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Językowa kreacja obrazu  

Najświętszej Panny Rokitnickiej  

w Skarbie nieprzebranym dobrodziejstw Boskich  

ks. Jana K. Steczewicza 

Streszczenie 

Wydany w poznańskiej Drukarni Dziedziców Wojciecha Regulusa, w 1672 roku, 

Skarb nieprzebrany pióra ks. Jana K. Steczewicza poświęcony jest słynącemu cudami 

obrazowi Najświętszej Panny w Rokitnie. Celem autora tekstu było opisanie znajdują-

cego się w Wielkiej Polszcze, na jej pograniczu, obrazu, jego historii i cudów za przy-

czyną Rokitnickiej Pani. Dokonane przez ks. Steczewicza opisy zawierają nie tylko 

świadectwa cudów za przyczyną Najświętszej Panny Rokitnickiej, tytułowanej dziś 

Matką Cierpliwie Słuchającą, ale odzwierciedlają też jej pełen miłosierdzia wizerunek. 

Zwracający się do Cierpliwej Matki Rokitnickiej wierni proszą ją o pomoc dla siebie 

bądź najbliższych w ostateczności – w obliczu śmierci, w ciężkiej chorobie, w zagroże-

niu, które mogłoby zakończyć się tragicznie. Przywoływane zeznania ujawnionych 

personalnie świadków (licznych bezpośrednich bądź pośrednich uczestników opisywa-

nych zdarzeń) mają z jednej strony wartość dokumentacyjną, z drugiej kulturową – jako 

refleksy rzeczywistości w XVII-wiecznej Polsce na jej zachodnim pograniczu.    

Słowa kluczowe: językowa kreacja, leksyka, semantyka 

W liturgii Kościoła – szczególnie zaś w Polsce – osobliwe miejsce 

zajmuje Boża Matka, która wpisała się na stałe w historię ludzkości i Kościoła 
zarówno poprzez wydanie na świat Zbawiciela, jak i postawę wiernych, którzy 
wyznaczają jej w swym życiu szczególne miejsce. Wyjątkowość postaci Maryi 
zapoczątkowała rozwój kultu maryjnego, stanowiącego nieodłączny religii 
chrześcijańskich. 

Teologicznie kult rozumiany jest jako jeden z najbardziej naturalnych 

odruchów człowieka, stanowiący spontaniczną i samorzutną odpowiedź na 
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rzeczywistość świętego Boga1. Jest to wewnętrzna postawą służby w duchu, 
wyrażana przez święte znaki i elementy, do których należą: adoracja, pochwała, 
dziękczynienie i prośba2

. Za Encyklopedią religii kultem (łac. cultus ‘pielęgnacja, 

troska’) nazywa się ‘zespół wierzeń i obrzędów wyrażających religijną cześć dla 
określonej postaci/obiektu sacrum’3. Obiegowo natomiast jako kult rozumie się 
„cześć religijną oddawaną bóstwu albo siłom nadprzyrodzonym, osobom, 
rzeczom”4. Podobnie definiuje się pojęcie kultu w słownikach wyrazów obcych, 
gdzie objaśnia się go jako „wielki szacunek dla kogoś lub czegoś, uwielbienie”, 
„oddawanie czci religijnej, ubóstwienie; ogół ceremonii, praktyk religijnych, 
wielki szacunek, cześć dla kogo albo czego, uwielbienie, gorliwe uprawianie  
i rozwijanie czego”5. Teolodzy wyróżniają: kult należny tylko Bogu – cultus latria, 

należny świętym – cultus duliae, a także szczególnej czci – cultus hyperduliae – 

kult należny Maryi6, polegający na „wszechwysławianiu” Bożej Rodzicielki7
. 

Kult maryjny rozwijał się wraz z chrześcijaństwem. Jest on mocno 
zakorzeniony w tradycji biblijnej i ma swoją własną historię na przestrzeni 
istnienia Kościoła – nie tylko katolickiego, lecz również prawosławnego, o czym 
świadczą m.in. powszechnie znane i nawiedzane miejsca kultu, takie jak  
np. Jasna Góra w Częstochowie, Ostra Brama w Wilnie, a także Fatima, Loreto, 
Lourdes i inne

8. Kult maryjny dotyczy zatem nie tylko bezpośrednio osoby Matki 
Chrystusa, ale również maryjnych relikwii, obrazów, miejsc autentycznie  
(np. Jerozolima, Betlejem) i umownie (jak np. Fatima, Jasna Góra) maryjnych.  

W polskiej tradycji religijnej początki kultu maryjnego wiąże się z począt-
kami chrześcijaństwa na naszych ziemiach. O wyjątkowości kultu może świadczyć 

choćby fakt, że samo imię Maria w początkach państwowości polskiej nie było  
w ogóle używane – właśnie ze względu na cześć, jaką otaczano Matkę Bożą”9

. 

                                              
1
  Por. S. J. Stasiak, R. Zawiła, ABC teologii dogmatycznej, notatki z wykładów ks. prof. Romana 

E. Rogowskiego, Oleśnica–Wrocław 1993, s. 275. 
2
  Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 197. 

3
  Religia. Encyklopedia PWN, t. 6, red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2002, s. 142-143. 

4
  Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 2002, s. 1015 

5
  Por. Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 2000, s. 621; W. Kopaliński, Słownik 

wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych (z almanachem), Warszawa 2001, s. 283. 
6
  Fundamentem kultu maryjnego jest Boże Macierzyństwo Maryi, zaś w jego obrębie można wskazać 

dwa aspekty: liturgiczny (memoratio – wspominanie Maryi z kart Pisma św.; invocatio – wzywanie, 

prośby o wstawiennictwo, opiekę; veneratio – pozdrawianie, uszanowanie) oraz nieliturgiczny 

(imitatio – naśladowanie Maryi, odtwarzanie Jej przymiotów; servitio – służebnictwo maryjne – akty, 

gesty względem Maryi jako Królowej). Por. S. J. Stasiak, R. Zawiła, ABC teologii dogmatycznej…, 
op. cit., s. 276-277. 

7
  Kult – hyperdulia – wszechwysławianie – tłumaczy A. Pawłowski, mariolog. Por. Maryja, Matka 

narodu polskiego, red. S. Grzybek, Częstochowa 1983, s. 207. Jak pisał Paweł VI, oznacza on „formę 
pobożności, która stanowi wyborną cząstkę religijnego kultu i dlatego jest on szczególnym zadaniem 
ludu Bożego”. Ibidem, s. 208. 

8
  Por. Mała encyklopedia PWN A-Z, op. cit., s. 466. 

9
  U. Janicka-Krzywda, Chwalcie łąki umajone, „Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców 

katolickich” 2001, nr 5, s. 24-25. 
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Tak wczesny i powszechny kult Maryi w Polsce zaowocował zrodzeniem się 
wielu praktyk nabożnych, do których zalicza się m.in. odprawiane w październiku 
nabożeństwa różańcowe czy nabożeństwa fatimskie, praktykowane od maja do 
października 13. dnia miesiąca. Szczególnie nasilony kult Maryi widoczny jest 
na ziemiach polskich w XVI stuleciu, a następnie w XIX i XX wieku. O jego 
nieustannym wzroście świadczy m.in.: kilkaset sanktuariów maryjnych, do których 

pielgrzymowanie stało się popularną formą wyrażania religijności, oraz liczne 
koronacje obrazów Maryi. Sanktuaria maryjne uznawane są za przejaw dyna-

micznej obecności Maryi w dziele Kościoła, który wprowadza w świat królestwo 
Jej Syna, zaś poprzez swoją „przyciągającą i promieniejącą” 10

 moc sprawiają,  
że wierni szukają w nich spotkania z Matką Bożą. 

Szczególne miejsce kultu na Ziemi Lubuskiej i w granicach Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej stanowi wyróżnione papieską koronacją11

 Sanktuarium 

Matki Bożej Rokitniańskiej Pani Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie – miejsco-

wości, której nazwa pochodzi od popularnego gatunku wierzby zwanej też 
rokitą12. Kult Pani Rokitniańskiej trwa od 1669 roku. 

Parafia w Rokitnie istniała już w wieku XII, zaś w 1333 roku powstał 
pierwszy drewniany kościół. W 1661 roku świątynię przejęli cystersi z Bledzewa. 

Funkcjonującą współcześnie murowaną świątynię w stylu barokowym wznie-

siono w XVIII wieku, w latach 1740-1762, według pomysłu architekta królew-

skiego Karola Marcina Frantza. Sanktuarium to było ostoją polskości na ziemiach 

zaboru pruskiego, tu bowiem w czasach germanizacji, mimo represji i ucisku, 

odbywały się w Rokitnie odpusty zwane świętem pielgrzymstwa polskiego,  
w czasie których wygłaszano kazania w języku polskim, demonstrując przy-

należność miejsca do ojczyzny. Kult Maryi z Rokitna mógł ponownie rozkwitnąć 
po 1945 roku, kiedy to do terenu Polski zaliczono Ziemie Zachodnie. 

                                              
10

  Por. A. Giese, Królowa Narodu, cz. 4, Matka Boża Rokitniańska. Najstarsze sanktuarium maryjne 
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Rokitnie oraz pocysterskie parafie, w kościołach których 
znajdują się kopie obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej: w Łęgowie – parafia św. Mikołaja  
k. Pruszcza Gdańskiego w diecezji gdańskiej, a także w Koszubach Małych k. Słupcy – parafia  

św. Bartłomieja w archidiecezji gnieźnieńskiej, Pelplin 2007, s. 5. 
11

  Oznacza to, że Matka Boża z Rokitna obdarza lud wierny szczególnymi łaskami. Za: ibidem.  
12

  Rokitno – wieś położona 12 km od Międzyrzecza, 39 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Charaktery-

styczny punkt stanowi sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej, które jest centrum kultu maryjnego 
na Ziemiach Zachodnich. Więcej na temat Rokitna i Sanktuarium Rokitniańskiego m.in. w: Najpiękniej-
sze sanktuaria. Licheń, Gniezno, Rokitno i inne, red. W. Bednarczuk, W. Sroczyński, Warszawa 2007, 
s. 40-54; Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Rokitno, red. J. Tomiak, A. Wawrzysiuk, 

M. Kliszcz, Wrocław 2014; patrz też: E. Ferenc, Z orłem pokoju, Zielona Góra 1996; Madonna  

z Rokitna, czyli dzieje sławnego opactwa, wsi i parafii oraz łaskami słynącego obrazu Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej w rocznicę trzeciej jego koronacji, 
oprac. J. Zysnarski, Gorzów Wielkopolski 1997; T. Kondracki, Rokitno. Sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej, Wrocław 2008; B. Dratwa, Dzieje parafii w Rokitnie, Konradowo 1981; P. Socha, 

Matka Boża Rokitniańska Pani Cierpliwie Słuchająca, Zielona Góra 2009; A. Giese, op. cit., Pelplin 
2007. 



ELŻBIETA SKORUPSKA-RACZYŃSKA, JOANNA RUTKOWSKA 

158 

Centralnym punktem kościoła jest cudowny wizerunek Matki Bożej 
Rokitniańskiej widniejący na drewnie lipowym, który – z dużą dozą prawdo-

podobieństwa – został namalowany w Niderlandach na początku XVI wieku. 
Ukazana na nim zamyślona Madonna z odsłoniętym prawym uchem, z muślino-

wym welonem na głowie, czerwonej szacie na piersi, nieustannie nasłuchująca 
wiernych, którzy kierują do Maryi swe prośby, nazywana jest Matką Cierpliwie 
Słuchającą13. W XVIII wieku, wraz z rozwojem kultu Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej, powstawały liczne kopie cudownego obrazu – m.in. wizerunek 

Matki Bożej Licheńskiej czczony pod tytułem Bolesnej Królowej Polski14
. 

Pierwotnie obraz był w posiadaniu rodziny Stawickich z Kujaw. 
Udokumentowano, że podarowano go księdzu Maciejowi Dąbrowskiemu, który 
sprzedał obraz rodzinie Rozdrażewskich. Anna wniosła go jako wiano, wychodząc 

za mąż za Wacława Leszczyńskiego. W 1624 roku córka Leszczyńskich – 

Katarzyna, podobnie jak poprzedniczka, wniosła obraz jako wiano do rodziny 
Opalińskich. Następnie znalazł się on w posiadaniu syna Opalińskich – Kazimierza 

Jana Opalińskiego – opata cystersów w Bledzewie, który otrzymał we śnie 
napomnienie, by zadbać o kult Bożej Matki, czego skutkiem było ofiarowanie 
obrazu parafii w Rokitnie. 

Początkowo, tj. około 1665 roku, obraz umieszczono w ołtarzu bocznym 
kościoła klasztornego. Zasłynął on wieloma łaskami, dzięki czemu wzrastała 
liczba pielgrzymów, ale nawiedzający zakłócali funkcjonowanie klasztoru.  
Z tego względu, w 1669 roku, obraz przeniesiono do kościoła znajdującego się  
w Rokitnie, zaś w 1670 roku uznano go oficjalnie za cudowny

15. Za szczególną 
łaskę Niepokalanej z Rokitna uznaje się zawarcie ugody między M. K. Wiśnio-

wieckim a buntującymi się przeciw niemu oddziałami. Wojsko – na znak wdzięcz-

ności za jedność i pokój w Ojczyźnie – umieściło na sukni Pani Rokitniańskiej 
białego orła w koronie z napisem: Da pacem Domine diebus nostris//Daj pokój, 
Panie, w naszych dniach. Król ozdobił obraz koroną w kształcie mitry książęcej, 
wykonaną ze złoconego srebra, zwieńczoną krzyżykiem wysadzanym 22 brylan-

tami, podtrzymywaną przez dwa aniołki. Od tej pory Matkę Rokitniańską 
nazywano także Matką Bożą Obozową/Rycerską czy Orędowniczką Pojednania16

. 

Uroczystości związane z koronacją obrazu odbyły się 18 czerwca 1989 roku17
.  

W dwa lata po uznaniu obrazu za cudowny (1672 rok) ukazała się 
drukiem książka pt. Skarb nieprzebrany dobrodziejstw Boskich, obraz cudowny 

                                              
13

  Por. np. Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Rokitno, op. cit., Wrocław 2014.  
14

  Por. Pielgrzymujemy do… Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, „Zeszyty 
Maryjne”, lipiec/sierpień 2009, rok XII, nr 4 (70), s. 38-45. 

15
  Por. Najpiękniejsze sanktuaria. Licheń, Gniezno, Rokitno i inne, op. cit., s. 40-54. 

16
  Por. Sanktuarium Maryjne w Rokitnie, red. T. Kondracki, D. Śmierzchalski-Wachocz, Ząbki 2004;  

D. Śmierzchalski-Wachocz, Matka Boża Obozowa. Geneza i rozwój kultu obrazu Matki Bożej 
Rokitniańskiej, [w:] Sanktuarium Rokitniańskie. Dzieje i konteksty, red. G. Chojnacki i A. Draguła, 
Zielona Góra 2009, s. 9-26. 

17
  Por. ibidem, Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Rokitno, op. cit., Wrocław 2014.  
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Naświętszej Panny Maryjej w opactwie bledzewskim Rokitnickiej, pióra ks. Jana 
Kazimierza Steczewicza, Świętego Pisma i prawa doktora, dziekana i proboszcza 

zbąskiego18. Dzieło to jest swoistym dokumentem cudów za sprawą Maryi Matki 
Bożej w osławionym jej łaskami obrazie w Rokitnie. Autor treści podzielił ją na 
trzy części, już w sumariuszu zapowiadając ich zawartość. Część I, licząca sześć 
rozdziałów19, „Zamyka w sobie poprzedzające dyskursy o cudownych obrazach 
Naświętszej Panny i łaskach, które Pan Bóg ludziom przez Naświętszę Pannę 
rozdaje”; Część II, o identycznej strukturze, „Zamyka w sobie początek, opisanie, 

przyczyny złożenia tu w Rokitnie tego obrazu. Dekret deklaracyjej. Okoliczności 
niektóre około tego obrazu. Wprowadzenie i aniwersarz20

 wprowadzenia”21
; 

Część III, zawierająca szesnaście rozdziałów22, „Zamyka w sobie cudowne łaski, 
dobrodziejstwa i fawory

23
 z tego nieprzebranego skarbu, z obrazu rokitnickiego, 

na różne ludzie, w różnych przypadkach będące, spływające etc.”. Dalej autor 
zamieścił przydatki, tj. „Akt skruchy do ran Pana Jezusowych wielkiego Pana”  
i „Pieśni o Naświętszej Pannie Rokitnickiej”. Na początku zapisał zaś adres 
„Najjaśniejszemu i  niezwyciężonemu Monarsze Michałowi Korybutowi, z Bożej 
łaski Królowi Polskiemu, Wielkiemu Księciu Litewskiemu, Ruskiemu, Pruskiemu, 

Mazowieckiemu, Żmudzkiemu, Inflanckiemu, Siewierskiemu, Smoleńskiemu, 
Czerniechowskiemu, etc., etc.” (11)24, a następnie informację dla czytelnika, 

                                              
18

  J. K. Steczewicz, Skarb nieprzebrany dobrodziejstw Boskich, obraz cudowny Naświętszej Panny 
Maryjej w opactwie bledzewskim Rokitnickiej, Poznań 1672. 

19
  Są one tytułowane – I: „Kto obrazy Naświętszej Panny kocha i one szanuje, osobliwych łask od Pana 

Boga przez nie dostępuje”; II: „Pokazuje to jaśniej przykładami godnych panów”; III: „Czemu 
Naświętsza Panna raz na tym, drugi raz na owym miejscu z łaskami się swojemi pokazuje, lubo o tym 
ludzie podczas nie myślą”; IV: „Czemu w Koronie, a zwłaszcza tu w Wielkiej Polszcze, na pograniczu, 

tak wiele cudownych obrazów Naświętszej Panny wzbudza przecudowny Pan Bóg?”; V: „Czemu 
teraz, za szczęśliwie panującego Najjaśniejszego Michała Króla Polskiego, w domu Ich Mościów Staro-

żytnem Panów ze Bnina Opaleńskich, w Rokitnie Opactwa Bledzewskiego świętego zgromadzenia 

Ojców Cisterciensów, obraz Naświętszej Panny cudami znakomitymi triumfuje?”; VI: „Czemu  
i cudowne obrazy nie każdemu są cudowne i łaski, fawory, dobrodziejstwa nie każdemu przynoszą?” 

20
  Aniwersarz – rocznica, pamiątka. Za: Słownik języka polskiego, t. I-VIII, red. J. Karłowicz,  

A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927 (dalej SW); tu: t. II, s. 39. 
21

  Zawiera rozdziały – I: „Początek obrazu i skąd się dostał do rąk Jego Mości Księdza Opata Bledzew-

skiego”; II: „Opisanie tego obrazu Naświętszej Panny”; III: „Położenie Rokitna. Z jakiej przyczyny 
ten obraz w Rokitnie złożony?”; IV: Dekret deklaracyjej zwierzchności duchownej, aby ten obraz  
za cudowny był miany”; V: „Okoliczności niektóre, tak ze strony Jego Mości Księdza Opata jako  
i inszych względem tego obrazu”; VI: „Wprowadzenie tego obrazu i aniwersarz tego wprowadzenia”. 

22
  Są to, w kolejności – I: „W ciężkich i śmiertelnych chorobach ratuje Naświętsza Panna”;  

II: „W gorączkach różnych wspomaga Naświętsza Panna”; III: „Na bolenie głowy podaje lekarstwo”; 
IV: „Oczy chore leczy i one oświeca”; V: „Słuch przywraca”; VI: „Na kaszel i na garło chorzejących 
ratuje”; VII: „Na kołtan leczy”; VIII: „Na nogi chore zdrowie przynosi”; IX: „Na kaduk, na paraliż  
i na puchlinę cudownie leczy”; X: „Na różne wrażenia, potłuczenia i krwie płynienie posiłek daje”;  
XI: „Postrzeleni, przestraszeni, w różnych desperacjach bądący pociechę odnoszą”; XII: „W połogu 
leżące białogłowy ratuje”; XIII: „Tonących z ostatniej toni wybawia”; XIV: „Bydło chorujące albo 
szwankujące ratuje”; XV: „Stracone rzeczy pozyskuje”; XVI: „Pożar ogniowy uśmierza. Sub eodem 

capite, heretyków z wielkich grzeszników nawraca”. 
23

  Fawor – łaska, przychylność (SW I, s. 726). 
24

  Po cytacie podaję nr strony dzieła J. K. Steczewicza, Skarb nieprzebrany dobrodziejstw Boskich  

(op. cit.) w opracowaniu pod red. A. Sapiehy, Gorzów Wielkopolski, 2014. 
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którego zapewnia o przystępności opisów obrazu i cudów za sprawą Maryi, ich 
mnogości i autentyczności. To XVII-wieczne dzieło wydane w Poznaniu charakte-

ryzuje się wysokim poziomem stylistycznym i bogactwem leksykalnym, sytuują-

cym je na płaszczyźnie wypowiedzi religijnej, a jednocześnie – ze względu na 
dokumentacyjny charakter – prawnej (kanonicznej). Zachodzi pytanie o językową 

kreację Najświętszej Panny Rokitnickiej w jej wizerunku malarskim i matczynym. 

Opisując obraz Najświętszej Panny Rokitnickiej, ks. J. K. Steczewicz pod-

kreśla piękno postaci zasłuchanej Maryi bez Dzieciątka, z welonem na głowie 
spływającym na dół i w szatach „zwyczajnego Naświętszej Panny koloru” (54). 
Niewielki obraz – którego „wysokość [...] nie wychodzi nad dwie mierne piędzi25

, 

szerokość na piędzi i na półtora członka palca” (55) – oddaje, jak podkreśla autor 
opisu, za sprawą Ducha Świętego wszystkie jej szlachetne cechy, jak: niewinność, 

pokora, powaga, łaskawość, wdzięczność, radość, wspaniałość i miłość: 

Opisując Duch Święty, postać, urodę i ozdobę Naświętszej Panny, wiele 

jej na różnych miejscach Pisma  Bożego własności wyrażających cnoty 

je przypisuje i światu ogłasza. Ale ja bez przesady rzekę, że w tym obrazie 

rokitnickim jako in parvo compendio
26, albo w małej sztuczce wielkie jej 

ozdoby, a swoje święte Boskie abrysy27
 i odmalowania zamknął. Bo z tego 

obrazu i niewinność panieńska – jako ofiarującej się w kościele; i pokora – 

jako przyjmującej Słowo przedwieczne; i powaga – jako Królowej nieba  

i ziemie; i łaskawość – jako Matki miłosierdzia; i wdzięczność – jako 

pocieszycielki utrapionych; i wesołość – jakoby grzesznych do pokuty 

wzywającej; i wspaniałość – jako od zbytków i rozpusty odwabiającej;  

i miłość – jako naród ludzki kochającej, wynika i wydaje się (54).  

Namalowany na drewnie obraz w czarnej, ale bogato zdobionej na około 
śrebrnymi-białymi sztuczkami i koronkami ramie ozdobiony był wykonaną przez 
złotnika sukienką śrebrno-złocistą i takąż koroną, trzymaną przez dwa anioły 
również śrebrno-złociste. Przechowywany był pierwotnie w tece zamykanej 
śrebrnym zamkiem, równie bogato zdobionej zarówno wewnątrz – śrebrnymi 
obrazkami, przedstawiającymi: wizerunki świętych (Bernarda, Kazimierza  
i Wawrzyńca) oraz scenę ścięcia św. Jana Chrzciciela, a także innymi srebrnymi 
ozdobami „Z literami śrebrnymi i z herbami na spodku Jego Mości Księdza 
Opata” (55); jak i na wierzchu – gdzie umieszczono srebrne serce, miejscami 

pozłacane, trzymane przez dwa wykonane także ze srebra anioły ze złocistymi 
skrzydełkami. Rychło obraz cudami słynący umieszczono na ołtarzu, co pod-

kreśla ks. Steczewicz w podsumowaniu opisu: 

                                              
25

  Piędź – miara równa najdłuższej odległości pomiędzy końcami palców wielkiego i średniego 
rozpostartej dłoni średniej ręki męskiej (SW IV, s. 179). 

26
  In parvo compendio ‘w małym kompendium’ (30). 

27
  Abrys – przen. wyobrażenie (SW I, s. 3). 
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Już teraz ten obraz z tym wszystkim aparatem stoi w ołtarzu snycerską 

robotą pięknie wystawionym i ma tablic i wota srebrnych dostatkiem  

na około ołtarza ślicznie zawieszonych, które go niewypowiedzianie 

zdobią (56). 

Zgodnie ze złożonymi pod przysięgą zeznaniami świadków, „którzy 
osobliwych, darów i cudów od Naświętszej Panny w tym obrazie doznali” (13), 
ks. Jan K. Steczewicz w części III wskazuje łaski, dobrodziejstwa i fawory  

z obrazu rokitnickiego NMP spływające na ubiegających się o pomoc. W opisach 
odnajdujemy Maryję jako czynną dobrodziejkę ludzi, o czym świadczą charakte-

ryzujące ją formy werbalne przede wszystkim czasu teraźniejszego (jak: daje, 

dodaje, pilne ma staranie, pokazuje, pozyskuje, przyczynia się, przywraca, ratuje, 

uśmierza, uwalnia), rzadziej przeszłego (jak: oświeciła28
, pokazała, uprosiła). 

Wierni, którzy za przyczyną Maryi w cudownym obrazie doświadczyli różnych 
dobrodziejstw, zaznali – co potwierdza ks. Steczewicz – po ofiarowaniu do Naj-

świętszej Panny w Rokitnie. Opisy dotyczą zarówno osób zeznających osobiście, 
jak i świadczących w imieniu innych, na przykład dzieci, podległej służby bądź 
wiernych. We wszystkich jednak zastosowano schemat odzwierciedlający proces 
w kolejności: choroba – modlitwa – łaska. Oto ilustrujące stan przed ofiarowaniem 

Najświętszej Pannie Rokitnickiej i po nim opisy – mężczyzn: „w śmiertelnej 
chorobie zostawał – nazajutrz przyszedł do siebie i jadł smaczno” (85); 
„niebezpiecznie i prawie nagle zachorował zewsząd bólami srogimi ściśniony – 

natychmiast i w tymże momencie ozdrowiał” (87); „prawie śmiertelnym zostawał – 

zaraz od onej paraliżowej afekcyji wolen został i pieszo do Rokitna przyszedłszy, 
wotum swoje oddał” (91); – kobiet: „już na śmiertelnej pościeli leżała – przyszła 
nazajutrz do siebie i zdrowa została” (114); „ciężką a prawie ostatnią chorobę 
zachorowała – zaraz zdrowa została” (98); „w ciężkiej onej chorobie kaduk ją 
porwał – alić ona zdrowa powstanie i woła napoju” (104); – dzieci: „w śmiertelnej 
chorobie zostające – zaraz przychodzić poczęło do zdrowia lepszego i całe 
ozdrowiało” (87); „na kaduk cierpiące – zdrowe zostało” (106); „prawie na poły 
umarłego ofiaruje – alić chłopiec zdrów powstał” (86). 

Dostępujący łaski uzdrowienia za sprawą Najświętszej Panny Rokitnieckiej 
chorują, ofiarowując się jej, na różne przypadłości, wśród których ks. Steczewicz 
wskazuje w pierwszej kolejności choroby ciężkie i śmiertelne, nierokujące 
poprawy, jak w wypadku opisanym ze świadectwa cystersa ojca Szymona: 

Jego Mość Ks. Opat Bledzewski prawie w śmiertelnej chorobie zostawał 

przez cały tydzień, et totus in delirio, nihil manducans et bibens
29, i gdy już 

cale desperatus a medico
30, bo mi go już kazał dysponować na śmierć.  

                                              
28

  Oświecić – przywrócić wzrok (SW III, s. 897). 
29

  Et totus in delirio, nihil manducans et bibens ‘i cały w malignie, nic nie jedząc ani pijąc’ (85). 
30

  Desperatus a medico ‘pozbawiony nadziei przez lekarza’ (85). 
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Ja dufność mając w tym obrazie Naświętszej Panny [...], ofiarowałem  

go do tego obrazu i mszą na tę intencją miałem, i już Naświętszy 

Sakrament nieco do siebie przychodzącemu Jego Mości dałem jako 

viaticum, a doktor już był osądził, że o dwunasty godzinie w nocy dziś 

Jego Mość umrze, [...] alić Jego mość zasnął, nazajutrz przyszedł  

do siebie i jadł smaczno (85). 

Jako drugiego świadka tego cudownego ozdrowienia zeznający wskazuje 

pana Jana Ulatowskiego, który również przy opacie był i słyszał jednoznaczną 
opinię medyka.  

O cudownych uzdrowieniach dzieci świadczą ich najbliżsi – ojcowie, 

matki, a w niektórych wypadkach dziadowie. Oto przykłady: 

- Jan Chojnacki z Międzyrzecza zeznał: iż dziecię swoje śmiertelnie 

chorujące, gdy do obrazu Naświętszej Panny w kościele rokitnickim 

zostającego ofiarował, wróciwszy się do domu z Rokitna, zdrowe dziecię 

zastał (87); 

- Anna Masztelarzowa z Lubiechowa zeznała, iż Katarzyna, córeczka jej 

półtrzecia31
 lata mająca, w ciężkiej chorobie i w boleściach śmiertelnych 

przez niedziel trzy zostając, mało co jedząc i pijąc, a przez dwie niedzieli 

nic nie mówiąc, gdym ja przez matkę moję ofiarowała do Naświętszej 

Panny do Rokitna [...], ledwie trzy Zdrowe Maryje matka moja zmówiła, 

zaraz dziecię przemówiło i całe zdrowe zostało (86); 

- Jego Mość Pan Władysław Kłodziński, podstoli dobrzyński [...], zeznał: 

że wnuczek jego, gdy już prawie konał i zdrowia mu więcej nie obieco-

wano, jako prędko o ratunek Naświętszej Panny Cudownej w Rokitnie 

będącej prosić poczęto, zaraz tejże godziny to dziecię do pierwszego 

przyszło zdrowia (88). 

Obok zeznań świadków uzdrowień odnajdujemy świadectwa samych 
uleczonych ze śmiertelnej choroby, m.in. Jana Berlacha – sołtysa starodworskiego, 

który: 

prawie śmiertelnie chorując, od wszystkich przytomnych ludzi opłakany, 

gdy do niego przychodzi Jakub Jaczyński i z dobrej przyjaźni onemu 

radzi, aby się do Naświętszej Panny w Rokitnie będącej ofiarował, zezwolił 

na to i zaraz tegoż dnia ozdrowiał i nazajutrz zdrów chodził, i w dzień 

Naświętszej Panny Zwiastowania dziękując, za to dobrodziejstwo temu 

obrazowi tablicę zostawił (87),  

 

                                              
31

  Półtrzecia – dwa i pół (SW IV, s. 960). 
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czy też kalkancisty zbąskiego Wojciecha, który zeznał: 

iż będąc śmiertelną choroba złożony i od wszystkich prawie zdesperowany, 

gdy usłyszał o cudownym obrazie Naświętszej Panny w Rokitnie, zaraz 

się do tegoż ofiarował i zdrów został (87);  

a także: Jerzego Cymmermana – pięćdziesięcioletniego młynarza ze Młyna 
Borowego, chorującego prawie na śmierć; szlachetnego p. Andrzeja Wargow-

skiego, którego dopadła nagła choroba; będącego w ostatnim punkcie i terminie 

zdrowia bakałarza z leżącego w opactwie paradyskim Koźminka, Wojciecha 
Klinszporna; Marcina Rataja z leżącej w parochii zbąskiej wsi Przyprostynie, 

zostającego w ostatniej potrzebie; czy mieszczanina bledzewskiego Simona 

Szmitta, który wyznał: 

iż w wielkiej i ostatniej chorobie leżąc, w której już i olej święty przyjął, 

i cale się na śmierć nagotował, gdy się do tego obrazu Naświętszej Panny 

na górze rokitnickiej ofiarował, zaraz w tymże momencie zdrowy został 

(88).  

Zgrupowane tematycznie opisy dotyczą doświadczonych dobrodziejstw  
w różnych chorobach, nazywanych na przykład gorączkami różnemi, określanymi 
jako wielkie i ciężkie, a także napadające cyklicznie, jak kwartana32, na którą 

chorował sługa opata paradyskiego: 

Sługa Jego Mości Ks. Szczuki, natenczas opata paradyskiego, kwartanę  

i inne alteracyje
33

 ciężko cierpiąc, gdy się dowiedział o tym cudownym 

obrazie Naświętszej Panny w Rokitnie, ofiarował się do niego i umyślnie 

przyjeżdża do kościoła tego, mszą najmuje tego dnia, kiedy nań paroksyzm 

miał przypadać [...], i za osobliwą przyczyną i łaską Naświętszej Panny 

żadnej alteracyji nie czuł (91). 

Ks. Steczewicz wymienia: boleści (bóle i łupania), tak silne, wielkie  

i uciążliwe, że chory nie jeden z nimi sobie nie radził i zaledwie od rozumu nie 

odchodził; ślepotę, z której cudowne uleczenie za przyczyną Panny Najświętszej 
poświadczyło kilka osób, m.in. Katarzyna, włodarka z Szarcza, która zeznała: 

iż dziecię jej na oczy slepotą zarażone zostało. Radzi się różnych ludzi  

i prosi o poradę i lekarstwo jakie, ale żadnego nie najdując, ofiaruje 

dziecię swoje do obrazu Naświętszej Panny do Rokitna, alić cudowny Pan 

Bóg przez Naświętszą Pannę wzrok dobry dziecięciu przywrócony” (95);  

utratę słuchu; kaszel wielki; owrzodzenie gardła; uniemożliwiające poruszanie się 
choroby nóg, będące przypadłością na przykład będącego na stanowisku  

                                              
32

  Kwartana – zimnica, febra wracająca co czwarty dzień (SW II, s. 657). 
33

  Alteracja – wzruszenie, pomieszanie (SW I, s. 27). 
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w Skwierzynie towarzysza kompanii pod chorągwią Wojewody Sieradzkiego, 
Pana Pawła Dąbskiego, który „przez wiele niedziel albo ledwie się z miejsca 
ruszył, albo o krukwiach34

 chodzić musiał” (VIII 1), a ofiarowawszy się do obrazu 

Najświętszej Panny w Rokitnie, ozdrowiał; paraliż i puchlinę35
; kaduk

36, na który 
cierpiały również dzieci ofiarowane do rokitnickiego obrazu i uzdrowione,  
co potwierdzają zeznania świadków, np. Barbary Gelberowej, mieszczki bledzew-

skiej, oświadczającej:  

iż dziecię swoje chorobę ciężką kaduczną cierpiące i prawie co raz 

umierające, gdy na to święte miejsce do Rokitna przed obraz Naświętszej 

Panny ofiarowała i sama się z nim tam udała, zdrowe zostało (105); 

apopleksję; potłuczenia; krwie płynienie; choroby psychiczne, których ofiarami 
byli postrzeleni, przestraszeni i w różnych desperacyjach będący, jak potwierdza-

jący cudowne uzdrowienie człowiek z Bledzewa, który: „dla różnego utrapienia 
swego przez trzy miesiące w szaleństwie, albo bez rozumu chodził i rady sobie 
żadnej dać nie mógł” (XI ostatni), a ofiarowany przez krewnych do obrazu 

Najświętszej Panny w Rokitnie „alić zaraz przyszedł do baczenia dobrego i sam 
to zdrów zeznał, nawiedzając ten cudowny obraz i Naświętszej Pannie za tę łaskę 
dziekując” (tamże); ciężkie porody i komplikacje w połogu; a także kołtan37

.  

Ta ostatnia uznawana była wówczas za chorobę ciężką, zaraźliwą i nieuleczoną, 

co usprawiedliwia i szczegółowość, i skrupulatność zapisu zeznań świadków 
zamieszczonych w opracowaniu. Oto przykłady: 

Jego Mość Pan Andrzej Gostkowski, towarzysz spod chorągwie usarskiej
38

 

Jaśnie Wielmożnego Jego Mości Pana Wojewody Sieradzkiego, mając 

kołtan wielki i nań ciężko i często chorując, a będąc tu na stanowisku  

w mieście Skwirzynie [...], wziął wielką dufność do tego obrazu 

Naświętszej Panny i wybrał się na dzień jej Zwiastowania na nabo-

żeństwo do Rokitna. Tam poczęła mu wielka nadzieja róść ku opiece  

i ratunku Naświętszej Panny. Pokładając tedy całę dufność swoję w jej 

świętej pomocy, a nie oglądając się na żadne szwanki, które kołtonowa 

niemoc przynosi, bo tak wierzył mocno, że to wszystko za przyczyną 

Matki Przenaświętszej miało ustąpić, prosił kapłana jednego z kongregacyji 

rokitnickiej, aby mu nożyczkami kołtan na głowie przyciął i ustrzygł,  

i lubo kapłan długo mu rozwodził i zabraniał tego, on jednak tym usilniej 

prosił, co gdy kapłan na jego instancyją i gorącą prośbę uczynił, zdrowym 

i od wszystkich bólów, które przed tym cierpiał, uwolnionym został (100). 

                                              
34

  Krukwie – laski, kule, kostury (SW II, s. 575). 
35

  Paraliż – bezwład (SW IV, s. 55); puchlina – obrzęk wskutek nasiąknięcia tkanek surowicą; 
nagromadzenie płynu surowiczego w jamie ciała (SW V, s. 425).  

36
  Kaduk – padaczka, epilepsja (SW II, s. 199). 

37
  Kołtan – kołtun, rzekoma choroba (SW II, s. 413). 

38
  Usarski – husarski (SW II, s. 66). 
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Najświętsza Panna Rokitnicka – jak opisuje ks. Steczewicz – nie 

odmawiała pomocy proszącym i w innych potrzebach, co odzwierciedlają zeznania 

świadków opisane w czterech ostatnich rozdziałach III części, w których 
odnajdujemy m.in.: opisy pomocy tonącym, jak w oświadczeniu szlachetnie 
urodzonego pana Andrzeja Wargowskiego, który zeznał:  

iż jadąc przez most do zamku międzyrzeckiego, Wojciech, woźnica,  

z mostu z końmi i z kolasą w rzekę wpadł, w której rzece już konie  

i z kolasą prawie tonąć poczęły i woźnica w wielkim niebezpieczeństwie 

zostawał. Alić gdy wszyscy zawołają: Naświętsza Panno Rokitnicka, 

ratuj nas, zaraz się konie do brzegu szczęśliwie udały i woźnica  

od niebezpieczeństwa zachowany zdrów został (117); 

ratunek chorującego bydła i koni za ofiarowaniem nabożnych ludzi; odzyskanie 

straconych rzeczy, bo – jak uzasadnia autor – „na jarmarkach pospolicie jedni 
kupują, drudzy przedają, trzeci różnemi sposobami rzeczy nabywają” (123);  
a także uśmierzenie pożaru. Jeden z takich wypadków poświadczyła nawet 
komisja ad iguirenda miracula huius Imaginis

39, podczas pracy której doszło do 
następującego wydarzenia: 

Die 11 Februarii
40

 1670 około trzeciej godziny z południa dadzą nam 

znać, iż na wsi gore. Wypadniemy wszyscy i obaczemy, że chałupa 

owczarska blisko kościoła cale w ogniu wszytka zostaje. Już dach na niej 

przez płomień cale było przejrzeć. Skoczyli prędko ojcowie cistercienses 

po obraz ten Naświętszej Panny na głos Jego Mości Ks. Opata Bledzew-

skiego i ledwie obraz wyniosą z kościoła, i z nim dom pałający obydą 

nakoło, alić ogień w oczach naszych blisko przy tymże miejscu stojących 

tak upadł, jakoby nigdy płomieniem nie pałał. Były tam w tym domu 

kury, gęsi i insze drobiażdżki gospodarskie, żadnej rzeczy ogień nie 

zaszkodził i tylko dach chłopi rozrzucili, a zrąb sam wcale nienaruszony 

został (125).  

Ks. Jan K. Steczewicz, opisując łaski za przyczyną Najświętszej Marii 
Panny w cudownym obrazie rokitnickim, nazywa ją najczęściej tytułami 
Naświętsza Panna (łącznie w tekście Skarbu nieprzebranego 235 użyć)41

 oraz 

Naświętsza Panna Rokitnicka (23 użycia) i Matka Przenaświętsza (13 użyć). 
Inne tytuły, jak: Panna Przenaświętsza, Panna Błogosławiona, Matka, Matka 

Boga, Matka Miłosierdzia, Matka Wszechmocna, Miłościwa Matka, 

Naświętsza Matka, Pani, Królowa, Królowa Polska, Królowa Nieba i Ziemie 

                                              
39

  Ad iguirenda miracula huius Imaginis ‘by badać cuda uczynione za pośrednictwem tego obrazu’ (125). 
40

  Die 11 Februarii ‘dnia 11 lutego’ (125). 
41

  Przyjąć można, że w liczącym 269 stron wydaniu tytuł ten statystycznie występuje prawie na każdej, 
jako co 80.-90. wyraz tekstu. 
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odnajdujemy w analizowanym tekście sporadycznie bądź jednostkowo, podobnie 
jak i ich kilka wariantów  rozbudowanych – Naświętsza Panna Cudowna, 

Panna Bogarodzica i Najjaśniejsza Królowa Polska. Równie rzadko odnaleźć 
można w wypowiedzi ks. Steczewicza imię Maryja, przywoływane w większości 
w wariantach rozbudowanych: Naświętsza Panna Maryja (5 użyć), Naświętsza 

Maryja Rokitnicka i Bogarodzica Maryja (jednostkowo). Uzupełniają je des-

krypcje o treści: Arka Nowego Testamentu, Cynosura Niebieska, Dobrodziejka, 

Gołębica, Gospodyni Uwielbiona, Najlitościwsza Thekuita, Nawa Niebieska, 

Oblubienica Boga, Patronka, Promotorka, Przenaświętsza Abigail, których 
jednostkowy charakter podkreśla niezwykłość opisywanej przez kapłana Rokit-
nickiej Pani. Frekwencja tekstowa tytułu Naświętsza Panna świadczyć zaś może 
o jego dominacji w polu nazwań Matki Bożej rejestrowanych w polszczyźnie 
XVII wieku. 

*  *  * 

Podsumowując. Wydany w poznańskiej Drukarni Dziedziców Wojciecha 
Regulusa, w 1672 roku, Skarb nieprzebrany pióra ks. Jana K. Steczewicza 
poświęcony jest słynącemu cudami obrazowi Najświętszej Panny w Rokitnie. 
Celem autora tekstu było opisanie znajdującego się w Wielkiej Polszcze, na jej 

pograniczu, obrazu, jego historii i cudów za przyczyną Rokitnickiej Pani. 
Zamiarem autora było dotarcie do jak najszerszego grona wiernych, co zakłada 
we wstępie, w „Informacji Czytelnikowi”, wyjaśniając: 

Prostym stylem jako szczerą prawdę wypisałem w tej książeczce, aby  

i prostaczkowie wyrozumieli i nauczyli się naprzód czcić i szanować 

obrazów Naświętszej Panny, bo obrazy są księgami prostym ludziom do 

tego, żeby uznawali, co Ona dla nas, a zwłaszcza w Koronie Polskiej 

czyni [...]. Po tym, aby też wiedzieli, gdzie ten obraz cudowny rokitnicki 

i w której stronie Polski zostaje, jaki jest, jakie cuda i łaski, i dobro-

dziejstwa, komu, kiedy i kędy pokazał (13). 

Dokonane przez ks. Steczewicza opisy zawierają nie tylko świadectwa 
cudów za przyczyną Najświętszej Panny Rokitnickiej, tytułowanej dziś Matką 
Cierpliwie Słuchającą, ale odzwierciedlają też jej pełen miłosierdzia wizerunek. 
Zwracający się do Cierpliwej Matki Rokitnickiej wierni proszą ją o pomoc dla 
siebie bądź najbliższych w ostateczności – w obliczu śmierci, w ciężkiej chorobie, 

w zagrożeniu, które mogłoby zakończyć się tragicznie. Przywoływane zeznania 
ujawnionych personalnie świadków (licznych bezpośrednich bądź pośrednich 
uczestników opisywanych zdarzeń) mają z jednej strony wartość dokumenta-

cyjną, z drugiej kulturową – jako refleksy rzeczywistości w XVII-wiecznej 

Polsce na jej zachodnim pograniczu.    
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Linguistic creation of the painting of the Blessed Virgin of Rokitno  

in Skarb nieprzebrany dobrodziejstw Boskich [Infinite Treasure of Divine Favour]  

by Rev. Jan K. Steczewicz 

Abstract 

Published in 1672 in Poznań by the Wdowa y Dziedzice Woyciecha Regulusa 

printing house, Skarb nieprzebrany [Infinite treasure] by Rev. Jan K. Steczewicz  

is dedicated to the picture of the Virgin Mary in Rokitno, an image credited with 

numerous miracles. The author aims to describe the miracles credited to Our Lady  

of Rokitno and the history of the painting kept in the border area of Polonia Major. 

Rev. Steczewicz describes both the merciful image of the Blessed Virgin Mary  

of Rokitno, now referred to as Mother of God Listening Patiently, and the testimonies 

of miracles that happened through her intercession. Believers seek comfort, consolation 

and support from the Mother of God Listening Patiently for themselves and their loved 

ones as a last resort, when they face death, severe disease, or a life-threatening experience. 

The author reveals first-person accounts from numerous direct and indirect witnesses  

to the described events. Their testimonies are of both documentary and cultural value, 

providing an insight into the realities of the border area in 17th-century western Poland. 

Keywords: linguistic creation, semantics, lexis 

 


