundamentalnej pod kierunkiem 
ks. prof. dra hab. Włodzimierza Wołyńca przy współpracy ks. dra Romana Słupka;
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Dk. Yauheni Zhukouski – Działalność duszpasterska salwatorianów w Wi-
tebsku (2001-2016), praca napisana na seminarium naukowym z historii Kościo-
ła pod kierunkiem ks. dra hab. Norberta Jerzaka.

4. Warsztaty i szkolenia uzupełniające 

Siedemnastu alumnów ukończyło warsztaty katechetyczne: Porządek na 
katechezie, przeprowadzone w dniach 23-24 września w Bagnie przez mgra lic. 
Zbigniewa Barcińskiego, prezesa Stowarzyszenia Pedagogów „Natan” z Lubli-
na. Jeden alumn (Adrian Novelo), jeden brat zakonny (br. Salvador Peńaloza), 
dwóch nowicjuszy (Sokol Gilaj, Manuel Marku), sześciu kandydatów (Gabierl 
Balan, Miguel Escobar, Isaac Marquez, Viktar Paukshta, Mykhailo Tysak) 
uczestniczyło w kursie języka polskiego jako obcego prowadzonym przez dra 
Grzegorza Gołasia z Wrocławia. Kurs ukończyły cztery osoby. 

5. Wykłady gościnne i sympozja

Prezesem Koła Naukowego Alumnów – założonego przed sześćdziesięciu 
laty w 1957 roku przez ks. dra Jana Drozda – był kl. Łukasz Kramek, a w skład 
zarządu wchodzili: kl. Stanisław Biegun, kl. Paweł Janowski, kl. Marek Sa-
wicki. Koło Naukowe Alumnów było reprezentowane na Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera, 
organizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II od 12 do 
13 grudnia 2016 r. Delegatami było dwóch alumnów (M. Tomasiak, P. Dy-
mon), którzy udali się tam z ks. dr. Romanem Słupkiem, będącym jednym 
z prelegentów konferencji. Natomiast 8 czerwca dwaj inni klerycy (D. Tru-
chan, K. Matecki) uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
z okazji 20. Rocznicy XLVI Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego „To 
czyńcie na moją pamiątkę”, organizowanej na Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu. W poniedziałek 24 kwietnia w murach bagieńskiej uczel-
ni odbył się wykład gościnny prof. dra hab. Jana Miodka na temat: Jakim 
językiem mówić dziś o religii? W wydarzeniu, zorganizowanym przez Koło 
Naukowe Alumnów, oprócz studentów teologii i zakonników uczestniczyła 
także liczna grupa gości spoza klasztoru.

W dniach 2-3 czerwca 2017 roku odbyło się XIV Salwatoriańskie Sympo-
zjum Misyjne w Bagnie pod hasłem: Katolicy nadzieją Białorusi – świadectwo 
wiary. Jego organizatorem było Kleryckie Koło Misyjne, którego opiekunem 
był ks. dr Łukasz Darowski, a prezesem kl. Kamil Stępień. Wykłady sym-
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pozjalne wygłosili: mgr Sergiusz Anoszko – Białoruska tożsamość narodowa 
i religijna; ks. mgr Andrzej Kaliciak SDS – Losy fundacji salwatoriańskiej 
w Brasławiu i Witebsku; s. mgr Tatiana Hmyza SJE – Potencjał katolickiej 
młodzieży na wschodzie. W sympozjum uczestniczyła także młodzież działają-
ca w Salwatoriańskim Wolontariacie Misyjnym „Salvator” i grupa młodzieży 
z Białorusi. Na zakończenie sympozjum ksiądz prowincjał Piotr Filas wręczył 
krzyże misyjne kilkunastu świeckim i zakonnym wolontariuszom, którzy przy-
gotowywali się do wakacyjnego wyjazdu na placówki duszpasterskie w Albanii, 
Gruzji, na Ukrainie i na Węgrzech.

6. Biblioteka 

Biblioteka Domu Zakonnego Salwatorianów w Bagnie, założona w 1930 
roku, której dyrektorem jest ks. dr Roman Słupek, posiada obecnie: około 
32 100 woluminów książek (w tym 29 630 woluminów w katalogu kompu-
terowym), około 7 480 woluminów czasopism, 421 maszynopisów prac na-
ukowych oraz 150 zarchiwizowanych starodruków, głównie z zakresu ascetyki, 
biblistyki i liturgiki. Aktualnie biblioteka prenumeruje 110 tytułów czasopism 
polskich i 12 obcojęzycznych. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe 
i systematyczne powiększanie księgozbioru o aktualne publikacje teologiczne 
i filozoficzne, kontynuowane były w minionym roku prace związane z weryfi-
kacją posiadanych zasobów. W wyniku tych prac pozyskano około stu metrów 
miejsca na półkach bibliotecznych. 

II. Formacja duchowa

W roku akademickim 2016/2017 odpowiedzialność za formację duchową 
spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Krystianie Kolbie SDS 
i ks. Grzegorzu Jabłonce SDS. Stałymi spowiednikami byli także: ks. Paweł 
Stanoszek SDS i o. Dominik Banaś OFM z Wrocławia. Ojcowie duchowni 
realizowali swoją posługę przez indywidualne, regularne rozmowy z każdym 
alumnem, w poniedziałki głosili konferencje dla wspólnoty, prowadzili co-
miesięczne spotkania formacyjne dla poszczególnych roczników kleryckich 
połączone z Eucharystią. Ponadto służyli posługą sakramentalną i czuwali nad 
organizowaniem comiesięcznych dni skupienia.

Program dni skupienia obejmował dwie konferencje, medytację, spowiedź, 
Eucharystię z homilią, adorację Najświętszego Sakramentu i wspólną modli-
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twę brewiarzową. Do prowadzenia tych spotkań były zapraszane osoby spoza 
wspólnoty seminaryjnej: ks. Marian Papiernik SDS (Wrocław), ks. Adam 
Teneta SDS (Rzym), ks. Tomasz Łukasik (Warszawa), ks. bp Mirosław Mi-
lewski (Płock), o. Andrzej Kuśmierski OP (Wrocław), ks. Rafał Ziajka SDS 
(Kraków), ks. Rafał Kowalski (Wrocław), ks. Bartłomiej Król SDS (Mikołów).

Ponadto we wrześniu 2016 roku ks. Jakub Szcześniak (Warszawa) przepro-
wadził pięciodniowe rekolekcje przygotowujące alumnów do złożenia profesji 
zakonnej. W marcu 2017 roku ks. Tadeusz Dobrowolski SDS (Wilkasy) wy-
głosił trzydniowe rekolekcje dla alumnów rocznika trzeciego przed przyjęciem 
posługi lektora, a ks. Tomasz Niedziela SDS (Dobroszyce) przeprowadził 
w maju pięciodniowe rekolekcje w Czernej dla kandydatów do sakramen-
tu święceń diakonatu. W całym roku akademickim w różnych terminach 
ks. Adam Teneta SDS – postulator generalny z Rzymu – wygłosił w Bagnie 
cykl sześciu konferencji poświęconych duchowości czcigodnego Sługi Bożego 
o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana.

III. Zaangażowanie apostolskie

Dynamika formacji seminaryjnej nie wyczerpuje się w samych studiach ani 
w formacji duchowej, ale dotyczy również szerokiej aktywności apostolskiej, 
która wyraża się w całorocznej działalności „kół wolontariuszy”, współpracują-
cych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, i w praktykach podejmowa-
nych w różnych środowiskach. Takie zaangażowanie pomaga alumnom w roz-
wijaniu własnych zainteresowań, samokształceniu i odkrywaniu osobistych 
talentów, a także w rozeznawaniu aktualnych potrzeb apostolskich Kościoła. 
Są równocześnie dobrą okazją do zdobywania doświadczeń pedagogicznych 
i duszpasterskich.

1. Koła i grupy apostolskie alumnów

W minionym roku kontynuowały swoją działalność „koła wolontariuszy” 
przy: Domu Dziecka w Obornikach Śląskich, przy Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa 
w Wierzbicach Wrocławskich oraz przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym 
prowadzonym dla dorosłych przez Siostry Dobrego Pasterza w Świętej Ka-
tarzynie k. Wrocławia. Studenci najczęściej w niedziele odwiedzali pensjona-
riuszy, z którymi spędzali czas na rozmowach, spotkaniach edukacyjno-towa-
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rzyskich i na modlitwie. Systematyczną pracą wykazały się: Kleryckie Koło 
Misyjne, Koło Naukowe Alumnów i Kleryckie Koło Przewodników „Kustosz”, 
którego zadaniem była obsługa turystów odwiedzających klasztor Salwatoria-
nów w niedzielne popołudnia. Z inicjatywy kl. Dominika Truchana i dk. Pavla 
Barbořáka swoją działalność wznowiła schola seminaryjna, która prezentowała 
nowy repertuar nie tylko podczas licznych uroczystości w Bagnie, ale także 
w czasie liturgii w archikatedrze wrocławskiej transmitowanej przez Radio 
Rodzina i w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini.

2. Praktyki duszpastersko-pedagogiczne 

W październiku 2016 roku, z racji Tygodnia Misyjnego, piętnastu alum-
nów prowadziło przez kilka dni nabożeństwa, katechezy i lekcje religii w para-
fii św. Rodziny w Puławach, parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej, parafii 
NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie, parafii rzymskokatolickiej w Galgahe-
viz na Węgrzech, parafii św. Michała Archanioła w Piastowie, parafii św. Judy 
Tadeusza i św. Antoniego w Obornikach Śląskich i w parafii MB Nieustającej 
Pomocy w Krakowie. 

Podczas roku akademickiego kilku alumnów pomagało duszpasterzom 
Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań i Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej 
w prowadzeniu dni skupienia dla młodzieży, kontynuowano także stałą współ-
pracę z Wolontariatem Misyjnym „Salvator”.

W okresie wakacji sześciu alumnów (M. Tomasiak, M. Sawicki, K. Ma-
tecki, D. Truchan, O. Chonka i K. Stępień) pomagało w prowadzeniu XXIV 
Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach, inni współprowadzili 
rekolekcje Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej w Międzybrodziu (M. Sumara) 
i w Węgorzewie (P. Barbořák); rekolekcje dla młodzieży męskiej z Salwa-
toriańskiego Ośrodka Powołań organizowane w Krakowie (K. Dębowski, 
P. Dymon), w Nitrze na Słowacji (M. Tomasiak), w Warszawie (M. Sawicki) 
i w Węgorzewie (P. Janowski, Ł. Kramek, E. Mkwawe). Czterech alumnów 
w ramach Wolontariatu Misyjnego „Salvator” pomagało w organizowaniu za-
jęć dla dzieci i młodzieży w placówkach duszpasterskich w Albanii (P. Janow-
ski), Gruzji (M. Sumara), na Ukrainie (K. Stępień) i na Węgrzech (K. Biegun). 
Alumni naszego seminarium byli obecni na pieszych szlakach pielgrzymko-
wych do Częstochowy z Warszawy (Y. Zhukouski, M. Sawicki, D. Truchan, 
P. Janowski) i z Wrocławia (K. Dębowski). Uczestniczyli także w pielgrzym-
ce z Brasławia do sanktuarium w Budsławiu na Białorusi (Y. Zhukouski) 
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i w VII Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymce z Hidasnemeti na Węgrzech 
do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (S. Biegun).

3. Apostolat internetowy

W pierwszym semestrze omawianego roku akademickiego z inicjatywy 
alumnów i duszpasterzy Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań zostały nagrane 
dwa clipy muzyczne adresowane do młodzieży i rozpowszechnione w In-
ternecie. To wydarzenie przyczyniło do podjęcia rozmów z prowincjałem 
salwatorianów ks. Piotrem Filasem i refleksji nad zwiększeniem zaangażowa-
nia salwatorianów w pracę z młodzieżą poprzez platformy społecznościowe 
i Internet. Owocem tego dialogu były starania o otworzenie niekomercyjnego 
studia nagrań w domu zakonnym w Bagnie. Dzięki zaangażowaniu księdza 
prowincjała oraz pracowitości kl. Pawła Janowskiego, przy wsparciu fachową 
radą ze strony ks. Piotra Ryby SDS z Salwatoriańskiego Apostolatu Interneto-
wego, Studia „Katolik” w Krakowie, w czerwcu 2017 roku udało się uruchomić 
w Bagnie małe, profesjonalne „Studio w Wieży”, które nawiązuje do tradycji 
zapoczątkowanej w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w la-
tach 90. Obecnie studio nagrań prowadzone wyłącznie przez alumnów stawia 
sobie za cel nagrywanie i realizowanie projektów muzycznych o charakterze 
ewangelizacyjnym, które będą rozpowszechniane w Internecie.

4. Inne formy świadectwa i działalności

Jedną z nowych inicjatyw omawianego roku był wrześniowy wyjazd integra-
cyjny do Warszawy połączony z Warsztatami dla przewodników osób niewidomych, 
w którym razem z księdzem prefektem uczestniczyli studenci filozofii, a później 
w innym terminie studenci teologii. Odnotować należy także wspólne wyjazdy 
kulturalne alumnów na koncerty do Narodowego Forum Muzyki, do opery i do 
kina we Wrocławiu oraz trzy spotkania z grupą dobrodziejów i współpracowni-
ków naszego seminarium w parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej.

W poniedziałek 7 listopada naszą wspólnotę zakonną odwiedził ks. biskup 
Jacek Kiciński z Wrocławia. Spotkanie w refektarzu i w kaplicy miało miejsce 
z okazji wizytacji kanonicznej przeprowadzanej w lokalnej parafii.

W Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, mając na uwadze 1050. 
rocznicę chrztu Mieszka I, cała wspólnota zakonna udała się na autokarową 
pielgrzymkę do sanktuarium św. Wojciecha w Gnieźnie. Odpowiedzialny za 
program wyjazdu, który obejmował m.in. uczestnictwo w liturgii pod prze-
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wodnictwem miejscowego ks. biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, oprowadze-
nie po katedrze oraz zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego, był 
ojciec duchowny ks. Grzegorz Jabłonka.

Od 16 do 18 listopada miała miejsce wizytacja prowincjalna wspólnoty 
zakonnej w Bagnie, którą przeprowadzili: ks. prowincjał Piotr Filas i konsultor 
prowincjalny ds. misji ks. Mirosław Stanek.

Dwukrotnie gośćmi domu zakonnego byli mieszkańcy i seniorzy parafii 
i miejscowości Bagno. Miało to miejsce 20 listopada – na okolicznościowym 
koncercie w ramach spotkań „Okruchy tradycji”, organizowanym przez Sto-
warzyszenie „Razem dla Bagna”, oraz 22 stycznia – na opłatku seniora organi-
zowanym przez wspólnotę zakonną.

Reprezentacja naszych alumnów zdobyła drugie miejsce w Metropoli-
talnym Turnieju Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej Halowej organi-
zowanym w Legnicy 14 stycznia, w którym uczestniczyły drużyny z sześciu 
seminariów duchownych na Dolnym Śląsku.

Już tradycyjnie cała wspólnota zakonna z Bagna była obecna 2 lutego na 
obchodach Dnia Życia Konsekrowanego we Wrocławiu. Z kolei w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca delegacja z naszej wspólnoty, razem z przedstawi-
cielami innych rodzin zakonnych i alumnami z różnych seminariów, uczestni-
czyła w liturgii w archikatedrze wrocławskiej i modliła się o nowe powołania 
do służby w Kościele.

Osiemnastu profesów z placówek salwatoriańskich w Polsce i za granicą 
uczestniczyło w spotkaniu braci zakonnych Polskiej Prowincji Salwatorianów 
zorganizowanym w Bagnie od 24 do 26 lutego przez prowincjalnego konsul-
tora ds. formacji ks. Ambrożego Skorupę.

W dniach 25-28 kwietnia gościem naszej wspólnoty był dyrektor ds. for-
macji w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela ks. Heribert Kerschgens SDS, któ-
ry przeprowadził wspólne i indywidualne spotkania z alumnami i podzielił się 
swoimi doświadczeniami po odwiedzeniu wszystkich salwatoriańskich domów 
formacyjnych na świecie.

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie było miejscem 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Architektura sakralna i kultura reli-
gijna Dolnego Śląska organizowanej od 30 kwietnia do 2 maja przez Katedrę 
Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, w której uczestniczyło kilkunastu samodzielnych 
pracowników naukowych i doktorantów historii Kościoła.

Dziesięciu finalistów pochodzących z Bielska-Białej (Mikuszowice), Elblą-
ga, Mikołowa i Trzebnicy uczestniczyło w finale I Ogólnopolskiego Konkursu 
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Jordanowskiego organizowanego dla uczniów gimnazjów. Finał konkursu 
odbył się w murach bagieńskiego seminarium w obecności księdza prowin-
cjała i zaproszonych ekspertów w dniach 5-7 maja. Organizatorami konkursu 
o życiu czcigodnego Sługi Bożego o. Franciszka Jordana i działalności salwa-
torianów byli duszpasterze i świeccy z parafii NMP Królowej Świata w Biel-
sku-Białej.

W sobotę 13 maja, w setną rocznicę objawień fatimskich cała wspólno-
ta zakonna udała się pieszą pielgrzymką do kościoła pw. św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego w Obornikach Śląskich, by tam razem z licznie zgromadzo-
nymi mieszkańcami uczestniczyć w poświęceniu nowo ufundowanej figury 
Matki Bożej Fatimskiej oraz w specjalnym nabożeństwie, czuwaniu i w pro-
cesji ulicami miasta.

Od 17 do 19 czerwca miała miejsce wizytacja generalna wspólnoty zakon-
nej w Bagnie, którą przeprowadzili: generał salwatorianów ks. Milton Zonta 
i konsultor generalny ds. misji ks. Agustin Van Baelen z Rzymu.

Kolejnym wydarzeniem był XX Kresowy Plener Malarski „Oborniki Ślą-
skie 2017” organizowany w przez Fundację Kresową „Semper Fidelis” w mu-
rach seminarium w Bagnie w dniach od 26 czerwca do 1 lipca, z udziałem 
czternastu artystów z Białorusi, Polski i Ukrainy, zakończony wernisażem wy-
stawy poplenerowej w obecności wielu gości z Obornik Śląskich i Wrocławia. 

Podsumowując 64. rok działalności Wyższego Seminarium Duchownego 
Salwatorianów w Bagnie, wdzięczni Opatrzności Bożej składamy serdecz-
ne podziękowanie wszystkim profesorom, wykładowcom i wychowawcom 
naszego seminarium za wykonaną pracę związaną ze studiami i formacją na 
poziomie ludzkim i duchowym. Szczere podziękowanie kierujemy po ad-
resem sióstr salwatorianek pracujących w seminarium: s. Anieli Gareckiej, 
s. Gaudencji Grabińskiej i s. Darii Magiery. Dziękujemy braciom zakonnym: 
br. Hieronimowi Drobikowi, br. Patrykowi Janiakowi, br. Mirosławowi Ja-
roszkowi, br. Ryszardowi Kasprzakowi, br. Bogusławowi Kozie i br. Markowi 
Łukaszewskiemu. Ponadto słowami wdzięczności ogarniamy wieloletniego 
misjonarza ks. Andrzeja Kusiaka, który w pierwszym semestrze roku aka-
demickiego mieszkał w Bagnie razem z br. Salvadorem Peńalozą i czterema 
kandydatami z Meksyku. Jesteśmy wdzięczni świeckim pracownikom naszego 
seminarium i wszystkim osobom, które w wieloraki sposób okazywały pomoc 
naszej wspólnocie zakonnej.

Ks. Tomasz Raćkos SDS
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Sprawozdanie z Sympozjum Jadwiżańskiego  
(Wrocław – Trzebnica, 28 marca 2017 roku)

W dniu 26 marca 2017 roku wypadła 750. rocznica kanonizacji św. Jadwigi 
Śląskiej. Z tej racji w metropolii wrocławskiej został ogłoszony Rok Jadwiżań-
ski, który trwa od 16 października 2016 do 16 października 2017 roku. Nale-
ży przy tym nadmienić, że poprzedni Jadwiżański Rok Jubileuszowy z racji 
750-lecia śmierci św. Jadwigi był obchodzony w archidiecezji wrocławskiej od 
18 października 1992 roku do 17 października 1993 roku.

Wśród różnych wydarzeń o charakterze religijnym i kulturalnym w ra-
mach Roku Jadwiżańskiego przewidziano sympozjum naukowe o św. Jadwidze 
Śląskiej. Odbyło się ono 28 marca 2017 roku we Wrocławiu i w Trzebnicy. Jego 
organizatorem był Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, a konkretnie 
Instytut Teologii Pastoralnej z ks. prof. dr. hab. Stanisławem Araszczukiem, 
dyrektorem Instytutu, na czele.

Pierwsza część sympozjum, podzielona na dwie sesje, odbyła się w auli 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Wygłoszono w jej ramach 
sześć referatów. Są one do pobrania i odsłuchania na stronie internetowej 
PWT: http://www.pwt.wroc.pl/index.php /aktualnosci/rok-akademicki-2016-
2017/1628-w-roku-jadwizanskim-o-patronce-slaska.

Sympozjum otworzył ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, rektor 
PWT. Pierwszy wykład wygłosiła dr Anna Sutowicz, związana z legnickim 
Duszpasterstwem Ludzi Pracy ‘90, współpracowniczka Stowarzyszenia Civitas 
Christiana, znana badaczka dziejów Śląska w czasach Piastów. Tytuł jej wykła-
du: Starania polskiego episkopatu i przedstawicieli domu Piastów o kanonizację 
Jadwigi Śląskiej. Z kolei prof. dr hab. Stanisław Rosik, związany z Instytutem 
Historycznym – Zakładem Historii Polski i Powszechnej do XV wieku Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, wygłosił wykład nt. Bulla kanonizacyjna – najdawniejszy 
żywot św. Jadwigi Śląskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że Prelegent jest autorem 
komentarza i pierwszego przekładu bulli na język polski (zob. W. Bochnak, Bul-
la kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, wyd. 2 uzupeł., Legnica 2014, s. 69-108). 
Ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko, nestor polskich liturgistów, pierwszy 
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dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (1995-2002), podjął 
temat: Wkład św. Jadwigi Śląskiej w przemiany kulturowe na Śląsku.

Następny wykład nt. Postać św. Jadwigi Śląskiej w śląskich księgach litur-
gicznych wygłosił ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO, związany z Katedrą Li-
turgiki, Historiografii i Obrzędowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego. Inicjator i organizator sympozjum, ks. prof. dr hab. Stanisław 
Araszczuk z Papieskiego Wydziału Teologicznego, podjął w swoim wystąpie-
niu temat Oficja rymowane o św. Jadwidze Śląskiej jako źródło do poznania jej 
duchowości (należy wskazać m.in. na publikację Autora pt. Oficja rymowane 
o św. Jadwidze, Legnica 1996). Część sympozjum odbywającą się w auli PWT 
we Wrocławiu zamknął wykład mgr. Krzysztofa Grobelnego (PWT) nt. Hi-
storyczny rozwój kultu św. Jadwigi Śląskiej w Wielkopolsce.

Druga, popołudniowa część sympozjum odbyła się w Trzebnicy. W go-
ścinnych progach sióstr boromeuszek odbyły się dwa wykłady. Piotr Stefa-
niak z Krakowa zaprezentował główne założenia przygotowanej przez siebie 
publikacji (w językach polskim i niemieckim) Trzebnicka opowieść. Trebnitzer 
Geschichte, która w związku z Rokiem Jadwiżańskim ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM w 2017 roku. 
Podtytuł książki wskazuje, że jest to opowieść o opactwie cysterek, klasztorze 
sióstr boromeuszek, kościele św. Bartłomieja Apostoła i sanktuarium św. Ja-
dwigi Śląskiej. Całość jest bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami. Z kolei 
ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS podjął temat: Wkład salwatorianów w rozwój 
ruchu pielgrzymkowego do grobu św. Jadwigi Śląskiej po 1945 roku, koncentrując 
się głównie na wkładzie ks. prof. Antoniego Kiełbasy SDS († 2010). Ostatni 
wykład dr. Jacka Witkowskiego nt. Żywot św. Jadwigi Śląskiej w artystycznych 
przedstawieniach bazyliki w Trzebnicy miał miejsce w bazylice trzebnickiej. 
Autor, który od wielu lat prowadzi badania w bazylice wespół z prof. UWr. 
dr. hab. Romualdem Kaczmarkiem, co znajduje wyraz w licznych publika-
cjach, w bardzo interesujący sposób wskazał na różne sposoby przedstawiania 
św. Jadwigi w postaci obrazów, rzeźb itp., znajdujące się w bazylice. Zwieńcze-
niem sympozjum była msza św. koncelebrowana przy sarkofagu św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy. Przewodniczył jej ks. prof. St. Araszczuk, a homilię 
wygłosił ks. Jerzy Olszówka SDS, proboszcz i kustosz Międzynarodowego 
Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Wykłady wygłoszone w ramach sympozjum mają ukazać się w formie 
osobnej publikacji.

Ks. Bogdan Giemza SDS

Ks. Bogdan Giemza SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA
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Ks. Łukasz Darowski SDS 
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2016

W poniższym zestawieniu zostały zamieszczone książki, artykuły, hasła 
encyklopedyczne, sprawozdania i recenzje naukowe napisane przez członków 
Polskiej Prowincji Salwatorianów, które ukazały się drukiem w 2016 roku. 
Bibliografia nie podaje opracowań o charakterze publicystycznym ani tytułów 
książek i artykułów autorów zagranicznych przetłumaczonych przez salwato-
rianów. Redakcja „Studia Salvatoriana Polonica” dziękuje wszystkim autorom 
za udostępnione informacje.

Ks. mgr lic. Maciej Dalibor SDS (Bagno)

Artykuł:
1. „…w Syna Bożego, jednorodzonego…”. Chrzest i chrystologia, w: „Jeden jest Pan, 

jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,5). Chrzest symbolem wiary, red. B. Ferdek, 
J. M. Lipniak, Wrocław 2016, s. 53-68.

Ks. mgr lic. Józef Figiel SDS (Lublin)

Książka:
1. Represje systemu komunistycznego wobec zakonów w Polsce. Referaty ze spotkania 

prowincjalnego salwatorianek w Goczałkowicach, red. J. Figiel, Kraków 2016.

Artykuły:
1. Informacje z życia patrystycznego, „Vox Patrum” 36(2016) t. 66, s. 693-699.
2. Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych 

ośrodkach naukowych w latach 2014-2015, „Vox Patrum” 36(2016) t. 66, s. 645-654.

Sprawozdania:
1. Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami [Lublin, KUL, 17-19 V 2016], „Vox Pa-

trum” 36(2016) t. 66, s. 685-688.
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2. Święci bohaterowie (bohaterki). Literackie konstrukcje bohaterstwa w późnoan-
tycznej i wczesnośredniowiecznej hagiografii [Koninklijke Academie voor Neder-
landse Taal en Letterkunde, Ghent, 18-20 II 2016], „Vox Patrum” 36(2016) t. 66, 
s. 683-685.

Ks. mgr lic. Krzysztof Gasperowicz SDS (Melbourne)

Artykuły:
1. Psychologia w przestrzeni formacji zakonnej, „Życie Konsekrowane” 2016 nr 1, 

s. 84-95.
2. Zaufanie do Boga i zaufanie interpersonalne. Studium teologiczno-psychologiczne, 

„Studia Salvatoriana Polonica” 10(2016), s. 209-221.

Ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS (Trzebnica)

Książka:
1. Św. Jadwiga Śląska jako przemożna patronka, Trzebnica 2016, ss. 104.

Artykuły:
1. Co nowego dla duszpasterstwa w dokumencie finalnym synodu na temat rodziny?, 

„Homo Dei” 85(2016) nr 2, s. 47-57.
2. Uczynki miłosierdzia w codzienności, „Życie Konsekrowane” 2016 nr 4, s. 27-41.

Sprawozdanie:
1. Sprawozdanie z I Kongresu Teologii Praktycznej „Polska krajem misyjnym?”, „Wro-

cławski Przegląd Teologiczny” 2016 nr 2, s. 239-241. 

Recenzja:
1. Kard. Kurt Koch, Kościele dokąd zmierzasz?, Lublin 2014, ss. 128, „Studia Pastoral-

ne” 12(2016), s. 312-315.

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk SDS (Wrocław)

Książka:
1. Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Lublin 2016, ss. 315.

Ks. Łukasz Darowski SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 11 – 2017366

Hasła encyklopedyczne:
1. Filozofia przyrody, w: Encyklopedia filozofii przyrody, red. E. Roskal, Lublin 2016, 

s. 157-169.
2. Przyroda, natura, w: Encyklopedia filozofii przyrody, red. E. Roskal, Lublin 2016, 

s. 259-275.

Ks. mgr Grzegorz Jabłonka SDS (Bagno)

Artykuł:
1. 70. rocznica męczeńskiej śmierci Sióstr Salwatorianek w Mikołowie, w: Represje syste-

mu komunistycznego wobec zakonów w Polsce. Referaty ze spotkania prowincjalnego 
salwatorianek w Goczałkowicach, red. J. Figiel, Kraków 2016, s. 37-55.

Ks. mgr lic. Piotr Majcher SDS (Warszawa)

Artykuł:
1. „Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela…”. Pneumatologiczny charakter 

Chrztu, w: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,5). Chrzest symbolem 
wiary, red. B. Ferdek, J. M. Lipniak, Wrocław 2016, s. 87-110.

Ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS (Rzym)

Książka:
1. Persona e famiglia. L’eredità di San Giovanni Paolo II nel dibattito attuale, Canta-

galli, Siena 2016, ss. 72.

Artykuły:
1. The Contingency of Man and Limits of Medical Science, „Ginekologia i Położnic-

two. Medical Project” 3(2016), s. 32-37.
2. La contingenza dell’uomo e i  limiti della scienza, w: Sbornik Prispevku. Rodina 

v sekularizovane spolecnosti, Ceské Budejovice 2016, s. 24-34.
3. Dojrzewanie do wieczności. Czasowy wymiar istnienia człowieka w perspektywie 

antropologii Karola Wojtyły, „Forum Teologiczne” 17(2016), s. 161-170.
4. Nota su alcune interpretazioni di Amoris laetitia, „Anthropotes” 2(2016), s. 335-

-346.
5. Personalizm a prawo naturalne, w: Etyka. Część II: Filozoficzna etyka życia spełnio-

nego, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2016, s. 431-445.
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6. Rodzina jako niezbywalne miejsce dojrzewania i spełniania się człowieka, w: Wokół 
antropologii Karola Wojtyły, red. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma, Lublin 
2016, s. 433-447.

7. Uwagi na marginesie tekstu Tadeusza Stycznia SDS. Problem autonomii etyki, 
„Ethos” 2016 nr 3, s. 262-267.

Ks. dr Stanisław Pajor SDS (Wrocław)

Artykuł:
1. Nawrócenie – dar i zadanie, w: Sakrament pokuty i pojednania w życiu Kościoła, 

red. J. Kowalczyk, Legnica 2016, s. 179-186.

Ks. dr Korneliusz Policki SDS (Fribourg)

Artykuł:
1. Nachwort, w: J. M. Bocheński, Handbuch der Weisheit dieser Welt, München 2016, 

s. 93-95.
2. Wstęp, w: J. M. Bocheński, Logika, Kraków 2016, s. 5-6.

Ks. dr Roman Słupek SDS (Oborniki Śląskie)

Artykuły:
1. Dialog międzyreligijny a głoszenie wyjątkowości objawieniowej i zbawczej Jezusa 

Chrystusa. Odpowiedź Jana Pawła II na posoborowe wyzwania, w: Współczesne 
kontrowersje chrystologiczne, red. B. Ferdek, Wrocław 2016, s. 63-77.

2. Światło wiary jako fundament zrozumienia i pogłębiania tożsamości osoby konsekro-
wanej, „Słowo. Pismo Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej” 33(2016), s. 5-36.

Ks. dr Sławomir Soczyński SDS (Kraków)

Artykuły:
1. Prywatność i jej medialna komercjalizacja, w: Prywatność w mediach – Towar czy 

wartość, red. M. Drożdż, Tarnów 2016, s. 265-277.
2. Werte als Bezugsgröße der Ethik und Wettbewerbsfähigkeit von Medienunternehmen, 

„Studia Salvatoriana Polonica“ 10(2016), s. 223-235.

Ks. Łukasz Darowski SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA
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Ks. dr Piotr Ślęczka SDS (Trzebinia)

Artykuły:
1. Kompromis czy kłamstwo? Głos w sporze o zakres prawnej ochrony życia w Polsce, 

„Ethos” 2016 nr 4, s. 297-305.
2. Moralność a prawo stanowione – punkt widzenia etyka, w: Etyka. Część II: Filozoficz-

na etyka życia spełnionego, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2016, s. 521-540.

Ks. dr Krzysztof Wons SDS (Kraków)

Książki:
1. Cały sprawiedliwy. Lectio divina z Józefem z Nazaretu, Kraków 2016, ss. 140.
2. Повірити Ісусові. Реколекції зі святим Марком, Вінниця 2016, ss. 280 (przekład na 

j. ukraiński książki Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem).
3. Жити Божим словом щодня, Львів 2016, ss. 128 (przekład na j. ukraiński książki 

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?).
4. Sanar el corazón. Escucha de la Palabra y acompañamiento espiritual, Madrid 2016, 

ss. 144 (przekład na j. hiszpański książki Powrót do życia).

Artykuły:
1. Tryptyk oblicza Boga Miłosierdzia (Łk 15), w: Oblicza Miłosierdzia w Biblii, red. 

J. Jaromin, Wrocław 2016, s. 143-169.
2. Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Mateuszem, w: Prze-

wodnik po rekolekcjach lectio divina, z. 3, Kraków 2016, s. 75-104.
3. Nie przeciw krwi i ciału toczymy walkę, „Pastores” 2016 nr 2, s. 105-112.

Ks. mgr Konrad Zaborowski SDS (Nałęczów)

Sprawozdanie:
1. Jubileuszowe spotkanie polskich filozofów (X Polski Zjazd Filozoficzny, Uniwersytet 

Adama Mickiewicza, Poznań, 15-19 IX 2015), „Ethos” 2016 nr 3, s. 363-371.
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The Theology of Marian Invocations  
in the Works of Joseph Ratzinger (Benedict XVI)

(Summary of master dissertation)

Master dissertation of deacon Exuperi Mkwawe SDS, presented at the 
Papal Faculty of Theology in Wrocław, was written in the English language on 
the academic seminar of dogmatic theology at the Salvatorian Major Seminary 
in Bagno under the direction of Fr prof. dr hab. Bogdan Ferdek and reviewed 
by Fr dr hab. Jarosław Lipniak.

The devotion of the Blessed Virgin Mary started to decline after the Se-
cond Vatican Council. The reasons for its decline were because the Council 
fathers treated Mariology together with the Dogmatic Constitution of the 
Church and also the attack from the protestants. That is why Ratzinger deve-
loped his thoughts on Mary, by arguing that Mary’s image in the New Testa-
ment is rooted in the Old Testament. This can only be understood through 
typology, whereby the events in the New Testament are referred in the Old 
Testament. The work is divided into three parts as follows.

The first chapter deals with the four Marian dogmas, in which Ratzinger 
argues that these dogmas can be scientifically justified by a reflection based 
on the Holy Scripture. These dogmas are Mother of God, Perpetual Virginity, 
Immaculate Conception and Bodily Assumption into Heavenly Glory. In 
a special way Ratzinger treated Mother of God together with Perpetual Virgin 
by arguing that the evidence from the Gospels of saints Matthew and Luke 
show that the believing Church saw some specific features of the maternity of 
Mary. They engage in the entire human being for the sake of the birth of Jesus. 
This was realized in the unity of the Mother and the Virgin, by showing the 
relation of the Old Testament figures of her. For each Marian dogma, Ratzin-
ger gave scriptural texts, showing that they are rooted in the Holy Scripture.

The second chapter deals with Ratzinger’s original invocations, in which 
he reflected in his various works. He developed these invocations by giving 
new theological insights, which are brief and precise in terms of language. 
For the first time as a pope, he renewed unconditional promise of faithfulness 
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to the maternal Motherhood of Mary, by which he invoked the maternal 
intercession of Mary by placing the present and future of his person and the 
Church in the hands of Mary, who is the Mother of the Church.

The third chapter deals with Ratzinger’s invocations, which are in the 
liturgy. These invocations are reflected in various works of Ratzinger. It is 
essential to show that Mary is present in the liturgy and how She is present in 
the liturgy of the Catholic Church through the Holy Scripture and Tradition 
of the Church. It is important to understand the authentic knowledge about 
Mary’s presence in the liturgy. Hence, to understand these invocations, it is 
necessary to know the role of Mary in the plan of salvation, which is celebra-
ted in the liturgy.

The invocations of the Blessed Virgin Mary show the „richness” that Mary 
is full of grace and show her greatness. Every invocation is the work of grace 
and also the fruit of her collaboration with grace. She collaborates with grace, 
in which one can relate the words of saint Paul to her: „Nevertheless, by the 
grace of God, I am what I am, and his grace towards me has not been without 
fruit. For from it, I have toiled more than all of them, although not I, rather 
the grace of God in me” (1 Cor 15:10). This is the theological biography not 
only of saint Paul, but also of Mary. These invocations show particular aspects 
of theological biography of Mary.

Dk. Exuperi Mkwawe SDS
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Działalność duszpasterska salwatorianów w Witebsku (2001-2016) 
(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska diakona Yauheni Zhukouskiego SDS, przedstawiona na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, została napisana na semi-
narium naukowym z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym 
Salwatorianów w Bagnie pod kierunkiem ks. dra hab. Norberta Jerzaka i zre-
cenzowana przez ks. prof. dra hab. Mieczysława Koguta.

Celem pracy było przedstawienie działalności duszpasterskiej salwatoria-
nów w Witebsku. Praca opiera się na źródłach pochodzących z archiwum pa-
rafialnego parafii Jezusa Miłosiernego i parafii Ducha Świętego oraz archiwum 
Polskiej Prowincji Salwatorianów w Krakowie. Przebadana zastała literatura 
przedmiotu dostępna w językach białoruskim, rosyjskim i polskim. Cennym 
źródłem były także ustne relacje osób związanych z działalnością duszpasterską 
salwatorianów. Na temat niełatwych początków pracy salwatorianów w Wi-
tebsku nie powstało jak dotąd żadne całościowe opracowanie poza krótką 
wzmianką w pracy magisterskiej A. Sapla Początki Salwatorianów na Białorusi. 
Dodatkową motywacją do podjęcia tematu o salwatorianach w Witebsku była 
piętnasta rocznica ich działalności w tym mieście, a także wkład salwatoriań-
skich duszpasterzy w rozwój tamtejszej diecezji i infrastruktury tego miasta, 
m.in. przez aktywny udział w budowie dzisiejszej katolickiej katedry i zaplecza 
kurii rzymsko-katolickiej. 

Po przeprowadzeniu kwerendy źródłowej oraz przebadaniu literatury 
przedmiotu temat pracy został ujęty w czterech rozdziałach: 1. Kościół katolic-
ki na Białorusi; 2. Działalność Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Witebsku; 
3. Działalność duszpasterska; 4. Oddziaływanie posługi salwatorianów na życie 
wspólnoty wiernych. Praca zawiera także aneks ze zdjęciami z budowy obiek-
tów sakralnych oraz dokumentującymi ich wygląd po jej zakończeniu, kopią 
dokumentu konsekracji kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie obecnie posługu-
ją salwatorianie, a także innymi fotografiami z działalności grup parafialnych. 

Autor przedstawił w zwięzłej formie tło historyczne dziedzictwa chrześci-
jańskiego na Białorusi oraz jego odrodzenie po upadku władzy radzieckiej. 
Ukazana została historia miasta Witebsk i jego nazwy pochodzącej od rzeki 
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Wićba. Ponadto opisano okoliczności utworzenia diecezji witebskiej w 1999 
roku, której biskup na stałe zamieszkał w Witebsku.

Bardzo dokładnie zostały opisane okoliczności przybycia salwatorianów 
do Witebska, gdzie zaczynali swoją działalność praktycznie od zera. Życie 
salwatoriańskich pionierów w Witebsku w miejscu tak odległym od wspól-
noty zakonnej nie było proste, ale na szczęście dużym wsparciem w chwilach 
samotności i tęsknoty była współpraca z lokalnym duchowieństwem. Ważnym 
osiągnięciem salwatorianów na ziemiach białoruskich była też budowa obiek-
tów sakralnych, a dokładnie kościoła pw. Jezusa Miłosiernego, który później 
stał się katedrą, a także kościoła pw. Ducha Świętego, w którym salwatorianie 
posługują do dziś.

Autor przybliża sylwetki pierwszych proboszczy i wikariuszy salwatoriań-
skich, którzy pracowali w tym czasie w Witebsku. Załączono krótką biografię 
poszczególnych zakonników. Praca w wyczerpujący sposób ukazuje działalność 
duszpasterską. Jedna z tabel dotyczy sakramentów, których udzielanie przy-
czyniło się do wzrostu liczby wiernych w parafiach. Zaprezentowano również 
formy głoszenia Słowa Bożego na niedzielnych i świątecznych kazaniach, 
przez katechizację wiernych i podczas rekolekcji parafialnych prowadzonych 
w adwencie i wielkim poście. Udało się także ukazać wysiłek, jaki salwatorianie 
włożyli w to, aby u wiernych rozwinąć poczucie wspólnoty. Przyczyniły się do 
tego m.in. prowadzone przez nich stowarzyszenia religijne, pielgrzymki i tro-
ska o rozwój grup młodzieżowych. Opisany rozwój duszpasterstwa młodzieży 
był możliwy m.in. dzięki prowadzeniu „szkoły modlitwy” dla młodych, co 
pomogło pogłębić ich życie duchowe. Organizowano także wyjazdy za granicę 
i spotkania młodzieżowe, podczas których prowadzono kursy wpływające na 
rozwój wiedzy religijnej wśród młodego pokolenia.

Czytając ostatni rozdział, łatwo zauważyć zgodność wypowiedzi duszpaste-
rzy i wiernych w relacjach i wywiadach, które autorowi udało się zebrać i opra-
cować jako unikatowe źródło historyczne. Widać wyraźnie wytężoną pracę 
duszpasterzy prowadzącą do stworzenia wspólnoty wiernych oraz ich starania 
o wybudowanie kościołów. Dzięki ich staraniom powstały w Witebsku dwa 
nowoczesne kościoły, co przyczyniło się do wzrostu liczby parafian. Wierni, 
którzy doświadczyli opieki duszpasterskiej ze strony salwatorianów, wspomi-
nają, że bardzo ważnym wydarzeniem w ich życiu było spotkanie duchowych 
synów czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Jordana, gdyż często dzięki ich 
inicjatywom i poświęceniu mieli szansę na swoje pierwsze spotkanie z Bogiem.

Recenzenci pracy magisterskiej uważają, że można by ją poszerzyć jeszcze 
o inne wątki dotąd nieuwzględnione. Ze względu na spisane relacje bezpośred-
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nich świadków praca o Działalności duszpasterskiej salwatorianów w Witebsku 
(2001-2016) stanowi także przydatne źródło, które może być wykorzystywane 
w przyszłości przy opracowywaniu historii diecezji witebskiej i jej początków. 
Do powstania pracy i zainteresowania tematem przyczynił się także ks. dr hab. 
Michał Piela SDS, który służył swoją radą i szeroką wiedzą na temat historii 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.

Dk. Yauheni Zhukouski SDS
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Znaczenie argumentu kalonicznego  
za wiarygodnością chrześcijaństwa w teologii muzyki  

Józefa Ratzingera (Benedykta XVI)
(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska diakona Mateusza Tomasiaka SDS, przedstawiona na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, została napisana na se-
minarium naukowym z teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium 
Duchownym Salwatorianów w Bagnie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. 
Włodzimierza Wołyńca, przy współpracy ks. dra Romana Słupka SDS, i zre-
cenzowana przez ks. prof. dra hab. Piotra Liszkę CMF.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci Jan Paweł II, Benedykt XVI, a obec-
nie papież Franciszek zwracają uwagę na potrzebę wyeksponowania drogi 
piękna jako drogi, która przybliża do Boga. Wydaje się, że via pulchritudinis 
powinna być wykorzystywana do głoszenia Ewangelii, aby tak mogła dotrzeć 
do serc ludzi, a tym samym odsyłać do rzeczywistości ponadnaturalnej. Celem 
omawianej pracy był ukazanie, że piękno (gr. kalos) zawarte w dziełach mu-
zycznych może pomóc ludziom w odnalezieniu drogi do Boga. Pragnieniem 
autora było także, aby w jasny sposób zaprezentować stanowisko Kościoła 
dotyczące kwestii muzyki liturgicznej. Zgodnie z tematem w opracowaniu 
zostały zaczerpnięte treści z nauczania Józefa Ratzingera, wybitnego teologa, 
prefekta Kongregacji Nauki Wiary, późniejszego papieża Benedykta XVI 
(2005-2013).

Kolejnym istotnym czynnikiem, który wpłynął na potrzebę przybliżenia 
papieskiego nauczania w kwestii dotyczącej drogi piękna, jest dokument za-
tytułowany Via pulchritudinis, droga uprzywilejowana ewangelizacji i dialogu, 
wydany przez Papieską Radę ds. Kultury w 2006 roku, a więc podczas trwania 
pontyfikatu Benedykta XVI. Podejmuje on kwestie związane z wyzwaniem, 
jakim jest dla Kościoła nowa ewangelizacja, powiązana z drogą piękna jako 
uprzywilejowaną drogą docierania do osób, które mają problem z przyjęciem 
nauczania Kościoła. Dokument ten ukazuje drogę piękna jako most, po któ-
rym niewierzący będą mogli dojść do piękna Ewangelii. Niestety dokument 
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ten nie został jeszcze przetłumaczony na język polski, przywołuje go jedynie 
bp Piotr Turzyński, choć w szczątkowym zarysie. Na gruncie polskiej refleksji 
teologicznej dokument ten pozostaje właściwie niezauważony.

Za podstawę realizacji tematu pracy posłużyło nauczanie Józefa Ratzin-
gera, które zostało opublikowane w polskim wydaniu dzieł zebranych Opera 
omnia (t. 11), a także w polskim wydaniu „L’Osservatore Romano”. Dodatko-
wą pomocą w opracowywaniu zagadnienia były publikacje innych autorów, 
także w języku polskim, które w sposób bardzo ogólny, bez jego systematycz-
nego opracowania, podejmują prezentowane zagadnienie, a także literatura 
związana z teologią fundamentalną.

Pierwszy rozdział pracy jest próbą omówienia zagadnień związanych z teo-
logią fundamentalną. Wynika to z konieczności przybliżenia zadań, które ona 
podejmuje, metod, jakimi się w realizacji tych zadań posługuje, a także celu, 
który pragnie osiągnąć. Dlatego dokładnie został omówiony termin „wiary-
godność”, kluczowy dla teologii fundamentalnej. Jednocześnie przybliżone 
zostały sposoby uwiarygodniania Objawienia za pomocą takich argumen-
tów, jak argument: mirakulistyczny, rezurekcjonistyczny, skrypturystyczny, 
martyrologiczny, agapetologiczny, werytatywny, sperancyjny, kulturotwórczy, 
ze świętości, aksjologiczny, komparatystyczny. Obszerniej omówiony został 
argument kaloniczny, z piękna. Mieści się on także wśród argumentów, które 
zostały opracowane przez teologicznofundamentalne środowisko lubelskie, 
a które zostały już wymienione.

W drugim rozdziale zostało zaprezentowane stanowisko Józefa Ratzingera 
dotyczące roli muzyki i jej piękna na drodze wiary. Rozdział ma na celu przy-
bliżenie inspiracji, które sprawiły, że Ratzinger ukazuje własne rozumienie 
muzyki jako nośnika wiary chrześcijańskiej. Swoje przemyślenia opiera on na 
wypowiedziach filozofów różnych epok, począwszy od czasów starożytnych. 
Wskazał także na teksty biblijne, które pozwalają mu zaprezentować genezę 
muzyki, aby następnie w sposób skondensowany przybliżyć postrzeganie mu-
zyki, jej roli i funkcjonowania w tradycji chrześcijańskiej.

W ostatnim, trzecim rozdziale opracowania ukazane zostały pewne za-
łożenia, które wypływały z nauczania Kościoła w XX wieku i bezpośrednio 
wpłynęły na wypowiedzi teologa i papieża. Ponadto omawiane dokumenty są 
także podstawą, aby w sposób wyraźny zaprezentować, korzystając z nauczania 
Ratzingera, przyczyny, które jego zdaniem doprowadziły do pogłębiającego się 
w ostatnich latach kryzysu twórczości muzycznej. Ratzinger nie przedstawia 
wyłącznie uwag, ale daje również wskazania do przezwyciężenia tego stanu, 
w którym muzyka się znalazła, co wypływa z jego pasterskiej troski. W ostat-
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nim paragrafie zaprezentowano ciągłość jego nauczania, początkowo jako 
teologa, następnie prefekta, aż w końcu jako papieża. To właśnie z niego wy-
dobywano te elementy, które pozwalają przywrócić piękno w muzyce i przez 
to można formułować całość nauczania w formie argumentu kalonicznego. 
Dodatkowo paragraf ten wzbogacony został o krótki życiorys Benedykta XVI 
opracowany na podstawie jego autobiografii.

Otwartość Ratzingera na muzykę, a także osoby, które spotkał w życiu 
jako kapłan, wychowawca seminaryjny, wykładowca akademicki, arcybiskup, 
prefekt Kongregacji watykańskiej, a wreszcie jako papież, pozwalają wnio-
skować, że wszystkie wydarzenia z jego życia niejako wymusiły na nim, aby 
wypracował również swoją teologię muzyki. Teologia ta obejmuje nie tylko 
wypowiedzi Magisterium Kościoła, ale także może być uznana za teoretyczny 
przewodnik i sposób właściwego rozumienia wielu dziedzin, które odnoszą 
się do muzyki. Analizując jego nauczanie, można takowy przewodnik wypra-
cować, co starano się ukazać. Praktyczne uwagi, które wymienia Ratzinger, 
pozwalają na nowo odkryć drogę ku Jedynemu Pięknu, którym jest Bóg, 
poprzez piękno zawarte w muzyce. Aby to pragnienie stało się realne, kom-
pozytorzy, liczni artyści, jak również uczestnicy liturgii, muszą pozwolić, aby 
ich własnego serca dotknął Bóg. Ich twórczość, artyzm i modlitwa muszą być 
zakorzenione w Słowie Wcielonym, w Jezusie Chrystusie. Dopiero wówczas 
będą w stanie stworzyć dzieło, które będzie odpowiednim narzędziem wyko-
rzystywanym w ewangelizacji. Opracowany materiał może być w przyszłości 
wykorzystany nie tylko na potrzeby teologii fundamentalnej, ale także jako 
pomoc w kształceniu muzycznym.

Dk. Mateusz Tomasiak SDS
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INFORMACJE DLA AUTORÓW

Część I
UwAgI OgÓLNe

1. Do redakcji należy dostarczyć elektroniczną wersję tekstu (e-mailem lub na CD), w for-
macie Microsoft Word for Windows. Tekst nie powinien zawierać automatycznego podziału 
słów ani żadnego dodatkowego formatowania.

2. Artykuł nie powinien przekraczać 12-14 stron wraz z przypisami (ok. 30-34 tys. znaków, 
licząc spacje).

3. W tekście nie należy stosować podkreśleń i innych wyróżnień graficznych, spacjowania 
ani zróżnicowanej wielkości czcionki. Wszystkie teksty cytowane należy pisać czcionką pro-
stą, w cudzysłowie. W razie używania znaków specjalnych, np. symboli logicznych, alfabetu 
greckiego czy hebrajskiego lub tabel, należy je dołączyć w oddzielnym pliku.

4. Do tekstu (poza sprawozdaniami i recenzjami) powinno być dołączone streszczenie 
w języku polskim, nieprzekraczające ok. 1000 znaków, licząc spacje. Należy dostarczyć prze-
tłumaczony w języku angielskim pełny tytuł, podtytuł i streszczenie.

5. Należy także dołączyć słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
6. Do artykułu należy dołączyć notę o autorze. Winna ona zawierać następujące infor-

macje: tytuł naukowy, imię i nazwisko, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany oraz 
adres e-mail.

7. Nadesłane prace podlegają recenzji, dlatego redakcja zastrzega sobie możliwość zwró-
cenia się do autora z prośbą o dokonanie sugerowanych przez recenzenta uzupełnień czy 
poprawek. Korektę autorską należy odesłać do redakcji w terminie 7 dni. Redakcja zastrzega 
sobie również prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych.

8. Autorzy nie otrzymują honorarium za publikacje; otrzymują natomiast bezpłatnie 
egzemplarze autorskie.

9. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, 
przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

10. Adres redakcji:
Studia Salvatoriana Polonica, Bagno 86, 55-120 Oborniki Śląskie, e-mail: studia@sds.pl
11. Informacje o czasopiśmie są dostępne na stronie: http://www.seminarium.sds.pl/.

Część II
ReDAgOwANIe PRzyPISÓw

1. Odwołania do literatury prosimy podawać w przypisach na dole strony, jako tzw. 
przypisy dolne.

2. Odwołanie do pozycji cytowanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym sygnalizuje 
się słowem „tamże”.

3. W wypadku następujących bezpośrednio po sobie odwołań do różnych prac tego sa-
mego autora, inicjał imienia i nazwisko zastępuje się słowem „tenże”. 

4. Zalecany sposób cytowania:



DOKUMENTY DRUKOWANE

1. Opis książki (wydawnictwa zwartego) powinien zawierać następujące elementy:
a) inicjał imienia i nazwisko autora lub inicjały imion i nazwiska autorów oddzielone od 

siebie przecinkami;
b) tytuł i podtytuł (jeżeli występuje) pisany kursywą;
c) części wydawnicze podane cyframi arabskimi, np. t. 4, cz. 3;
d) inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego, poprzedzone skrótem „opr.” lub „red.”;
e) oznaczenie kolejności wydania (nie podaje się informacji o wydaniu pierwszym) podane 

cyframi arabskimi, np. wyd. 2;
f ) miejsce i rok wydania;
g) strony.

Przykłady:
J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981, s. 18.
Następny przypis dotyczący tej książki: J. Majka, Metodologia nauk, s. 12.

Teologia pastoralna, t. 1, red. R. Kamiński, Lublin 2000.

W. Wenz, A. Czapiga, K.F. Papciak, Wokół metodologii i metodyki pracy naukowej. Za-
gadnienia wybrane nie tylko dla rozpoczynających pisanie pracy magisterskiej, wyd. 2 uzupeł., 
Wrocław 2007.

2. Opis publikacji w wydawnictwie zwartym powinien zawierać następujące ele-
menty:
a) inicjał imienia i nazwisko autora lub inicjały imion i nazwiska autorów oddzielone od 

siebie przecinkami;
b) tytuł pisany kursywą;
c) formułę „w” z dwukropkiem;
d) tytuł i podtytuł (jeżeli występuje) pisany kursywą;
e) części wydawnicze podane cyframi arabskimi, np. t. 4, cz. 3;
f ) inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego, poprzedzone skrótem „opr.” lub „red.”;
g) oznaczenie kolejności wydania (nie podaje się informacji o wydaniu pierwszym) podane 

cyframi arabskimi, np. wyd. 2;
h) miejsce i rok wydania
i) lokalizację w obrębie książki (pierwszą i ostatnią stronę cytowanej pozycji).

Przykład:
J. Merecki, Antropologiczne implikacje moralnej normatywności prawdy, w: Codzienne 

pytania Antygony, red. A. Szostek, A. Wierzbicki, Lublin 2001, s. 105-123;
Następny przypis dotyczący tego artykułu: J. Merecki, Antropologiczne implikacje, s. 118-120.



3. Opis artykułu zamieszczonego w czasopiśmie (wydawnictwie ciągłym):
a) inicjał imienia i nazwisko autora lub inicjały imion i nazwiska autorów oddzielone od 

siebie przecinkami;
b) tytuł artykułu pisany kursywą;
c) pełny tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów;
d) lokalizacja w obrębie czasopisma: rocznik lub kolejny numer tomu, bieżący rok wydania 

w nawiasie, kolejny numer bieżący numeru lub zeszytu, numery stron (przecinek przed 
podaniem stron).

Przykład:
H. Juros, Ile teologii potrzebuje Europa?, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 11(2003) nr 2, 

s. 15-28;
Następny przypis dotyczący tego artykułu: H. Juros, Ile teologii, s. 20.

R. Kamiński, Pojęcie i specyfika teologii pastoralnej, „Ateneum Kapłańskie” t. 144 (2005) 
z. 2(576), s. 214-223. 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

1. Opis książki elektronicznej, bazy danych, programów komputerowych:
a) inicjał imienia i nazwisko autora lub inicjały imion i nazwiska autorów oddzielone od 

siebie przecinkami;
b. tytuł i podtytuł (jeżeli występuje) pisany kursywą;
c. typ nośnika w nawiasie kwadratowym: dla CD-ROM-ów: [CD-ROM], dla dokumentów 

dostępnych on-line: [on-line];
h) inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego, poprzedzone skrótem „opr.” lub „red.”;
i) wydanie (wersja, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data aktualizacji/ nowelizacji), 

jeśli te dane można ustalić;
j) w wypadku dokumentów on-line obowiązkowo należy podawać adres strony interneto-

wej i datę dostępu, czyli datę, kiedy dokument był rzeczywiście oglądany, np. [dostęp: 
12.11.2006].

Przykłady:
Jan Paweł II, Drogowskazy dla Polaków, [CD-ROM], Kraków 2005.

Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, http://www.
opoka.org.pl/biblioteka [dostęp: 11.06.2007].




