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Cieszę się bardzo, że pragnienie 
mieszkańców Krosna Odrzań-
skiego wyrażane niemal od po-
czątku mego duszpasterzowania  
w tutejszej parafii zostało z sukce-
sem uwieńczone oficjalnym wa-
tykańskim pismem Kongregacji  
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów. 
Kult św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie 

Odrzańskim jest widoczny na wielu płaszczyznach, nie 
tylko w sferze czysto religijnej w formie nabożeństw, 
modlitw, czci relikwii św. Jadwigi czy wizerunków świę-
tej na chorągwiach kościelnych, ale także w nazwie hi-
storycznego placu św. Jadwigi, w figurze św. Jadwigi 
na nadodrzańskim bulwarze czy w jej wizerunkach na 
świeckich sztandarach.
Oczywiście jesteśmy dumni z takiej Patronki, ale też 
czujemy odpowiedzialność za naśladowanie Jej wraż-
liwości na ludzką biedę i rozwijanie zorganizowanych 
form pomocy społecznej w Krośnie Odrzańskim.
Nasza Patronka przypomina nam także Wielkiego Po-
laka – Papieża Jana Pawła II, którego wybór na Tron Pio-
trowy był właśnie w dniu odpustu św. Jadwigi Śląskiej, 
16 października 1978 r.

„Święta Jadwiga Śląska Patron-
ką Krosna Odrzańskiego”. Czeka-
jąc na możliwość wypowiedzenia 
tego sformułowania zdałem sobie 
sprawę, że na naszych oczach do-
konuje się nie tylko akt zapisany  
na papierze. Jesteśmy bowiem świad-
kami milowego kroku w budowaniu 
krośnieńskiej tożsamości opartej  
na chrześcijańskich wartościach.  
To, co spaja Naród, a więc i jego lokalne elementy, wy-
wodzi się ze wspólnej przeszłości, historii, tradycji. 
Bez kultury zatracamy istotę człowieczeństwa, gubi-
my wypracowane wysiłkiem myśli i serca mosty mię-
dzyludzkiej komunikacji, a tym samym rezygnujemy  
z podstawowych dóbr ludzkich wspólnot. 
Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne zna-
miona chrześcijańskie. W Krośnie Odrzańskim nie za-
pominamy o konieczności podtrzymywania ideałów 
dających podstawy do nauki uczciwego patriotyzmu,  
w którym odzwierciedla się dusza Narodu. Tworzymy 
kulturę wiedząc, że na niej opiera się nasze życie ducho-
we. Jesteśmy spadkobiercami Mickiewicza, Norwida, 
świętego Jana Pawła II, którzy wielokrotnie udowodnili, 
że to właśnie ona, kultura, spaja nas siłą wieków polsko-
ści. Niepodległość jest przede wszystkim w naszych ser-
cach. My, Polacy, wiemy o tym doskonale. 
Jestem przekonany, że Święta Jadwiga Śląska, jako Pa-
tronka Krosna Odrzańskiego, umocni nas w poczuciu 
jedności. Krośnieńskiej, polskiej, europejskiej. 



Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów
Prot. Nr 326/21

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA

 Święta Jadwiga, religijna kobieta pochodząca z bawarskiego 
rodu i polska księżna okazała się prawdziwą matką wobec ubogich i 
cierpiących, dlatego duchowieństwo i wierni miasta Krosno Odrzań-
skie otaczali ją i wciąż otaczają szczególnym i ustawicznym kultem. 
 Stąd Jego Ekscelencja Tadeusz Lityński, biskup zie-
lonogórsko-gorzowski, przychylając się do powszechnych ży-
czeń, również ze strony władz świeckich, uroczyście wyra-
ził zgodę na wybór świętej Jadwigi na patronkę u Boga tego 
miasta. Tym samym, pismem z dnia 9 czerwca 2021 roku  
usilnie poprosił, aby ów wybór i wyrażona na to zgoda zostały zatwier-
dzone zgodnie z przepisami dotyczącymi patronów. Zatem Kongregacja  
do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą uprawnień 
udzielonych przez papieża FRANCISZKA, po rozpatrzeniu sprawy 
i uznawszy, że wybór oraz wyrażona zgoda przeprowadzone zostały 
zgodnie z przepisami prawa, przychyla się do prośby i zatwierdza 

ŚWIĘTĄ JADWIGĘ
PATRONKĄ U BOGA

MIASTA KROSNO NADODRZAŃSKIE,

z wynikającymi stąd wszelkimi uprawnieniami oraz liturgicznymi 
przywilejami, zawartymi w przepisach prawno-liturgicznych. 
 Czynimy to bez żadnych przeszkód.
 Z urzędu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów, dn. 20 sierpnia 2021r.

   abp Arturus Roche                                          
                        Prefekt                                                              

   abp Victorius Franciscus Viola 
    Sekretarz

List Kustosza Międzynarodowego 
Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy.
Z wielką radością przyjąłem informację o ustano-
wieniu św. Jadwigi Śląskiej Patronką miasta Kro-
sna Odrzańskiego. Wymownym jest fakt, że św. Ja-
dwiga Śląska, która za życia przebywała w Waszym 
mieście teraz zostaje Jego Patronką. Dokonuje się  
to w szczególnym czasie odkrycia Jej doczesnych 
szczątków po 256 latach. Staje się zatem, dla nas 

wszystkich, w tym trudnym okresie pandemii, pięk-
nym przykładem do naśladowania troski o drugiego 
człowieka potrzebującego ludzkiego wsparcia. 
Pragnę zaznaczyć, że św. Jadwiga Śląska jest 
już Patronką Dębicy, Trzebnicy. Nowogrodźca  
i Wlenia. 
Przesyłając pozdrowienia od grobu naszej wspólnej 
Patronki życzę Wam Jej orędownictwa i wsparcia  
na drodze prowadzącej do Boga.

Ks. Piotr Filas SDS

Decyzja Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów



Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim
(kadencja 2018-2023)

Osoby zaangażowane w proces
ustanowienia św. Jadwigi Śląskiej  
partonką miasta Krosno Odrzańskie.

Kalendarium wydarzeń związanych  
z ustanowieniem Świętej Jadwigi  

Śląskiej patronką Krosna Odrzańskiego

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Marek Cebula

Skład komitetu 
inicjatywy obywatelskiej 

1.   Danuta Cierpisz
2.   Leszek Fijałkowski
3.   Krystian Forster
4.   Piotr Garczyński
5.   Marek Górski
6.   Mariusz Grycan
7.   Ewa Klepczyńska
8.   Artur Kozakiewicz
9.   Katarzyna Kula
10.   Dorota Kwapisiewicz
11.   Jarosław Lipiński
12.   Grażyna Myśliwiec
13.   Kazimiera Potocka
14.   Tomasz Rogowski
15.   Bartosz Zaborowicz

1. Paweł Stefańczyk 
2. Tomasz Miechowicz 
3. Paweł Maryniaczyk 
4. Przemysław Haupt 
5. ks. Zbigniew Samociak 

2021.04.09. – powstanie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy 
Uchwałodawczej Ogłoszenia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką 
Krosna Odrzańskiego, w którego skład wchodzą: Paweł Stefań-
czyk, Tomasz Miechowicz, Paweł Maryniaczyk,  Przemysław Haupt 
oraz ksiądz proboszcz Zbigniew Samociak; komitet ustala zasady 
działania, podejmuje kroki związane ze zbiórką podpisów pod ini-
cjatywą; 
2021.04.11 – rozpoczęcie zbiórki podpisów niezbędnych  
do zgłoszenia inicjatywy do przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Krośnie Odrzańskim Tomasza Rafała Rogowskiego;
2021.04.18 – zakończenie zbiórki podpisów pod inicjatywą; mini-
malny pułap 200 podpisów  mieszkańców Gminy Krosno Odrzań-
skie osiągnięty dzięki zaangażowaniu w akcję wielu osób;
2021.04.19 – złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów  
do przewodniczącego Rady Miejskiej (Komitet Obywatelskiej Ini-
cjatywy Uchwałodawczej przekazał dokumenty wraz z 866 pod-
pisami wspierającymi); rozpoczęcie weryfikacji zgodności złożo-
nych dokumentów;
2021.04.22 –  włączenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej  
punktu  7: Przyjęcie oświadczenia w sprawie ustanowienia Świętej 
Jadwigi Śląskiej patronką Krosna Odrzańskiego;
2021.04.29 – jednogłośne przyjęcie oświadczenia w sprawie 
ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej patronką Krosna Odrzań-
skiego podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim; 
wsparcie inicjatywy przez burmistrza Krosna Odrzańskiego Marka 
Cebulę; 
2021.05.25 – przekazanie przez Burmistrza Krosna Odrzańskie na 
ręce Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego treści 
oświadczenia Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim (w przekaza-
niu towarzyszą  ks. kan. Zbigniew Samociak – proboszcz  Parafii 
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim i Paweł Stefańczyk 
– reprezentujący  inicjatywę obywatelską); 
2021.08.20 – podjęcie decyzji o  ustanowieniu Świętej Jadwigi 
Śląskiej patronką Krosna Odrzańskiego przez Watykańską Kongre-
gację Kultu Bożego i Dyscypliny  Sakramentu;
2021.10.07 – przekazanie przez Jego Ekscelencję Księdza Bisku-
pa Tadeusza Lityńskiego na ręce władz miejskich dokumentu po-
twierdzającego decyzję kongregacji (w spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele samorządu – burmistrz Marek Cebula i przewod-
niczący Rady Miejskiej Tomasz Rafał Rogowski oraz przedstawi-
ciele Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Ogło-
szenia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Krosna Odrzańskiego  
na czele z księdzem proboszczem  Zbigniewem Samociakiem);
2021.10.16. – odczytanie w dniu odpustu parafialnego w koście-
le pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej decyzji kongregacji. 

Święta Jadwiga Śląska patronką Krosna Odrzańskiego



Uzasadnienie dla złożonego projektu uchwały 
w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi Ślą-
skiej patronką Krosna Odrzańskiego.

Wnosząc projekt przedmiotowego oświadczenia Spo-
łeczny Komitet Ogłoszenia Świętej Jadwigi Śląskiej pa-
tronką Krosna Odrzańskiego przedkłada następujące 
uzasadnienie dla podjętej inicjatywy.

Rozpocząć należy od przypomnienia postaci świętej Ja-
dwigi Śląskiej, która pochodziła z Bawarii i była – niemiecką 
księżniczka, a później księżną śląską - jako żona Henryka I 
Brodatego. Urodzona między 1166 r. a 1180 r. - zm. 15 paź-
dziernika 1243 r. 

Św. Jadwiga Śląska była córką Bertolda IV, hrabiego Diessen-
-Andechss. Wychowanie chrześcijańskie i formację intelek-
tualną otrzymała w klasztorze benedyktynek w Kitzingen 
koło Würzburga, gdzie zwracano uwagę m.in. na: 

◊ naukę pisania i zdobienia przepisywanych ksiąg, 
◊ naukę śpiewu oraz gry na instrumentach, 
◊ poznanie sztuki ręcznych haftów, 
◊ zdobycie umiejętności pielęgnowania chorych łącz-

nie z uprawą ziół leczniczych, 
◊ naukę form towarzyskich i obowiązującej etykiety, 
◊ poznanie języka łacińskiego.
◊ poznanie Pisma Świętego oraz dzieł Ojców Kościoła 

i życiorysów świętych. Wtedy to zetknęła się też bez-
pośrednio z pobożnością benedyktyńską - modli-
twą, medytacją, codziennym czytaniem przy stole,  
a przede wszystkim z uroczystą liturgią odprawianą 
w konwencie.

Trzeba zdać sobie sprawę, 
że w owym czasie pierw-
sze uniwersytety w Euro-
pie dopiero raczkowały,  
a życie naukowe było 
skoncentrowane głównie 
wokół klasztorów. Dlatego 
można powiedzieć, że św. 
Jadwiga Śląska stosownie 
do czasów w których żyła, 
była kobietą starannie i 
wszechstronnie wykształ-
coną z wieloma cennymi 
umiejętnościami. Potrze-
ba ta jest ciągle aktualna zatem w św. Jadwidze możemy 
odnaleźć wzór do naśladowania w zakresie cierpliwego roz-
woju osobistych talentów oraz kształcenia i podnoszenia 
umiejętności. Imię św. Jadwigi pisane w języku niemieckim 
„Hedwig” pisane czasami jako „Hethwigs” - oznacza „walczą-
ca”, bo trzeba było wiele wysiłku włożyć, żeby te wszystkie 
umiejętności zdobyć. Jakże to dzisiaj aktualne.

Św. Jadwiga najchętniej pozostałaby w klasztorze oddając 
się życiu zakonnemu, ale około 1190 roku została wysłana 
do Wrocławia, gdzie poślubiła księcia Henryka I Brodatego,  
z którym miała później siedmioro dzieci. Niestety tylko dwo-
je dożyło pełnoletniości: 

◊ Syn Henryk zwany Pobożnym - objął po ojcu wła-
dzę nad księstwem śląskim i zginął broniąc księstwo 
przed mongolską nawałnicą roku 1241; w tym okre-
sie przez wzgląd na wojnę, św. Jadwiga przebywała 
i organizowała życie oraz opiekę nad ofiarami wojny 
w zamku naszego miasta. 

◊ Córka Gertruda przez wiele lat była przeoryszą klasz-
toru w Trzebnicy. 

Jako księżna śląska wywierała znaczny wpływ na politykę 
męża, który wspierał się wielokrotnie na jej koneksjach ro-
dzinnych. Pochodziła bowiem z rodziny znanej w Niemczech 
i liczącej się w Europie - jej dwie siostry zostały królowymi. 
Jadwiga była autorytetem dla swojego męża. Pomimo,  
że nie posiadała oficjalnej władzy miała duży wpływ na spo-
sób sprawowania rządów przez męża. To za jej namowami 
Henryk fundował kościoły (m.in. w Złotymstoku, Nowogro-
dzie Bobrzańskim, Sadłowie, Wąsoczy, Wińsku, Leśnicy, Ro-
kitnicy) i szpitale (we Wrocławiu, Nowogrodzie Bobrzańskim 
i Środzie Śląskiej).

Była też popularyzatorką życia zakonnego i fundatorką 
m.in. klasztoru cysterek w Trzebnicy. Surowe, świetnie zor-
ganizowane ascetyczne życie oraz działalność dobroczynna 
uczyniły ją postacią popularną wśród poddanych. Własne 
dobra przeznaczała na zorganizowanie wędrownego szpi-
tala dworskiego dla ubogich, na szpital dla trędowatych 
w Środzie Śląskiej, a także na urządzenie hospicjum dwor-
skiego. W swoich posiadłościach obniżała daniny chłopskie 
i gromadziła zapasy żywności wykorzystywane następnie  
w czasach głodu i powodzi. 

Cały jej dwór musiał dostosować rytm swojego istnienia 
wyznaczonym przez nią zadaniom. We Wrocławiu powsta-
ła kuchnia dla ubogich, gdzie rano i wieczorem wydawa-
no im potrzebne pożywienie. Często również odwiedzała 
chorych. Jadwiga przygarnęła na dwór i stale utrzymywała 
trzynaścioro kalek, którymi osobiście się zajmowała – rów-
nież podczas wyjazdów całego dworu. Budziło to krytykę, 
ale Jadwiga była nieugięta. Bardzo angażowała się w opiekę 
nad chorymi na trąd, wiele czasu spędziła w szpitalu dla trę-
dowatych w Środzie Śląskiej. 

Żeby zrozumieć wielkość poświęceń odwagę i trud zno-
szony przez Jadwigę spróbujmy zastąpić nazwę choroby 
„trąd” na współczesny „COVID-19”. Wówczas to zabrzmi  
w ten sposób: budowała szpitale dla chorych na COVID-19 
gdzie opiekowała się nimi. I dzisiaj rządzący postępują po-
dobnie na całym świecie. Można zatem stwierdzić, że me-
tody świętej oraz podejście do kwestii zdrowotnych łącznie 



z rozwiązywaniem problemów biedy, są ponadczasowe  
i powszechnie stosowane na całym świecie a  Ona sama cią-
gle pozostaje wspaniałym wzorem do naśladowania w tym 
zakresie.
 
Trudne wydarzenia z jej życia - kolejne zgony dzieci, banicja 
braci, skrytobójcza śmierć siostry Gertrudy, królowej Węgier, 
wpłynęły na pogłębienie jej życia religijnego i decyzję po-
święcenia się dziełom miłosierdzia. Po około 20 latach mał-
żeństwa złożyła wraz z mężem śluby czystości. To właśnie na 
pamiątkę tych ślubów jej mąż zapuścił okazałą brodę, która 
uczyniła Go znanym w historii Henrykiem Brodatym. 

Po śmierci męża Jadwiga zamieszkała w klasztorze w Trzeb-
nicy. Już wówczas jego przeoryszą była jej córka Gertruda. 
Zaproponowała ona Jadwidze, aby wstąpiła do zakonu. 
Księżna jednak zdecydowanie odmówiła. Żywiła wielki sza-
cunek dla życia zakonnego, ale nie czuła się do niego po-
wołana, pomimo że w praktyce wiodła taki właśnie żywot. 
Poza tym prawdopodobnie nie była gotowa, aby ślubować 
posłuszeństwo swojej córce. Chciała być panią siebie. Była 
przyzwyczajona zajmować się chorymi i biednymi, stąd jej 
zdecydowana odpowiedź: „Czy nie wiesz, jak wielką zasługą 
jest udzielanie jałmużny”. Zamieszkała w małym domku wy-
budowanym specjalnie dla niej przy klasztorze (zburzono 
go dopiero w XIX wieku). Żyjąc w pobliżu klasztoru uczest-
niczyła w jego życiu, ale nigdy nie została zakonnicą. Pod 
wpływem duchowości franciszkańskiej mnożyła praktyki 
pokutne, opiekowała się chorymi, dbała o los więźniów  
i ubogich. Żywiła szczególną cześć dla Matki Bożej. Wy-
czerpana surową ascezą i pracą zmarła w opinii świętości  
w 1243 roku w Trzebnicy i została pochowana w tamtej-
szym kościele. 24 lata później, w 1267 roku została kano-
nizowana przez papieża Klemensa IV, a sanktuarium w 
Trzebnicy stało się głównym ośrodkiem jej kultu. Chociaż 
czczona była jako patronka Śląska a od XIII wieku - pa-
tronka Polski, to jej kult odegrał ważną rolę w formowaniu 
świadomości wspólnoty regionalnej Ślązaków, zwłaszcza  
w XIX wieku.

To tylko pobieżny rys historyczny po-
staci św. Jadwigi Śląskiej. Do niniej-
szego  uzasadnienie dołączamy jej 
18 stronicowy szczegółowy życiorys 
napisany na podstawie rękopisów  
z XIV wieku przez księdza Piotra 
Pękalskiego i wniesiony w 1839 r.  
do księgozbioru katedry wrocław-
skiej.

Podsumowując:  święta Jadwiga 
Śląska obecnie należy do najpo-
pularniejszych świętych w Polsce, 
zwłaszcza na Śląsku, ale także w 
Austrii, Czechach, Niemczech, na 
Węgrzech oraz we Francji. Czczo-
na jako patronka Śląska i Polski, 
małżeństw i chrześcijańskich ro-
dzin została też uznana za patron-
kę pojednania polsko-niemieckie-
go, dzieła którego ze względu na 
skomplikowana historię obu narodów należy stale wspie-
rać i umacniać. Jan Paweł II, odwiedzając w 1983 roku  
Wrocław, powiedział o niej, że jest w dziejach Polski i w dzie-
jach Europy postacią graniczną, która łączy ze sobą dwa 
narody: niemiecki i polski: „Łączy na przestrzeni wielu wie-
ków historii, która była trudna i bolesna. (...) Wśród wszystkich 
dziejowych doświadczeń pozostaje przez siedem już stuleci 
orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania”. Jest 
obecnie Patronką Polski, Europy, Śląska, Patronką archidie-
cezji wrocławskiej i diecezji w Görlitz. Jej święto kościół ka-
tolicki obchodzi 16 października.

Rozumiejąc jak wielką postacią była święta Jadwiga Śląska, 
której życie toczyło się wokół dzieł miłości bliźniego i kon-
centrowało na człowieku, zwłaszcza tym najbiedniejszym 
oraz chorym, w dobie szalejącej pandemii COVID-19, któ-
ra wymaga od nas wszystkich podobnego zaangażowania  
w walce o edukację dzieci, o zdrowie – to wszystko czynio-
ne  w trudnych warunkach wymuszonej  izolacji społecznej,  
wnosimy o ustanowienie Świętej Jadwigi Śląskiej patronką 
naszego miasta, żeby poprzez ten akt przypomnieć heroicz-
ność cnót świętej oraz dać przykład do naśladowania miesz-
kańcom na trudne czasy, a przez to wzmocnić ducha walki 
mieszkańców miasta z licznymi negatywnymi skutkami epi-
demii, które będą nam towarzyszyć jeszcze przez wiele lat. 

Niech sposób w jaki święta Jadwiga Śląska pokonywała tru-
dy swojego życia, będzie dla krośnian i władz miasta wspa-
niałym przykładem do naśladowania na trudne czasy, a jej 
wstawiennictwo wzmocnione Patronatem, stanie się wspar-
ciem dla mieszczan sprowadzając wszelkie potrzebne owo-
ce duchowe i materialne.
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