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Patron Polski - święty Stanisław B. M. na freskach w Asyżu 

Dnia 8 września 1253 roku, w Bazylice św. Franciszka w Asyżu, odbyła się 

kanonizacja krakowskiego biskupa - Stanisława ze Szczepanowa - obecnie 

jednego z trzech głównych Patronów Polski. 

  
Św. Stanisław B.M. (fragm. obrazu H. Dürera Młodszego), Bazylika św. Franciszka w Asyżu na XIX-wiecznej 

rycinie (Wikipedia) 
 

W dniu 17 września, papież Innocenty IV specjalną bullą potwierdził akt 

kanonizacji, nakazując jednocześnie, aby nowy Święty był czczony w dniu 8 

maja. Rok później, właśnie tego dnia miało miejsce w Krakowie podniesienie 

relikwii św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz uroczyste ogłoszenie 

kanonizacji. Do dzisiaj w Kościele polskim wspomnienie św. Stanisława B.M. 

przypada na dzień 8 maja, natomiast w Kościele powszechnym na 11 kwietnia - 

dzień jego męczeńskiej śmierci.  

Święty Stanisław Biskup i Męczennik - jeden z trzech głównych Patronów 

Polski - otoczony jest powszechną czcią nie tylko przez Polaków (w kraju i na 

emigracji). Ciekawy artykuł o geograficznym zasięgu kultu św. Stanisława B.M. 

w Polsce opublikował w 2003 roku Franciszek Mróz (Peregrinus Cracoviensis 

t. 14/2003 - numer wydany z okazji 750. rocznicy kanonizacji Świętego). Z 

zebranych przez autora danych wynika, że prawie 300 parafii w Polsce obrało 

sobie za Patrona właśnie św. Stanisława B.M. Wielka szkoda, że to opracowanie 

nie uwzględnia również  kościołów poza granicami Polski - w Rzymie mamy aż 

dwa! Polski - istniejący od ponad 400 lat oraz włoski - konsekrowany w dniu 16 

czerwca 1991 roku przez papieża Jana Pawła II.  
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Polski kościół pw. św. Stanisława B.M na rycinie T. Trettera oraz witraż we włoskim kościele pw. św. 

Stanisława B.M w Rzymie (Fot. A. Rola-Bruni) 
 

Powróćmy jednak do Asyżu... 

 
Obraz Michaiła Botkina z 1871 r. przedstawiający wieczorną modlitwę przy „loży” św. Stanisława B.M. w 

Bazylice św. Franciszka w Asyżu (Wikipedia) 
 

Wszystkich pielgrzymów i turystów udających się do Bazyliki św. Franciszka w 

Asyżu zachęcam do zatrzymania się przez chwilę przy „loży” św. Stanisława w 
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dolnym kościele (wł. tribuna di San Stanislao), utrwalonej przez rosyjskiego 

malarza Michaiła Botkina na obrazie z 1871 roku (powyżej).  

 

 
 

  
„Loża” św. Stanisława B.M w Bazylice św. Franciszka w Asyżu  

(źródło: www.wga.hu) 
 

Na łukach okalającyh fresk przedstawiający koronację Najświętszej Maryi 

Panny znajdują się dwie sceny z życia św. Stanisława B.M., których autorem 

jest Puccio Capanna (XIV w.). Z lewej strony przedstawiona jest męczeńska 

śmierć biskupa Stanisława (1079), z prawej cud wskrzeszenia Piotrowina (freski 

poniżej).  
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Freski w „loży” św. Stanisława: męczeństwo i cud wskrzeszenia Piotrowina (Puccio Capanna XIV w.)  

(źródło: www.wga.hu) 

 

Zainteresowanych obejrzeniem wybranych szczegółów fresków odsyłam do 

internetowego archiwum: Archivio Fotografico del Sacro Convento di San 

Francesco in Assisi www.fotosacroconvento.it Po wpisaniu w wyszukiwarkę 

hasła: Tribuna di San Stanislao, wyświetli się 26 zdjęć - część z nich 

przedstawia detale w/w fresków.  

 

Agata Rola-Bruni 
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