
NMP 400 lat temu w Krakowie ogłosiła się 

KRÓLOWĄ  POLSKI 
 

 

 

Owe wydarzenie ma swój kontekst historycznie międzynarodowy, a przede wszystkim 

związany ze Stolicą Apostolską, z Rzymem. Tak wstęp, jak i później nieustanne  

pogłębianie, do Cudu n/Wisłą 1920 r. włącznie. 

Najpierw to, że Maryja Wniebowzięta wzięła do nieba św. Stanisława Kostkę właśnie 

w nocy z 14 na 15-VIII-1568 r. Potem dokładnie 40 lat później, także wieczorem 14-VIII-

1608 u jezuitów w klasztorze Gesu Nuovo Sługa Boży Juliusz Mancinelli będzie widział 

klęczącego św. Stanisława Kostkę, przed NMP z Dzieciątkiem na ręku, i już wtedy, tamże 

każe mu się nazywać Królową Polski. 

Szczytem, to osobiste ogłoszenie się NMP Królową Polski w Krakowie 8-V-1610 r. 

w katedrze, przy relikwiach św. Stanisław bpa głównego patrona naszej Ojczyzny.  
 

W/w Mancinelli finalną wizję 

w temacie Królowej Polski będzie 

miał w znowu w Neapolu 15-VIII-

1617 r., włącznie z zapowiedzią, że 

za rok ujrzy Ją w Niebie, i tak się 

dokładnie stało w nocy 14 na 15-

VIII-1618 r. W 10-tą rocznicę jego 

śmierci, na iglicy Bazyliki 

Mariackiej w Krakowie 

umieszczono pierwszą koronę. W 

1666 r. obecną 2-gą, w 10-tą 

rocznicę jak nasz król Jan 

Kazimierz ogłosił Ją Królową 

Polski, też w tym samym 

kontekście, bo na pisemne 

polecenie papieża Aleksandra VII 

przypominającego nam to, że Ona 

pierwsza się nam taką ogłosiła. 

Bezpośrednim wstępem do 1-

szego nazywania się w NMP 

Królową Polski w Neapolu  

 
było objawienie jakie miał w 

Rzymie w 1607 r. bł. Bartłomiej  
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Salutius. Opis jego wizji wyżej na fotografii starodruku pt. „Dyskurs nabożny...” Albrechta 

Radziwiłła wydanym w Wilnie w 1635 r. 
Blisko 400 lat temu, dokładnie 8 maja 1610 r., czyli w samą uroczystość św. 

Stanisława bpa – Patrona Polski, i to w archikatedrze w Krakowie, przy jego 

relikwiach, po uroczystym powitaniu włoskiego jezuity, w/w Sługi Bożego O. 
Juliusza Mancinellego, przez króla Zygmunta III Wazę – o szwedzkim rodowodzie, 

ze wszystkim stanami, i zaraz w 

czasie Mszy św., w trakcie 

memento za żywych. 

 
 

       Niżej ilustracja wizji                            i strony tytułowe żywotu Mancinellego 
 

 
 

 

Mancinellego 

 

Wcześniejsza wersja włoska 

wydana w Rzymie obecna 

w Neapolu 

 

 

 
 

 

 

Wersja łacińska z Innsbrucku 

1677 obecna w Warszawie 

 

W/w Mancinelli miał wielkie nabożeństwo do obu naszych świętych Stanisławów – 

patronów Polski, tzn. św. Stanisława bpa i św. Stanisława Kostki.  
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Obok: Imprimatur, czyli 

kościelna aprobata i to 

najwyższej władzy 

jezuickiej w Rzymie 

1668-V-24 oraz 

niemiecka, w Monachium 

1676-XI-27 – ta sama 

aprobata do obu wydań – 

wersji włoskiej 

i łacińskiej 
 

Wcześniej, 

w Neapolu 14-VIII-1608 

r. zobaczył Niepokalaną 

Dziewicę z Dzieciątkiem 

Jezus na ręku, okrytą 

w królewską purpurę, 

pełną Majestatu, a kolan 

Jej klęczał św. Stanisław 

Kostka, aureolą cudowną 

okolony. O. Juliusz 

zawołał: „O, Królowo 

Wniebowzięta – módl się 

za nami!” A Matka Boża 

mile nań spoglądając 

powiedziała: 
 

„A dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo wielce kocham 

i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwszą miłością ku mnie pałają jego 

synowie...” 

 Powiedziawszy to Bogurodzica, jakby czekała na odpowiedź Sługi Bożego, który 

też zawołał: 

- Królowo Polski Wniebowzięta – módl się za Polską! 

 Po tych słowach nasza Królowa i Pani miłośnie spojrzała na klęczącego u Jej kolan, 

Stanisława Kostkę, a potem O. Juliusza Mancinellego i słodko rzekła  

- Jemu tę łaskę dzisiejszą zawdzięczasz, Juliuszu mój!  

W krótkim czasie potem za pozwoleniem swych przełożonych, którzy rzecz całą 

ściśle zbadali, O. Mancinelli doniósł O. Mikołajowi Łęczyckiemu S.J. w Polsce, swemu 

przyjacielowi o tym co zaszło, i aby Zygmuntowi III, tę „dobrą nowinę” oznajmił, polecił 

serdecznie. Ucieszony i król i Skarga i cały Zakon Jezusowy w Polsce – rychło rzecz całą 

rozgłosili i że Sama Bogarodzica Dziewica Polski Królową nazwać się i ogłosić 

raczyła, opowiedzieli. Radość w naszej Ojczyźnie była niezmierna i niewypowiedziana na 

wieść, że mamy Panią, której królowanie nigdy nie ustanie i która czuwać nad nami będzie 

po wieki wieków, owszem, nawet „wielkie rzeczy dla nas zamierza” uczynić. Już to 

drugi kapłan włoski: reformat bł. Bartłomiej Salutius (mam więcej o nim – ks. K.W.) i jezuita 

w krótkim czasie o Polsce przychylnie od Matki Bożej słyszeli. Były to słowa czułości 

macierzyńskiej Maryi względem nas. Zdziwił się Neapol i Rzym i całe Włochy na te 
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wieść; zainteresował się Papież tym faktem – rzecz była bowiem niesłychana i żadnemu 

innemu Narodowi chrześcijańskiemu łaska taka nie była ani przedtem, ani potem w tym 

stopniu przez Matkę Bożą okazana i udzielona. Wywyższyła nas Królowa Nieba, 

wejrzawszy na naszą pokorę, na męczeństwo przodków naszych, na świętość naszych 

świętych i na chęci nasze dobre, a zupełnie oddane sprawie Bożej; wejrzała i na przyszłość 

naszą, widziała błędy, które nas do upadku przywiodą, a przecie i wtedy – o dobroci Maryi 

niezmierzona i nigdy dość nie wywdzięczona! – chciała nam być Królową 

i Pocieszycielką. 

Niżej najpierw istotny fragment w/w starodruku włoskiej wersji wprost mówiący 

o tym, jak NMP ogłaszała się Królową Polski w Krakowie 8-V-1610 r. do Sługi Bożego 

O. Juliusza Mancinellego 

      
i jeszcze niżej to samo w wersji łacińskiej. 

 

 
 

Słowa Maryi są uwypuklone kursywą. Najważniejsze są cztery wyrazy: „Ego 

Sum Regina Poloniae – JA  JESTEM  KRÓLOWĄ  POLSKI, JESTEM MATKĄ 

TEGO NARODU, KTÓRY JEST MI BARDZO DROGI, WIĘC WSTAWIAJ SIĘ DO 

MNIE ZA NIMI O POMYSLNOŚĆ TEJ ZIEMI BŁAGAJ NIEUSTANNIE, A JA CI 

ZAWSZE BĘDĘ, JAKOM JEST TERAZ, MILOŚCIWĄ”.  
O. Juliusz Mancinelli wybrał się do Polski, by ujrzeć Królestwo Maryi. Poszedł do 

Polski. Miłość ku Bogarodzicy, ku Królowej Polski Wniebowziętej, gnała go tych 

północnych, a wtedy z powodu wojen prowadzonych przez Zygmunta III Wazę I 

niebardzo spokojnych krajów. 
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    Wtedy po Polsce brzmiało echo kazań 

sejmowych Skargi, w których potężnej 

jeszcze wtedy Polsce, karami Bożymi 

surowo grozi prorok jezuita, i że „nas 

potłucze Pan jako ten garnek” 

przepowiada. Inni kaznodzieje też straszą 

nas nie na żarty. Nikt otuchy nie wlewa w 

Naród na przyszłość... W takim to okresie, 

w takim czasie zjawia się w dniu 8 maja   
1610 roku w Katedrze wawelskiej staruszek zakonnik. Zakurzony, zmęczony, ledwo 

żyw, ale z oczu jego błyska jakiś ogień. Ujrzawszy trumnę Ojca naszej Ojczyzny, św. 

Stanisława, co niegdyś „spoił rozdartą Ojczyznę w jedną całość”, pada krzyżem i modli 

się za Polskę... Dziękuję Bogu, że ona jest taką urodzajną rodzicielką Świętych, skarbiąc 

sobie ten przywilej i chwałę, że Kościół cały ją nazywa: „Polską Bożą, Winnicą 

i Królestwem Bożym” i woła do niej z uznaniem i miłością: „Ciesz się Matko, Polsko, 

żyzna w obfite błogosławionych potomstwo” – Gaude Mater Polonia, prole foccunda 

nobilis! – powtarza zachwycony święty nasz przyjaciel włoski; nasz pielgrzym ukochany, 

przez Królową Polski Wniebowziętą umiłowany, a potem wychodzi ze Mszą świętą przed 

grobem świętego Biskupa Męczennika, by mu dziękować, że tak dobrze opiekował się św. 

Kostką, iż do takiej on doszedł świętości w młodym wieku. Gdy się tak modli pątnik 

z Neapolu w czasie Mszy świętej za pomyślność Królestwa naszego – ujrzy w wielkiej 

postaci Maryję w królewskim olśniewającym Majestacie jak jeszcze nigdy Jej nie widział 

i powiedziała mu Bogarodzica, to zacytowałem wcześniej, wprost ze starodruku. 

I znów mógł ten święty nasz Przyjaciel oznajmić, a to już osobiście X. Piotrowi 

Skardze, zakonnym swym współbraciom, królowi i temu wielkiemu biskupowi 

krakowskiemu, co „żył jak filozof, a umarł jak święty w 1616 r.”: Piotrowi 

Tylickiemu, o ciągłej i wielkiej łasce Niepokalanej i Wniebowziętej Królowej Polski – 

jak Ją przez wieki nazywają i czczą biali Marianie z polskiego serca sprawcy wiedeńskiej 

Wiktorii W.O. Stanisława Papczyńskiego w 1670 r. wykwitli, aby Maryi Królowej Polski 

roznosić cześć, duszom poległych za Wiarę i Ojczyznę lub w nędzy zmarłych nieść 

skuteczny ratunek – a misjami ustawicznymi nawracać błądzących, uczyć kochać i siebie 

i drugich. 

Namodliwszy się do syta w ziemi krwią Męczenników przesiąkniętej, Polsce, 

Wielebny Ojciec Juliusz i o Lwów zawadził, co tylko godnego było oglądać, gwoli 

podniesienia serca ku Bogu, obejrzał i poszedł do ojczystych Włoch ze swymi 

wspomnieniami drogą przez św. Kostkę, kiedyś odprawioną,. Błogosławiły go serca 

polskie i opłakały rozłąkę z tak zaiste niezwykłym człowiekiem, co „był jak nasz, nie 

cudzy”. Tak to Wiara św. zbliża ludzi, że choć innego narodu, są jakby dzieci jednej 

matki, jeśli odznaczają się świętością. 

W powrotnej drodze niemałymi łaskami darzył Bóg świętego starca – pielgrzyma, 

a on nucił i nucił, chwaląc po łacinie świętego Biskupa Polaka: 

 

„Ciesz się Polsko, Rodzicielko, 

Z tak wielkiego syna w niebie: 

Niech Bóg za tę łaskę wielką 
Wciąż będzie chwalon przez ciebie. 

Kto mu ufa tego broni, 

Dar zbawienia tchnie obficie; 

Z śmierci grzechu, z wiecznej toni 

Wiedzie do portu – na życie”. 
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I znów znalazł się O. Juliusz w swoim Neapolitańskim klasztorze, spoglądał jak 

pięknem jest morze i to włoskie niebo, ale myślą w modlitwach, do umiłowanej przez 

Królową Polski powracał północnej ziemi. Już lat 7 ubiegło, jak wrócił z Polski. Nadszedł 

dzień Wniebowzięcia Niepokalanej Królowej Polski 1617. I znów, jak kiedyś, ujrzał 

O. Juliusz – 80-letni staruszek – Bogarodzicę mówiącą do niego: 

„Juliuszu, synu mój! Za cześć i miłość, jaką otaczasz tajemnicę mego 

Wniebowzięcia, ujrzysz mię za rok w mej chwale w niebiosach. Tu jednak, na ziemi, 

nazywaj mnie zawsze KRÓLOWĄ  POLSKI!” 

Ciche łkanie Sługi Bożego – było jedyną odpowiedzią Maryi. Niebo i widzenie Boga 

i Wniebowziętej Pani zapewnione, towarzystwo św. Stanisława Kostki pewne; radości 

niebieskie po wiek wieków niewątpliwe... Co za radość, co za szczęście!... Jak wielka za 

życie cnotliwe zapłata... 

- Królowo Polski – módl się za nami! 

Za rok O. Juliusz Mancinelli już nie żył. Zabrała go Niepokalana i Wniebowzięta 

Królowa Polski, zabrała do siebie. 

O, Ojcze Juliuszu, spraw, by i nami nie gardziła. Niech i nas zabierze z sobą po życiu 

cnotliwym, które nam ułatwiaj z Nieba: Pomnij na nas Polaków! 

Wieść o śmierci tego protektora naszego u Maryi – bolesnym echem odbiła się 

w Polsce. Posypały się do niego prośby do Nieba. Odpowiedział łaskami. Proszono o jego 

relikwie w 1625 roku – dano ich cząstkę z jego szlachetnej głowy i portret. Nie miało tego 

skarbu rodzinne miasto świętego męża Macerata, a dostali i mieli Polacy. Naród nasz też 

pierwszy o beatyfikację tego świętego Włocha kołatał. Dziś to ponowić trzeba, 

a wzmoże  się orędownictwo Jego do Królowej Polski, byśmy się teraz duchowo 

odrodzili i naprawdę spolaczeli: po dawnemu, po katolicku: święcie! 

 W Polsce mnóstwo jest obrazów będących ilustracji wizji Mancinellego. Ale 

nigdzie nie spotkałem właściwego wyjaśnienia treści – sensu tychże obrazów. 

Zastanawiające, że teraz wszędzie mówi się o nich, iż Maryja daje Dzieciątko Jezus św. 

Stanisławowi Kostce. Tak np. słyszałem od ks. prob. rodzinnej jego parafii w Rostkowie, 

gdzie w głównej nastawie ołtarza tą ilustracją jest nawet płaskorzeźba. W katedrze 

w Przemyślu obraz. 

Po Krakowie 1610 zaraz Wilno 1620 
Pani prof. Kałamajska-Saeed w swej pracy doktorskiej opublikowanej w Warszawie 

przez PWN w 1983 r. stwierdza, że artyści z Krakowa projektując obraz dla Wilna 

w 1620 r. (w 10-tą rocznicę objawień w Krakowie i niecałe dwa lata po śmierci 

Mancinellego), byli „zapatrzeni” w wizerunek Maryi, w cysterskim wtedy opactwie 

BLEDZEW, uczynili go wierną kopią z odwrócona twarzą. 

W Wilnie, w 1635 r., najwyższy ówczesny tamtejszy władca, Wielki Kanclerz, 

Książę, Albrecht Stanisław Radziwiłł, w powiązaniu także z jezuitami, i u nich, publikuje 

niezwykły starodruk pt. „Dyskurs nabożny...”, powołując się na osobisty kontakt 

z Mancinellim, że od niego osobiście słyszał, jak Maryja wielokrotnie kazała mu się 

tytułować KRÓLOWĄ  POLSKI. 
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Cysterski Bledzew-Rokitno 

natchnieniem dla artystów z K-owa 

„projektujących Wilno” w 1620 r. 

 
Meksyk, Guadalupe 1531 r. 
„natchnieniem” dla obu obok 

 
Królowa niebios i Polski 

„owoc” Krakowa 8-V-1610 

Niżej: strona tytułowa 

 

Oryginał skopiowałem w 

Warszawie w 2005 r. 

Wg Estreichera, ten 

starodruk został drukiem 

wznowiony w 1636 r., 

również w Wilnie, a 

trzeci raz wydrukowano 

go w Krakowie, w 1651 

r. To świadczy, że jego 

treść wtedy wzbudzała 

wielkie zainteresowanie 

i potwierdza niezwykłą 

ówczesną więź Krakowa 

z Wilnem. 

Niżej: biskupia aprobata 

 
 

 

 

Obok istotny fragment starodruku, 

którego autor  w/w powołuje się na osobistą 

znajomość z Mancinellim, i że od niego 

osobiście słyszał jak Maryja kazała mu się 

nazywać KRÓLOWĄ  POLSKI.  

 

Pierwsze wydanie tego starodruku z 1635 

r. jest w Bibliotece Raczyńskich 

w Poznaniu. Tamtejszy dyrektor wyjaśnił 

mi, że u nich wyrwano ten fragment około 

sto lat temu – podczas zaborów. Tutaj 

cytowany i całkowicie zmikrofilmowany 

mam z Warszawy. 

Dlaczego nie zwraca się dzisiaj uwagi na dwie korony jakie ma Matka Boża 

Ostrobramska. Jedna przypomina, że jest Ona Królową Świata (tzn. nieba i ziemi), 
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a druga, że Królową Polski – oczywiście razem z Litwą. W 1823 car nadał tytuł 

miłosiernej, i to w niekwestionowany sposób trwa do tej pory. Nikogo nie obchodzi 

historyczne źródło, tego również pięknego tytułu, ale jednak zaborczego pochodzenia. 

Lwów - wotywny kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej – 

KRÓLOWEJ  POLSKI  - dziękczynieniem Bogu  

za wyzwolenie Polski i Lwowa 1918 – 2-V-1938 

  
Powstał, gdzie od wschodniej strony padł bolszewicki granat w r. 1920 Mozaikowy 

obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, wykonany został przez brata T.J. Pieczonkę 

z Krakowa. Kościół pomieścić może w swym wnętrzu do 2200 osób. Pod względem swej 

objętości należy do największych kościołów we Lwowie. 

Do zebranych przemawiał gen. Tokarzewski, zaznaczając „że jako wotum złożył 

odznaki pułków lwowskich u stóp Królowej Korony Polskiej”.  
Aleksander Medyński napisał książkę pt. „Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej na Łyczakowie” i wydał ją 

u Salezjanów we Lwowie, w 1938 r. 

Królowa Polski   Ziem Odzyskanych  

w Rokitnie z odpustem 3-V i 15-VIII 
W każdym polskim mszale mamy tego ślad, 

pod datą 15-VIII wspomniane jest tylko Rokitno. 
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Sługa Boży, ks. abp August Hlond, Prymas 

Polski, dn. 19-III-1947 r. swym dekretem ogłosił 

MB Rokitniańską KRÓLOWĄ  POLSKI Ziem 

Odzyskanych. Żaden obraz w Polsce nie ma 

zadekretowanego pisemnie tytułu Królowej 

Polski. Ów dekret, udostępnił śp. ks. Tadeusz 

Kondracki. Od koronacji tegoż obrazu w 1989 r. 

oficjalnie – urzędowo zaniechano posługiwania 

się tym Jej tytułem, nadano nowy Cierpliwie 

Słuchającej. Godło przeszkadzało naszym 

zaborcom. Za Bismarcka i Hitlera było 

przesłonięte. Teraz naśladuje się tamtych, bo 

zaleca się nam patrzeć na Jej ucho 

z pominięciem Godła i całej historii 

w powiązaniu ideowym z Wilnem. 

Nieprzypadkowo śp. ks. Tadeusz Kondracki 

zrobił replikę Ostrej Bramy z Wilna. 

Kopie bledzewsko-rotniańskie skutkiem „Krakowa i Wilna” 

 
K-ów 1610 - Marienstern 1640 

 
Zemsko – dziś Bledzew 

 
Wieluń k/Piotrkowa Tryb. 

 
Gościkowo - Paradyż 

 
Koszuty Małe k/Słupcy 1737 

 
Łęgowo k/Pruszcza Gdańskiego 

   



 10 

 
Wyżej: Kalsko filia Rokitna 

Obok: Fragment niemieckiej 

kroniki sióstr cysterek 

w Marienstern mówiący, że 

w 1640 r. tego typu obrazów 

ideowo związanych z cysterskim 

opactwem Bledzew w Polsce, 

z Godłem królów polskich, było 

na naszym terenie mnóstwo. 

Zadziwiające, że kiedyś były 

w w kościołach, centrum kultu, 

ale później z woli zaborców 

zostały ukryte, i tak pozostają do 

dzisiaj. 

Dalszym ciągiem podobne kopie 

po roku 1671 związane już 

z Rokitnem. Niżej: współczesne 

przykłady ich obecności. 

 

 
Obrzycko k/Szamotuł 

 
do 1852 Lgota k/Częstochowy 

potem Licheń – Kałków Godów 

 
Grodzisk Wlkp – w 1999 r. obraz 

wrócił do głównego ołtarza 
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Po lewo: Luszyn 

k/Łowicza 

 

Po prawo: Poznań – 

katedra – kaplica 

adoracji  

Najświętszego 

Sakramentu. 

 

Zastanawiające 

dlaczego obie kopie nie 

mają naszego Godła? 

 

Matka Boża Łaskawa - Zwycięska Królowa Polski 

w związku z Beresteczkiem 27-VI do 7-VII-1651 r.  

i Cudem n/Wisłą 15-VIII-1920 
Obraz do Warszawy został przywieziony przez nuncjusza apostolskiego, abpa Jana de 

Torres, jako dar papieża Innocentego X, i dopełnienie błogosławieństwa Stolicy 

Apostolskiej dla króla Jana Kazimierza, udającego się na wyprawę berestecką. W/w 

nuncjusz, w marcu 1651 r. dokonał jego intronizacji i koronacji, złotymi koronami 

wysadzanymi perłami. Była to w ogóle pierwsza koronacja obrazu Matki Bożej 

w Polsce. Król podarował obraz pijarom do kościoła pw. śś. Prymusa i Felicjana, przy 

ulicy Długiej. Obraz, będący kopią oryginalnego dzieła z włoskiej Faenzy (katedra) 

miasta, które stało się ośrodkiem kultu Matki Bożej Łaskawej już w XV w. 

 

Po lewej stronie okładka 

kroniki, jaką otrzymałem 

6 lipca 2007 r. od ks. 

proboszcza katedry we 

Włoszech, w 

miejscowości Faenza, 

jadąc do kościoła Gesu 

Nuovo w Neapolu. 

Ucieszyłem się, kiedy 

zobaczyłem cudowny 

oryginał w lewej nawie, 

kaplicy najbliższej 

głównemu ołtarzowi. 

Tamże zobaczyłem też 

mnóstwo obrazków z 

Warszawy (po prawo 

stronie) i praktycznie 

tylko tej kopii. O żadnej 

innej nie było tam mowy. 
 



Niżej dosłowna treść włoskiej kroniki  

LA   MADONNA   DELLE  GRAZIE   IN   POLONIA 

Mentre il culto della Madonna delle Grazie si estendeva in tutta la diocesi faentina un 

nostro sacerdote ne diffondeva la devozione anche in Polonia e precisamente a Varsavia. 

Giacinto Orselli nel 1642 fu inviato da S. Giuseppe Calasanzio a Varsavia alle 

dipendenze del Padre Onofrio Conti provinciale delia Germania, e apri la prima casa degli 

Scolopi presso la chiesa dei Ss. Primo e Feliciano, ne fu il primo superiore e vi rimase 

dieci anni. Nel 1651 in Varsavia scoppio una violenta pestilenza e l’Orselli, memore degli 

avve-nimenti di Faenza di venti anni prima, mise immediatamente la sua casa religiosa sub 

tutela B.M.V. de gratiis e introdusse il culto alla nostra Madonna delle Grazie. 

Ricevuta un’immagine da Faenza o, come e piu probabile, fatta dipingere a Varsavia 

un’immagine simile a quella che lui stesso aveva venerato a Faenza in S. Andrea in 

Vineis, la mise in venerazione con grande solennita nella sua Chiesa dei Santi Primo 

e Feliciano: il 24 marzo 1651 il Nunzio Apostolico Giovanni de Torres incoronó 

I'Immagine e ne consacró I'altare alla presenza delio stesso re di Polonia Giovanni 

Casimiro. 

Zwycięska NMP Królowa Polski  

z Chełma pod Beresteczkiem 1651 
Jej absolutnie 1-sza peregrynacja przed i po Beresteczku 

 

Król Jan Kazimierz doceniał cudowność obrazu Matki Bożej 

Chełmskiej – zwaną Zwycięską. Za staraniem Jakuba Suszy, 

późniejszego biskupa unickiego, sprowadził go do Warszawy. 

Obwoził wizerunek w namiotach, np. pod Sokalem 16 maja 

1651, od 27-VI do 7-VII-1651 r.  po Beresteczkiem. Po bitwie 

pod Beresteczkiem obraz był wystawiony w katedrze 

lwowskiej, a król Jan Kazimierz modląc się dziękował za 

zwycięstwo wojsk polskich. Zwycięstwo w tej bitwie nad 

wojskami kozacko-tatarskimi powszechnie przypisywano 

obecności cudownego obrazu. Zostało to upamiętnione 

w scenie przedstawionej na antepedium, które stanowi votum 

bazylianów za zwycięstwo nad Kozakami - zaciekłymi 

wrogami unii. 

Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu w/w Albrychta Radziwiłła kanclerza 

wielkiego litewskiego: „Nadszedł więc pamiętny dzień, w którym los religii katolickiej, 

Rzeczypospolitej, król i, żeby prawdę powiedzieć, całego chrześcijaństwa zawisł od 

beresteckich pól". W razie przegranej Polsce bowiem już wówczas groził rozbiór, do 

którego przygotowywali się: Chmielnicki, Turcja, Siedmiogród, Moskwa i Szwedzi. Na 

polach beresteckich starły się ogromne jak na ów czesne warunki armie, była to więc nie 

tylko największa bitwa w zmaganiach polsko-kozackich, ale również największa bitwa 

ówczesnego świata. 

Zostało to upamiętnione w scenie przedstawionej na antepedium, które stanowi 

votum bazylianów za zwycięstwo nad Kozakami - zaciekłymi wrogami unii. Obraz ten 

przebywał też w obozie królewskim pod Żwańcem 15-XII-1653 r. i w innych 

miejscowościach. 
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Lwów 1656 – Lubaczów 1974 i Kraków 1983 
Oryginał w Krakowie od 1983 r 

 
KRÓLOWA   POLSKI 

ze Lwowa, gdzie król Jana Kazimierz tak Ją 

ogłosił 1-IV-1656 r. 19-VI-1983 r. obraz 

ukoronowany przez Jana Pawła II. Potem 

natychmiast umieszczony w skarbcu Jego 

katedry w Krakowie, gdzie znajduje się do 

dzisiaj. Dzięki temu jest bardzo blisko miejsca 

gdzie Maryja osobiście ogłosiła się 

KRÓLOWĄ  POLSKI  8-V-1610 r. W czasie 

uroczystości 8-V-2010 r. warto byłoby go 

umieścić przy ołtarzu gdzie miało to miejsce – 

400 lat temu. 

Kopia w Lubaczowie od 1983 r. 

 

Wierna kopia Matki Bożej 

Łaskawej ze Lwowa znajdująca 

się w konkatedrze Lwowa 

w Lubaczowie (na miejscu 

oryginału), którą również później – tzn. 

po koronacji oryginału na Jasnej 

Górze, osobiście nawiedził Sługa Boży 

Jan Paweł II 2-VI-1991 r.. Oryginał 

był tutaj od 1974 r. do 1983 r., czyli 

jego koronacji. 

Szwedzi zwycięsko weszli w granice Królestwa Maryi i prawie bez oporu cały kraj 

zagarnęli, bo prawowity król został niemal bez wojska, bez pieniędzy, uchodzić musiał ze 

swego państwa. Zajęta Wielkopolska, zdobyta Warszawa, zabrany Kraków, wojska 

szwedzkie zwiększyły się – o wstydzie! – ochotnikami polskimi, odstępcami niegodziwy 

mymi, a Karol Gustaw za pana i władcę przez większość narodu uznany, chociaż 

heretyk, luteranin i brzydki prześladowca wiary katolickiej, mordujący zakonników 

i kapłanów za wiarę. Król na wygnaniu, biskupi, wierni królowi, z bólem wołają do 

Rzymu: „Zginęliśmy, jeśli się Bóg nie zlituje nad nami!” – „Nie! – woła Papież 

Aleksander. – Maryja was wyratuje, toć to Polski Pani. Jej się poświęćcie, Jej oficjalnie 

ofiarujcie, Ją Królową ogłoście, toć sama tego chciała” – osobiście ogłosiła się 
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w Krakowie 8-V-1610 r. I choć Polacy zwątpili w ratunek – Papież nie zwątpił, co wyraził 

w swym liście do naszego króla..  

Pobożny król Jan Kazimierz, stosując się do rady Papieża Aleksandra VII, wrócił do 

Polski, do Lwowa i tam 1 kwietnia 1656 roku w obecności Vidoniego, Nuncjusza 

papieskiego, ogłosił Maryję Królową Polski przed wizerunkiem MB Łaskawej. 

Św. Stanisław Kostka  
– w związku z Mancinellim 

Patronem zwycięstwa m.in. pod Wiedniem w 1683 r. 
Gdy Sejm polski ani słuchać (17-18-IV-1683 r.) nie chciał, by pójść pod Wiedeń na 

pomoc austriackim Niemcom, wtedy O. Stanisław Papczyński, widząc posła cesarskiego 

na klęczkach i posła papieskiego w proszącej postawie przed królem Sobieskim, jego 

duchownym synem – poszedł po radę do Maryi, i Królowa Polski ukazawszy się jemu 

o Zwycięstwie pewnym, zapewniła go i pod Wiedeń iść kazała! I wtedy to mąż Boży 

wobec Legata i senatorów zadecydował o losach Wiednia, a w konsekwencji i Polski. 

Niżej: ilustracja z archiwum rzymskiego (jezuickiego) Borgo Santo Spirito 5 

 
 

Powyższy chiński tekst przypomina, że kiedy trzy wieki temu jezuici głosili naszą 

wiarę chińczykom, to wskazywali na św. Stanisława Kostkę jako protektora tego 

zwycięstwa nad muzułmanami. Tutaj św. Stanisław Kostka wychodzi na wodza, nie tylko 

Polaków, ale w ogóle chrześcijan. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



NMP Królowa Polski w Gietrzwałdzie - na tronie i w koronie 

w warmińsko-polskim języku od 27-VI do 16-IX-1877 r. 
 

 

 

 

 
 

 

Nastał rok 1877. Dla Warmii był to mroczny czas zaboru pruskiego, 

kulturkampfu, walki z polską mową, prześladowania Kościoła. Największe 

wartości tamtejszego ludu: patriotyzm i katolicyzm, zostały wystawione na ciężką 

próbę. I wtedy - ignorując wszelkie zakazy i restrykcje - stanęła wśród ludzi Matka 
Najświętsza. Nie tylko podkreśliła prawdziwość wiary katolickiej, ale potwierdziła 

też prawo Polaków do własnego języka i własnej Ojczyzny. 

   
Matka Boża Gietrzwałdzka i współczesny obraz objawień – szkoda, że nie 

namalowano Maryi jako KRÓLOWEJ w koronie i na tronie, jak się objawiała. 
 

Były to czasy, kiedy nie było Polski na mapie Europy i trzeba było wielkiej 

odwagi, by się przyznać, że jest się katolikiem i Polakiem. Mówiła językiem 

warmińskich wieśniaków. Matka Najświętsza dała nam przykład, w jaki Polacy 

mają posługiwać się swą mową ojczystą, to trzeba nam zwrócić uwagę nie tyle na 

prostotę Jej języka, ile na fakt, że niemal wszystkie słowa, jakimi się posłużyła, 

zostały wzięte ze skarbca słownictwa religijnego. Może i my, naśladując Matkę 

Najświętszą, winniśmy więcej mówić o Mszy Świętej, czyśćcu, piekle, a przede 
wszystkim o Różańcu? 

Dnia 27 czerwca 1877 roku wieczorem 13-letnia Justynka Szafryńska wracała 

z egzaminu pierwszokomunijnego. Zaczęły bić dzwony na Anioł Pański. Justynka 

zwróciła się w stronę kościoła i odmówiła modlitwę. Spojrzała na klon przy 

plebanii, tego dnia był dziwnie oświetlony. W jasności, jaka otaczała klon, 



 16 

 
Wyżej szkic obrazu z roku 1883 doskonale 

 ilustrujący wizje dziewczynek. 

zobaczyła biało ubraną postać, 

z długimi jasnymi włosami, 

siedzącą na tronie udekorowanym 

perłami. Po chwili zauważyła jasny 

blask zstępujący z nieba i anioła ze 

złotymi skrzydłami, w białej szacie 

przetykanej złotem, z białym 

wieńcem na głowie, który złożył ni-

ski ukłon postaci siedzącej na 

tronie. Gdy dziewczynka odmówiła 

„Zdrowaś Maryjo", postać 

podniosła się z tronu i wraz 

z aniołem uniosła się do nieba. 

Gietrzwałd to również jedyny 

przypadek (wśród objawień 

oficjalnie uznanych przez Kościół!), 

kiedy Matka Najświętsza 

rozmawiała po polsku 

i opowiedziała się po stronie kraju 

wymazanego z map świata. 

całkowita polskość? Czy tamże, 

wtedy, w ten sposób, nie 

potwierdziła wcześniej wprost 

wiele razy wyrażanej swej 

godności, że jest 

KRÓLOWĄ  POLSKI ? 

Czy właśnie ten polski charakter tych objawień nie był od samego początku 

prześladowany? Dlaczego dalej jest wypełniana zaborcza wola? 

Czy to właśnie ich polskość nie była powodem tak długiego czasu ich wyciszenia? 

Czy dalej nie jest pomniejszana przez zwracanie tylko uwagi na źródełko - drugie 

Lourdes? Czy pokutę i różaniec, też bardzo cenne, ale znane także w wielu innych 

sanktuariach, i wcześniej, i gdzieindziej?  

Ponadto to jedyny przypadek, kiedy ludzie tak szybko odpowiedzieli na wezwanie 

Matki Bożej o zbudowaniu kaplicy i wznieśli ją jeszcze w czasie objawień. Maryja 

wynagrodziła ich gorliwość, przedłużając swe spotkania z wizjonerami. 

Już same powyższe stwierdzenia każą nam przyjrzeć się bliżej objawieniom 

w Gietrzwałdzie i nie tylko propagować je szerzej w naszej Ojczyźnie, ale uczynić 

skarbem Kościoła powszechnego. Właśnie to miejsce objawień powinno być znane 

w całym świecie. 
 

 
 

 

Warto zajrzeć stronę internetową jezuickiego klasztoru Gesu Nuovo in Napoli, t j. WWW.gesunuovo.it - 

lub WWW.gesuiti.it/moscati/iltal2/Ricci_santita.hml, - w/w Giulio Mancinelli, już w latach 1585-1586 

był też w Kamieńcu Podolskim. 
 
 

Koszuty Małe, dn. 12-VI-2010 r. ks. Ksawery Wilczyński, Koszuty Małe 5,  62-400 Słupca, tel. 063 

277 25 35 lub 507 015 885 koszutymale@gmail.com lub koszutym@wp.pl za pośrednictwem w/w 

adresu mailowego, czy innego chętnie przyjmę więcej informacji na w/w temat lub prześlę każdemu 

wszystko to, co wyżej napisałem, a może nawet więcej, jeśli mnie o coś zapyta w/w temacie NMP 

Królowej Polski tak bardzo związanych z Jej wielokrotnymi objawieniami i w różnych miejscach. 

 

http://www.gesunuovo.it/
http://www.gesuiti.it/moscati/iltal2/Ricci_santita.hml
mailto:koszutymale@gmail.com
mailto:koszutym@wp.pl
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