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SKARBY
OPACTWA



Opactwo Pocysterskie w Krzeszowie

Msze święte w tygodniu:
• od 1 maja do 31 października 

w godzinach: 700, 1200 i 1800

• od 1 listopada do 30 kwietnia 
w godzinach: 700 i 1700

Msze święte w niedzielę i święta:
• przez cały rok w godzinach: 

730, 1000, 1200 i 1700

Msze święte na górze Świętej Anny:
• od 15 maja do 15 października 

w każdy piątek o godzinie 1600



Zwiedzanie
Trasa podstawowa:

• Bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP,
• Kościół bracki pw. Świętego Józefa,
• Mauzoleum Piastów Świdnicko – Jaworskich,
• Kaplica Św. Marii Magdaleny z  repliką Grobu 

Pańskiego
• od maja do października w godzinach: 900 – 1800

• od listopada do końca kwietnia w  godzinach: 
900 – 1500

Trasa rozszerzona:
• Bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP,
• Kościół bracki pw. Świętego Józefa,
• Mauzoleum Piastów Świdnicko – Jaworskich,
• Kaplica Św. Marii Magdaleny z  repliką Grobu 

Pańskiego,
• Podziemia Bazyliki mniejszej,
• Wieża oraz Strych dawnego kościoła opackiego,
• Letni Pawilon na wodzie w Betlejem

dla osób indywidualnych
od maja do września w każdy weekend: 900 - 1800

dla grup zorganizowanych
po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi

Letnie Koncerty Organowe 
„Muzyka Dawnych Mistrzów” 

w lipcu oraz sierpniu:

w Bazylice mniejszej
codziennie o godzinie 1100 i 1300

w Kościele brackim pw. Świętego Józefa
w soboty o godzinie 1900

58-405 Krzeszów, Plac Jana Pawła II 3
www.opactwo.eu,

e-mail: biuro@opactwo.eu
Biuro Obsługi: tel. +48 75 74 23 279





Pieta

• XV wiek
• rozmiar 75 cm (wysokość)
• materiał: drewno polichromowane i złocone
• autor: nieznany

Drewniana rzeźba przyścienna powstała 
w  nieznanym śląskim warsztacie. Rzeźbiarz 
przedstawił siedzącą Maryję, która trzyma na 
kolanach umęczone ciało Chrystusa. Prawa ręka 
Matki Bożej podtrzymuje głowę Chrystusa, lewa 
ujmuje rękę Zbawiciela. Jezus spoczywa na kolanach 
Marii z twarzą zwróconą ku górze. Biodra Chrystusa 
przewiązane są perizonium.

Rzeźba polichromowana w stonowanych 
kolorach: płaszcz, chusta, spodnia suknia Marii 
oraz perizonium Chrystusa w  odcieniach zieleni 
ze złotymi lamówkami, karnacje cieliste – ciało 
Chrystusa z  werystycznie namalowanymi ranami 
i strużkami krwi.

W  ramach prac konserwacyjnych 
przeprowadzono m.in. czyszczenie i  dezynfekcję 
Piety, wzmocniono strukturę drewna i  połączenia 
pomiędzy poszczególnymi elementami rzeźby. 
Jeszcze przed działaniami mającymi na celu poprawę 
estetyki zabezpieczeno odpadajacą polichromię 
bibułką japońską a następnie uzupełniono jej ubytki 
i przetarcia wykorzystując nowoczesne materiały oraz 
techniki zgodne z duchem dawnej wykorzystywanych 
metod.



Stan Piety przed przystąpieniem do prac



Rzeźba w trakcie konserwacji technicznej





Cudowna Ikona Matki 
Bożej Łaskawej

• czas powstania: poł XIII wieku
• rozmiar: 37 x 60 cm
• materiał: deska modrzewiowa
• autor: nieznany

Największym skarbem krzeszowskiego opactwa 
jest cudowna ikona Matki Bożej Łaskawej, która 
znajduje się w  ołtarzu głównym Bazyliki mniejszej 
pw. Wniebowzięcia NMP.

Nostra Taumaturga [Nasza Cudotwórczyni] to 
najstarszy wizerunek maryjny w Polsce. Przedstawia 
Maryję w  typie hodigitria [wskazująca drogę], 
trzymającą na prawym ramieniu Emanuela, drugą 
reką czyniąc dwuznaczny gest - wskazując na syna, 
jednoczenśnie trzymając dłoń na swoim sercu - 
źródle łask. W przedstawieniu dominują trzy kolory: 
złoty - symbol królewskości i  przedsionka nieba, 
czerwień - miłości, oraz turkus - nawiązujący do 
tajemincy wcielenia.

Nieznane jest pochodzenie Cudownej Ikony. 
Według pewnej legendy, podczas polowania w górach 
kamiennych książę Bolko I Surowy zagubił się i trafił 
do pustelni eremity Krzesza, który miał wizerunek 
Łaskawej Pani napisać z  polecenia anioła. Władca 
zakochawszy się w  przedstawieniu, ślubował Matce 
Bożej ufundowanie opactwa cystersów.

W  trakcie niepokojów husyckich na Śląsku 
w I poł XV w., ikona zaginęła. Odnalazła się dopiero 
po dwustulatach, 18 grudnia 1622 r., gdy podczas 
prac naprawczych, pod posadzką zakrystii kościoła 
klasztornego pw. Św. Jana Chrzciciela, odnalezioną ją 
w zbutwiałej skrzyni.

Dnia 2 czerwca 1997 r. na prosbę pierwszego 
biskupa legnickiego ks. Tadeusza Rybaka wizerunek 
Matki Bożej został w Legnicy ukoronowany przez św. 
Jana Pawła II.





Matka Boża 
Wspomożycielka

• czas powstania: poł. XVIII w.
• rozmiar: 75 cm (wysokość)
• materiał: drewno
• autor: nieznany

Barokowa rzeźba nawiązuje do przedstawienia 
Matki Bożej w  typie Mater Misericordiae [tł. dosł. 
Matka Miłosierdzia] - Maria w płaszczu opiekuńczym. 
Wyobrażenie to w  sztuce zachdniej pojawiło się 
w gotyku około XIII w. Szczyt popularności tego typu 
nastąpił w  XIV i  XV w. Występowało przeważnie 
w  malarstwie, choć zdarzały się odstępstwa, gdzie 
przykładem jest prezentowane dzieło. Mater 
Misericordiae propagowana była przede wszystkim 
przez zakon cystersów oraz dominikanów.

Za pierwszego, który użył słowa 
„Wspomożycielka” w stosunku do Najswiętszej Maryi 
Panny, uważa się św. Eframa, diakona (zm. 373). 
Z  treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez 
słowo „Wspomożycielka” rozumieli oni wszelkie 
formy pomocy, jakich Matka Boża udziela.

Widoczne przedstawienie maryjne nawiązuje 
do typu Pięknej Madonny tj. Matka Boża została 
ukazana jako młoda i  piękna kobieta, która 
ubrana jest w  różową, pofałdowaną suknię spiętą 
na wysokości tali złotym, cienkim paskiem. 
Z  ramion Maryi spływa płaszcz opiekuńczy koloru 
błękitnnego. Pod płaszczem została przedstawiona 
dziewiętnastoosobowa grupa miniaturowych ludzi, 
wśród których można rozpoznać przedstwicieli 
władzy świeckiej (mitra książeca), kościelnej (mitra 
biskupia - infuła) oraz mnichów i mniszek. Całości 
ubioru maryjnego dopełnia białe maforium oraz 
zamknięta mitra.





Maryja Oczekująca 
Rozwiązania

• czas powstania: I poł XVIII w.
• rozmiar: 70 cm
• materiał: drewno
• autor: Mateusz Bernard Braun

Rzeźba została wykonana jako podarunek 
hrabiego Franciszka Antoniego von Sporcka dla 
opata Innocentego Fritscha i  jest kopią dzieła 
z augustiańskiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP 
z Karlova - dzielnicy Pragi.

Maryja została ukazana w kontrapoście. Ubrana 
jest z  srebrną suknię ozdobioną motywem kwiatów 
i podszytą czerwnonym materiałem. Z ramion Matki 
Bożej spływa niebiesko - złoty płaszcz. Na głowie 
Maryi znajduje się białe maforium, spod którego 
wystają brązowe włosy Maryi. Postać wieńczy 
promienista aureola.

Charakterystycznie ułożone - szeroko otwarte 
ramiona, uwydatniają zaokrąglone podbrzusze 
Madonny. Rzeźba wpisuje się w  typ przedstawień 
Maryi brzemiennej. Na piersi Matki Bożej został 
przedstawiony Duch Święty w kształcie gołębicy, do 
okoła którego rozstacza się złocista gloria. Fragment 
ten nawiązuje do słów ewangeli wg. św. Łukasza: 
Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie 
i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które 
się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk. 1, 35).





Emanuel

• czas powstania: XVII w.
• rozmiar: 49 cm (wysokość)
• materiał: drewno lipowe, jedwab
• autor: nieznany

Według tradycji niewielka figurka Emanuela 
pochodzi z Kłodzka. Tam miała zostać sprofanowana 
poprzez wrzucenie do kloaki, w  trakcie wojny 
trzydziestoletniej. Pewien katolik, widząc dziwne 
światło wydobywające się z  toalety, ową figurkę 
odnalazł i  odnowił ją. Otaczał ją kultem w  swoim 
domostwie, ale w  momencie przeprowadzki do 
innego miasta, przez swoje zaniedbanie pozostawił 
figurkę i  nie udało mu się jej już odzyskać od 
nowego właściciela domu. Dopiero jego krewna 
pozyskała posążek Emanuela i  przekazała do 
opactwa krzeszowskiego, ponieważ jej brat był tam 
zakonnikiem.

Emanuel ubrany jest w  ozdobną barokową 
tunikę, na głowie nosi mitrę bądź złotą glorię. 
W dłoniach trzyma kulę ziemską jako symbol władzy 
nad światem oraz lilię. W  ręce cystersów trafiła 
zapewne na początków rządów opata Bernarda Rosy. 
Figurka otoczona była szczególnym kultem przez 
nowicjuszy. Być może też to spowodowało późniejsze 
rozmiłowanie w  kulcie Emanuela u  kolejnych 
opatów krzeszowskich, które sfinalizowało się 
w  myśli przewodniej nowego i  barokowego 
kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP, 
wybudowanego za czasów opata Innocentego 
Fritscha i Benedykta II Seidla. Sama figurka znalazła 
reprezentacyjne miejsce w nowym kościele opackim 
w przeszklonej edykule kaplicy Emanuela.





Matka Boża Loretańska

• czas powstania: ok 1676 r.
• rozmiar: 135 cm
• materiał: drewno
• autor: Jerzy Schrötter

Pomysł wybudowania w  Krzeszowie kaplicy 
loretańskiej przypisuje się opatowi Bernardowi Rosie. 
Orginalne krzeszowskie założenie spłonęło jednak 
w 1677 r. wraz z m.in. częścią więźby dachowej koscioła 
klasztornego pw. Św. Jana Chrzciciela. Z  pożaru 
ocalała jednak figura Matki Bożej Loretańskiej, która 
została następnie przeniesiona do nowego założenia 
znajdujacego się w  północnej części transeptu 
kościoła opackiego pw. Wniebowzięcia NMP.

Na co dzień figura prezentowana jest 
w drewnianej, polichromowanej sukni, która została 
ufundowana przez opata Dominika Geyera jako 
podarunek w  zamian za uzdrowienie z  choroby. 
Ozdoba składa się z dwóch części (dla Matki Bożej 
oraz Emmanuela) nasuwanych na figurę. Orginalna 
polichromia ukryta na co dzień pod srebną suknią 
dodaje Bogurodzicy smukłości. Połączenie koloru 
szarego z  brązem oraz złotem współgra z  karnacją 
skóry przedstawionych. Maryja na lewym ramieniu 
trzyma Emmanuela. Chrystus w dłoni dzierży jabłko 
królewskie (symbol władzy), drugą rękę wykonując 
gest błogosławieństwa. Obie głowy wieńczą korony.

Pod figurą znajduje się łaciński napis: Ave rosa 
sine spina peccatorum medicina. Anno plena gratiae 
1738 [Witaj różo bez kolców lekarstwo grzeszników. 
Bądź pozdrowiona pełna łaski w  roku 1738]. Tytuł 
,,róża bez kolców” stosowano do Maryi, ponieważ 
była wolna od grzechu pierworodnego.Inspiracją dla 
napisu pod posągiem była poezja średniowieczna 
oraz hymn papieża Innocentego III.





Monstrancja Rokowa

• czas powstania: 1769 rok
• rozmiar: 68 cm
• materiał: złoto, kamienie szlachetne;
• autor: Ondrej Dejla

Naczynie składa się z  owalnej stopy, nodusu 
w kształcie uwydatnionej po bokach kuli oraz glorii 
w wyglądzie nawiązujacej do słońca, ze względu na 
słowa Ja Jestem światłością świata (J, 8, 12). Od glorii 
odchodzą symetrycznie promienie. W  centrum 
znajduje się nieregularna w  kształcie puszka 
wraz z  melchizedekiem (połksiężycem wewnątrz, 
który służy do podtrzymywania Najświętszego 
Sakramentu). Całość uwieńczona jest krzyżem 
łacińskim.

W  ozdobach dominują kamienie szlachetne 
(m.in) rubiny oraz złoto. Monstrancja (od wł. mo(n)-
stare - pokazywać) została wykonana w II poł XVIII 
wieku co widać w formach dekoracyjnych. Przeważają 
motywy roślinne jak kłosy zbóż i winogrona. Ponadto 
dostrzegalne są motywy charakterystyczne dla rokoko 
m.in. na nodusie i  stopce w  dekorze wykorzystano 
rocaille, w innych miejscach wykonano tzw. kogucie 
grzebienie.

Zachwyca inteligene wykorzystanie motywu 
Trójcy Świętej w  dekorze monstrancji. Nad puszką 
autor przedstawił Boga Ojca oraz Ducha Św. 
(w  kształcie gołębicy). W  ozdobie nie występuje 
Jezus Chrystus, bowiem reprezentacją Syna Bożego 
jest dopiero włożony przez kapłana do melchizedeka 
Najświętszy Sakrament. Zatem tylko w  przypadku 
właściwego użycia monstrancji istnieje pełne 
przedstawienie Trójcy Świętej.

Monstrancja kosztowała 200 talarów. Występują 
na niej znaki złotnicze miasta Pragi i złotnika - AD.





Kielich Emanuel

• czas powstania: 1733 rok
• rozmiar: 25 cm (wysokość)
• materiał: srebro pozłacane
• autor: Benjamin Hentschel, Tobias Plackwitz

Kielich otrzymał opat Innocenty Fritsch 21 
listopada 1733 r. z okazji 50 - lecia ślubów zakonnych. 
Zakonnik był budowniczym barokowego kościoła 
klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP. Motywem 
przewodnim kielicha jest inkarnacja Emanuela na 
kanwie proroctwa Izajasza 9, 5: Albowiem Dziecię 
nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego 
barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: 
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec przyszłego 
wieku, Książę Pokoju. Przymiotom mesjańskim 
przyporządkowano plakietki na stopie i czarze.

• Admirabilis (Przedziwny) przedstawia Pokłon 
trzech króli;

• Consiliarius (Doradca) to nauczanie w świątyni;
• Deus (Bóg) przedstawia Cud w Kanie Galilejskiej;
• Fortis (Mocny) to zdjęcie z Krzyża;
• Pater futuri seaculi (Ojciec Przyszłego Wieku) 

jest sceną Zmartwychwstania;
• Princeps Pacis (Książę Pokoju) to zesłanie Ducha 

Św.

Program ikonograficzny wpisuje się 
w krzeszowski kult Emanuela rozpisany na fasadzie 
świątyni opackiej, sklepieniach w  jego wnętrzu i na 
dzwonie. Przyporządkowanie poszczególnych scen 
do przymiotów mesjańskich na kielichu różni się od 
tych na sklepieniu kościoła mariackiego.





Krzyż Kardynalski

• czas powstania: XX w. (krzyż), I poł XI w. 
(moneta)

• rozmiar: ramię krzyża 10 cm, średnica m. 2,5 cm
• materiał: surowy rubin (krzyż), złoto (moneta)
• autor: s. Lioba Munz OSB (krzyż)

Krzyż został podarowany Opactwu 
Pocysterskiemu w  Krzeszowie przez śp. Ks. Kard. 
Joachima Maisnera. Wykonany został w  opactwie 
benedyktyńskim Najświętszej Maryi Panny w Fuldzie 
przez mistrzynię złotnictwa s. Liobę Munz OSB 
- sławną niemiecką artystkę. Moneta będąca częścią 
krzyża, wybijana była za czasów cesarza Konstantyna 
VIII, który panował od 1025 do 1028 r. Symbolicznie 
moneta pochodzi jeszcze z  czasów, sprzed wielkiej 
schizmy Kościoła w  1054 r. kiedy rozłamał się na 
wschodni i zachodni.

Histamenon („standard”) zastąpił rzymski 
solid jako pełnowartościową złotą monetę. Reformy 
dokonał cesarz Nicephorus II (963 - 969), który 
wprowadził monetę mającą o 1/12 mniej wagi złota. 
Stosowano napis na stopie po łacinie (S, R ...) i litery 
greckie (h, X, ω). Histamenin wycofała z  obiegu 
reforma monetarna cesarza Aleksego I  Komnena 
w  1092 r., która wprowadziła hyperpyron jako 
najważniejszą monetę handlową Bizancjum. Cesarz 
Konstantyn rządził tylko przez krótki czas; podczas 
panowania jego brata, cesarza Bazylego II (976 
- 1052) został mianowany współrządcą.

Awers monety przedstawia Chrystusa 
jako Pantokratora z  nimbem krzyżowym 
(tj.  świetlistym obłokiem wokół głowy). Chrystus 
nosi paliusz i  colobium. Prawą dłoń unosi w geście 
błogosławieństwa, lewą trzyma Ewangelię - ihS 
XIS REX REGNANTIYM. Inskrypcja wychwala 
Chrystusa jako króla królów, co należałoby lepiej 
przełożyć jako król panujących.



Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury.

Materiał bezpłatny

Krzeszów 2020


