
Świadkowie modlitwy

Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w
miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu
wiecznemu (Jud 20-21).

Na XIII w. przypada okres dynamicznego rozwoju Kościoła w Polsce, czego szczególnym wyrazem jest znaczna liczba
świętych i błogosławionych. Dawali oni przykład chrześcijańskiego postępowania, a opowieści o ich życiu propagowały
surową ascezę, gorliwą modlitwę i czynną miłość bliźniego.

bł. Wincenty Kadłubek (1150-1223)
Urodził  się  w  Karwowie  pod  Opatowem.  Studiował  w  Paryżu  i  Bolonii.  Przyjął  święcenia  jako  kapłan  diecezji
krakowskiej. W 1203 r. został biskupem w Krakowie. Brał udział w obradach Soboru Laterańskiego IV. Po kilkunastu
latach rządów zrzekł się biskupstwa i przywdział habit cystersów w Jędrzejowie. Jako pierwszy Polak opisał dzieje narodu
w „Kronice polskiej”.

św. Jadwiga Śląska (ok. 1178-1243)
Córka Bertolda IV hrabiego na Andechs (Bawaria). Otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie. Poślubiła Henryka I
Brodatego, księcia Wrocławia, z którym miała siedmioro dzieci. Jej syn, Henryk Pobożny, poległ w bitwie z Tatarami pod
Legnicą. Ostatnie lata spędziła w ufundowanym przez siebie klasztorze cystersek w Trzebnicy. Słynęła z pobożności i
miłosierdzia. Zmarła wyczerpana surowym życiem mniszki, chociaż nie składała ślubów.

św. Jacek Odrowąż (ok. 1200-1257)
Urodził się w Kamieniu Śląskim. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem w Krakowie. Podczas podróży do
Rzymu zetknął się ze św. Dominikiem i przyjął od niego habit. Po powrocie do Krakowa założył  pierwszy w Polsce
klasztor dominikanów. Podejmował liczne wyprawy misyjne do Kijowa, Gdańska, Prus i na pogranicze Litwy. Nazwano
go „apostołem Północy”. Zmarł w Krakowie i od chwili śmierci był czczony jako święty. W zapiskach klasztoru znajduje
się tekst z 1277 r.: „W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać umarłych”.

bł. Czesław Odrowąż (1175-1242)
Urodził się w Kamieniu Śląskim. Studiował w Paryżu. Jako kapłan wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk św.
Dominika. Przybył do Krakowa, skąd udał się do Pragi, gdzie założył pierwszy klasztor. Później został przeorem we
Wrocławiu.  Według  tradycji  podczas  oblężenia  miasta  przez  Tatarów  nad  jego  głową  ukazała  się  kula  ognia,  co
spowodowało ich odwrót. W mieście tym przebywał aż do śmierci.

bł. Bronisława (ok. 1200-1259)
Urodziła się w Kamieniu Śląskim. Krewna św. Jacka i bł. Czesława. Mając 16 lat wstąpiła do klasztoru norbertanek w
Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnym doszła do wyżyn modlitwy mistycznej.  Jej  relikwie spoczywają  w
kościele norbertanek w Krakowie. 

bł. Kinga (1234-1292)
Córka  króla  węgierskiego  Beli  IV.  Była  siostrą  św.  Małgorzaty  Węgierskiej  oraz  bł.  Jolanty.  Poślubiła  księcia
krakowskiego Bolesława Wstydliwego. Sprowadziła górników węgierskich, z czym wiąże się legenda o odkryciu soli w
Bochni. Wspierała potrzebujących. Po śmierci męża resztę życia spędziła w ufundowanym przez siebie klasztorze klarysek
w Starym Sączu.

bł. Jolanta (ok. 1244-1298)
Córka króla węgierskiego Beli IV. Poślubiła księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Była wzorową żoną i matką trojga
dzieci. Opiekowała się biednymi i chorymi. Wraz z mężem była fundatorką klasztorów i kościołów. Po śmierci męża
wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu. Po śmierci Kingi przeniosła się do klarysek w Gnieźnie, gdzie zmarła w
opinii świętości. 

bł. Salomea (ok. 1211-1268)
Córka Leszka Białego. Poślubiła księcia węgierskiego Kolomana. Żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. Gdy 20 lat
później  Koloman zmarł,  wróciła  do Polski  i  wstąpiła  do klasztoru klarysek w Zawichoście.  Ze  względu na najazdy
Tatarów jej brat, książę Bolesław Wstydliwy, przeniósł klasztor do Skały pod Krakowem. Jej relikwie spoczywają w
klasztorze franciszkanów w Krakowie.

Gaude Mater Polonia
W XIII w. podjęto starania o kanonizację biskupa Stanisława. Odbyła się ona w 1253 r. w Asyżu. Z tej okazji w Krakowie
8  maja  1254  r.  urządzono  wielkie  uroczystości.  Rozpowszechniła  się  legenda  o  cudownym  zrośnięciu  się
poćwiartowanych szczątków św. Stanisława, co uważano za symbol zjednoczenia podzielonej Polski. Wincenty z Kielczy
ku czci św. Stanisława napisał dwa żywoty oraz hymn Gaude mater Polonia, który stał się polską pieśnią narodową.



Świadkowie modlitwy – karta pracy

1. Poszczególnym świętym i błogosławionym przypisz odpowiednie fakty z ich życia.

bł. Wincenty Kadłubek 
(1150-1223)

św. Jadwiga Śląska 
(ok. 1178-1243)

św. Jacek Odrowąż 
(ok. 1200-1257)

bł. Czesław Odrowąż 
(1175-1242)

bł. Bronisława 
(ok. 1200-1259)

bł. Kinga 
(1234-1292)

bł. Jolanta 
(ok. 1244-1298)

bł. Salomea 
(ok. 1211-1268)

Autor „Kroniki polskiej”.
Był dominikaninem.
Córka Bertolda IV hrabiego na Andechs (Bawaria). 
Córka króla węgierskiego Beli IV.
Córka Leszka Białego. 
Jej syn, Henryk Pobożny, poległ w bitwie pod Legnicą.
Krewna św. Jacka i bł. Czesława.
Nazwano go „apostołem Północy”. 
Podejmował wyprawy misyjne do Kijowa, Gdańska i Prus.
Poślubiła Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia.
Poślubiła księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego.
Poślubiła księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego.
Poślubiła księcia węgierskiego Kolomana.
Siostra księcia Bolesława Wstydliwego.
Siostra św. Małgorzaty Węgierskiej.
Sprowadziła do Polski górników węgierskich.
Uczestnik Soboru Laterańskiego IV.
Urodził się w Karwowie pod Opatowem.
W 1203 r. został biskupem w Krakowie.
Wstąpił do klasztoru cystersów w Jędrzejowie.
Wstąpiła do klasztoru cystersek w Trzebnicy.
Wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu.
Wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście.
Wstąpiła do klasztoru norbertanek w Zwierzyńcu.
Założył pierwszy klasztor dominikański w Pradze.
Założył pierwszy klasztor dominikański w Polsce.
Zmarła w klasztorze klarysek w Gnieźnie.
Został przeorem klasztoru dominikanów we Wrocławiu. 

2. Wymień postawy i działania polskich świętych i błogosławionych z XIII w., które mogą być inspiracją 
także dla współczesnych katolików.
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................

3. Skreśl litery tworzące imiona świętych i błogosławionych, a z pozostałych liter ułóż hasło:
W I N C E N T Y …......................................................................................................
G S A L O M E A

J O L A N T A A

U D J A C E K E

M C Z E S Ł A W

A K I N G A T E

K A D Ł U B E K

R J A D W I G A

4. Uzupełnij brakujące wyrazy.
W XIII w. podjęto starania o kanonizację biskupa Stanisława. Odbyła się ona w .........roku w ....................... 
Z tej okazji w ......................... 8 maja ................ roku urządzono wielkie uroczystości. Rozpowszechniła się 
legenda o cudownym ............................................... poćwiartowanych szczątków św. Stanisława, co uważano
za symbol ...................................... podzielonej Polski. Wincenty z ............................. ku czci św. Stanisława 
napisał .............. żywoty oraz hymn „Gaude .........................”, który stał się polską pieśnią ...........................



Gaude mater Polonia
O ciesz się, Matko-Polsko

Gaude, mater Polonia, 
prole fecunda nobili. 

Summi Regis magnalia 
laude frequenta vigili. 
Cuius benigna gratia 
Stanislai Pontificis 
passionis insignia 

signis fulgent mirificis. 
Hic certans pro iustitia, 
Regis non cedit furiae: 
Stat pro plebis iniuria 
Christi miles in acie. 
Tyranni truculentiam, 

Qui dum constanter arguit, 
Martyrii victoriam 

Membratim caesus meruit. 
Novum pandit miraculum 

Splendor in sancto cernitus, 
Redintegrat corpusculum 

Sparsum caelestis medicus. 
Sic Stanislaus pontifex 
Transit ad caeli curiam, 
Ut apud Deum opifex 

Nobis imploret veniam. 
Poscentes eius merita, 
Salutis dona referunt: 
Morte praeventi subita 

Ad vitae potum redeunt. 
Cuius ad tactum anuli 

Morbi fugantur turgidi: 
Ad locum sancti tumuli 
Multi curantur languidi. 
Surdis auditus redditur, 

Claudis gressus officium, 
Mutorum lingua solvitur 
Et fugatur daemonium. 
Ergo, felix Cracovia, 
Sacro dotata corpore 

Deum, qui fecit omnia, 
Benedic omni tempore. 

Sit Trinitati gloria, 
Laus, honor, iubilatio: 
De Martyris victoria 
Sit nobis exsultatio. 

Amen 

Raduj się, Matko-Polsko, 
w sławne potomstwo płodna! 

Króla królów i najwyższego Pana wielkość 
Uwielbiaj chwałą przynależną. 
Albowiem z Jego łaskawości 

Biskupa Stanisława męki 
Niezmierne, jakie on wycierpiał, 

Jaśnieją cudownymi znaki. 
Potykał się za sprawiedliwość, 

Przed gniewem króla nie ustąpił: 
I staje żołnierz Chrystusowy 

Za krzywdę ludu sam do walki. 
Ponieważ stale wypominał 
On okrucieństwo tyranowi, 
Koronę zdobył męczennika, 
Padł posiekany na kawałki. 

Niebiosa nowy cud zdziałały, 
Bo mocą swą Niebieski Lekarz 

Poćwiartowane jego ciało 
Przedziwne znowu w jedno złączył. 
Tak to Stanisław biskup przeszedł 
W przybytki Króla niebieskiego, 

Aby u Boga Stworzyciela 
Nam wyjednać przebaczenie. 
Gdy kto dla zasług jego prosi, 
Wnet otrzymuje zbawcze dary: 
Ci, co pomarli nagłą śmiercią, 
Do życia znowu powracają. 

Choroby wszelkie pod dotknięciem 
Pierścienia jego uciekają, 

Przy jego świętym grobie zdrowie 
Niemocnych wielu odzyskuje. 

Słuch głuchym bywa przywrócony 
A chromy kroki stawia raźno, 

Niemowom język się rozwiązał, 
W popłochu szatan precz ucieka. 
A przeto szczęsny ty, Krakowie, 

Uposażony świętym ciałem, 
Błogosław po wsze czasy Boga, 

Który z niczego wszystko stworzył. 
Niech Trójcy Przenajświętszej zabrzmi 

Cześć, chwała, sława, uwielbienie, 
A nam tryumfy męczennika 

Niech wyjednają radość wieczną. 
Amen 

Pytania i polecenia:
1. Przedstaw opisaną w hymnie przyczynę śmierci św. Stanisława.
2. Omów opisane w hymnie losy doczesnych szczątków św. Stanisława.
3. Wymień wskazane w tekście „zbawcze dary”, które może otrzymać od Boga modlący się za 
wstawiennictwem św. Stanisława.
4. Oceń opisaną w hymnie postawę św. Stanisława wobec króla i ludu.
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