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Szczególnym kultem św. Jadwiga cieszy się w malutkim miasteczku Wleń, z którym była związana, przybywając wielokrotnie do tamtejszego zamku. Wleń bardzo spodobał się księżnej, ponieważ jego okolica, pola, łąki lasy przypomniały jej
krajobraz rodzinnej Bawarii. Stąd ilekroć Jadwiga przybywała do Wlenia, czuła się
jak w domu. W starych kronikach zanotowano kilkakrotny jej pobyt we Wleniu
w latach 1202, 1216, 1217, 1218 i 12201.
Nierozerwalnie z postacią św. Jadwigi związane są dwa wleńskie kościoły, których historia sięga początków XIII w. W 1214 r. Henryk I Brodaty nadał
malutkiej osadzie Brzozowo prawa miejskie2. Osada ta znajdowała się u podnóża
warownej twierdzy, którą na początku XII w. wzniósł Bolesław III Krzywousty.
Twierdza była bardzo ważnym punktem strategicznym ówczesnego państwa, gdyż
przez nią prowadził główny szlak handlowy z północy na południe Europy3. Wraz
z historią tego piastowskiego miasteczka związana jest historia parafii rzymskokatolickiej utworzonej dla potrzeb wiernych. Parafia została erygowana 1 lutego
1201 r. i weszła w skład diecezji wrocławskiej. W czasach Rzeczypospolitej Obojga
K. Mazurski. Wleń i okolice. Wrocław 1995 s. 28.
J. Ratajski. Park krajobrazowy Doliny Bobru. Przyrodniczo-historyczne wędrówki po Wleniu
i okolicach. Jelenia Góra 1998 s. 8. Wleń to dawna słowiańska osada, związana z plemieniem Bobrzan, którzy zamieszkiwali te tereny. Usytuowany jest w zakolu rzeki Bóbr. W kronikach śląskich
występuje łacińska nazwa Lachenium. Bulla papieża Hadriana IV z 1155 r. zapisuje osadę jako Valan,
natomiast od 1214 r. obowiązuje nazwa Wleń, jako miasta na prawie niemieckim (magdeburskim).
3
Mazurski. Wleń i okolice s. 26-27.
1
2

6

Ks. Tomasz Bunikowski

Narodów do końca XVIII w., kiedy podział administracyjny Kościoła łacińskiego
był zupełnie inny, diecezja wrocławska podlegała bezpośrednio Stolicy Apostolskiej4. Było to uwarunkowane tym, że Śląsk został odłączony od granic Królestwa
Polskiego i przeszedł w posiadanie czeskie. Wleń był wówczas archiprezbiteratem
należącym do archidiakonatu legnickiego. W skład archiprezbiteratu Wleń wchodziło 7 parafii z 13 kościołami filialnymi5.
Celem tego artykułu jest ukazanie kultu św. Jadwigi Śląskiej na wleńskiej ziemi, procesu jego kształtowania oraz jego żywotności do dnia dzisiejszego. Artykuł
podzielony jest na cztery części. W pierwszej ukazana jest historia kościoła parafialnego, który został ufundowany przez księżną Śląska. W drugiej jest mowa
o kościele zamkowym, którego początek sięga czasów piastowskich. Dziś ten kościół nosi wezwanie św. Jadwigi Śląskiej. W kolejnej części zostanie zaprezentowany
Zespół Szkół we Wleniu, który obrał Jadwigę za swoją patronkę i propaguje życie oraz działalność św. Jadwigi wśród mieszkańców Wlenia i okolic. W czwartej
części zostanie przedstawiona Ścieżka św. Jadwigi Śląskiej, która znajduje się we
Wleniu, oraz proces sprowadzenia relikwii św. Jadwigi do kościoła parafialnego.
1. KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa został ufundowany przez księcia Henryka Brodatego i jego małżonkę Jadwigę z dóbr książęcych6. Jego budowa trwała
w latach 1215-1217. Uroczyste poświęcenie przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca odbyło się jesienią 1217 r. Wieżę do kościoła dostawiono dopiero w 1241 r.
Natomiast w 1292 r. świątynię rozbudowano ze względu na wzrastającą liczbę
mieszkańców.
Była to wspaniała gotycka budowla jednonawowa, która przetrwała do XV w.
Dzieje świątyni są bardzo burzliwe. W 1429 r. kościół oraz inne budynki miejskie
spłonęły podczas najazdu husytów, którzy w tym czasie palili i grabili miasteczka
i osady na Śląsku7. Odbudowa zniszczonej świątyni została ukończona w 1449 r.
Następnie w XVI i XVII w. przechodziła na przemian z rąk katolików w ręce protestantów. Protestanci wybudowali nową późnogotycką wieżę. W 1640 r. część budowli została zniszczona przez pożar, lecz wkrótce odbudowano mury świątyni.

4
S. Litak. Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Lublin 2006 s. 365.
5
Tamże s. 365-369. Parafie: Gryfów Śląski z kościołami filialnymi w Olszynie i Uboczu, Lwówek Śląski z kościołami filialnymi w Olszynie i Uboczu, Mirsk z kościołami filialnymi w Gierczynie,
Proszowej, Rębiszowie i Rzęsinach, Sobota z filią w Dłużcu, Zbylutów, Sokołowiec z filią w Nowym
Kościele oraz Wleń z kościołami filialnymi we Wleńskim Gródku i Rząśniku.
6
W. Bochnak. Księżna Anna Śląska. Wrocław 2007 s. 83.
7
Ratajski. Park krajobrazowy s. 64.
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Wreszcie nastał r. 1654, w którym katolicy odzyskali kościół i parafię8. W 1813 r.
świątynia po raz kolejny została dotknięta klęską pożaru, na skutek walk napoleońskich, jakie toczyły się we Wleniu pomiędzy wojskami cesarza a czujkami
Kozaków pod dowództwem gen. Kajzarowa9. Za sprawą ks. Józefa Tilgnera, ówczesnego proboszcza katolickiego, została wzniesiona nowa budowla neogotycka,
kamienna, ale wzorowana na pierwszej świątyni z czasów piastowskich10. Jej poświęcenia dokonał sufragan wrocławski bp Adrian Włodarski 11 listopada 1864 r.
Wydarzenie to zostało udokumentowane pamiątkową tablicą z marmuru, umieszczoną za ołtarzem głównym.
W pierwszym oknie po prawej stronie od wejścia do świątyni znajduje się
witraż, który przedstawia parę książęcą, Henryka Brodatego i jego małżonkę
św. Jadwigę Śląską, fundatorów pierwszego kościoła. Patrząc dalej, na lewą stronę
nawy kościoła, zauważymy w bocznym ołtarzu, dedykowanym patronowi kościoła św. Mikołajowi Biskupowi, złoty relikwiarz z doczesnymi szczątkami Jadwigi.
Relikwie zostały przywiezione z Trzebnicy do Wlenia 12 maja 2007 r. Natomiast
uroczysta intronizacja odbyła się 20 maja 2007 r. w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego11. Obecność relikwii świadczy o współczesnym kulcie i pamięci o fundatorce kościoła. Każdego roku w uroczystość ku czci św. Jadwigi 16 października
z kościoła parafialnego wyrusza pielgrzymka do kościoła zamkowego, który jest
dedykowany patronce Śląska. Podczas procesji niesione są relikwie Jadwigi oraz
śpiewane są pieśni i litania ku jej czci. Pielgrzymka idzie Ścieżką św. Jadwigi Śląskiej, która została otworzona 1 października 2006 r. przez ks. prof. Antoniego
Kiełbasę12.

Mazurski. Wleń i okolice s. 68.
Tamże s. 40.
10
Ks. Józef Tilgner w latach 1811-1865 był proboszczem parafii we Wleniu. Jego grób znajduje
się na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Mikołaja Biskupa we Wleniu. Tamże s. 92-93.
11
Podczas Mszy w bazylice trzebnickiej kustosz sanktuarium ks. prof. Antoni Kiełbasa, przekazując delegacji z Wlenia relikwie Jadwigi, powiedział: „Otrzymujecie część ciała św. Jadwigi. Jest
to kość z prawego ramienia świętej, dlatego że Jadwiga zawsze miała dłoń wyciągniętą, otwartą dłoń
dla ubogich. Czyńcie tak jak wasza patronka, nieście pomoc potrzebującym. 26 marca minęła 740.
rocznica kanonizacji świętej. Niech obecność relikwii św. Jadwigi będzie dla wszystkich mieszkańców Wlenia natchnieniem do naśladowania jej wspaniałego życia”. W pielgrzymce do grobu św.
Jadwigi Śląskiej uczestniczyli: proboszcz parafii we Wleniu ks. Zenon Wnuk, dyrektor Zespołu Szkół
im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu pan Wiesław Gierczyk, nauczyciele: Anna Gładysz, Dorota Bocheńska, Regina Kresta, Magdalena Borkowska, uczniowie Zespołu Szkół z pocztem sztandarowym
oraz przedstawicielki Róż Żywego Różańca. M. Borkowska. Uroczystość intronizacji relikwii Świętej
Jadwigi Śląskiej do kościoła św. Mikołaja we Wleniu. „Powiatowy Kurier Lwówecki” 2007 (czerwiec)
s. 7.
12
Kronika Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu. T. 3.
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2. KOŚCIÓŁ ZAMKOWY
Ciekawym pod względem pochodzenia i lokacji jest kościół pomocniczy we Wleniu, który nosi wezwanie św. Jadwigi.
Według legendy miała tu rosnąć duża lipa, na której zawieszono obraz Matki
Boskiej. Pod nim to modląca się księżna Jadwiga rzekomo nakazała, by ustawiono kaplicę pw. NMP13.

Tak też się stało w r. 1202, wówczas została wzniesiona pierwsza kapliczka.
Kaplica ta często jest mylona z kaplicą grodową, która znajdowała się w obrębie
zamku14. Jej poświęcenia dokonał biskup wrocławski Walter w 1163 r., po odbudowie zamku przez Bolesława Wysokiego, po jego powrocie z wyprawy krzyżowej
dowodzonej przez cesarza Fryderyka Barbarossę15. Natomiast kaplica wybudowana na prośbę św. Jadwigi dokumentowana jest w 1349 r. jako kościół parafialny dla
mieszkańców wiosek otaczających Wleń16.
Ciekawy jest fakt, że Msze św. w tym kościele odprawiane były w języku
polskim. Stało się tak głównie za sprawą ksieni opactwa Benedyktynek w Lubomierzu Małgorzaty. Parafia bowiem od XIV w. znajdowała się pod opieką tego
opactwa. Ksieni Małgorzata objęła patronat nad kaplicą zamkową i ustanowiła kapelanem Henryka, który znał język polski17. O mszach w języku polskim świadczą
XVII-wieczne dokumenty wrocławskiej kurii biskupiej18. W czasie wojny 30-letniej świątynia została zniszczona. Odbudowano ją kilkanaście lat później.
5 V 1662 r. czterech synów Adama von Kuhlhansa położyło kamień węgielny
w czterech rogach budowanego kościoła. Nad wejściem do kościoła fundator
sam wmurował kartusz herbowy i tablicę fundacyjną ze swym nazwiskiem19.

Ze starego kościoła na swoim miejscu pozostała jedynie zakrystia i kilka detali, widocznych przy zakrystii w postaci wyróżniającego się muru i fragmentu
renesansowej polichromii. Od tego momentu kościół nosi wezwanie patronki Śląska. W kościółku tym do naszych czasów przetrwał ołtarz główny wyrzeźbiony
K. Mazurski. Wleń i okolice s. 80.
Henryk Brodaty często podróżował po Śląsku, w tych podróżach towarzyszyła mu żona Jadwiga. Szczególnie zamek we Wleniu przypadł jej do serca. Pagórki, lasy i łąki wlenia przypominały
księżnej krajobraz Bawarii, jej rodzinnych stron. Tamże s. 28.
15
Bochnak. Księżna Anna Śląska s. 83.
16
Ratajski. Park krajobrazowy s. 51.
17
Za czasów rządów Bolka II, kiedy na Śląsk masowo napływali koloniści, głównie z Niemiec,
dochodziło do wielu konfliktów z Polakami. Pewnego razu przez zaniedbanie wleńskiego proboszcza
Mikołaja do kaplicy zamkowej trafił ksiądz, który nie znał języka polskiego. Po wyjaśnieniu nieporozumienia proboszcz Mikołaj musiał zrzec się na rzecz kaplicy 7,5 grzywny srebra biskupiego, które
posiadał ze wsi Pilchowice, Nielestno, Strzyżowie i Klecza. Mazurski. Wleń i okolice s. 33.
18
Ratajski. Park krajobrazowy s. 52-53.
19
Mazurski. Wleń i okolice s. 80-81.
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w latach 1629-1630 przez nieznanego rzeźbiarza20. Ołtarz przedstawia patronkę
kościoła, która siedzi na tronie, a na kolanach trzyma malutkiego Henryka Pobożnego. Również z czasów piastowskich zachowała się chrzcielnica w zakrystii,
do której prowadzą okute drzwi, pochodzące ze starego kościoła, również w stylu gotyckim. Po lewej stronie ołtarza głównego znajduje się wejście do kaplicy
grobowej, w której w dwóch rokokowych sarkofagach, wspartych na orłach piastowskich, spoczywają jedni z późniejszych właścicieli zamku Andreas i jego żona
Julianna Grunfeldowie. W bocznym ołtarzu po prawej stronie umieszczony jest
obraz przedstawiający Jadwigę, która schodzi ścieżką prowadzącą z zamku do
Wlenia, autorstwa współczesnego malarza Andrzeja Góreckiego. Napis nad nim
głosi: „Przebywała tutaj żona Henryka I Brodatego, księcia śląskiego”21. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r. kościół został opuszczony. Dopiero pod koniec
1979 r. przekazano go parafii pw. św. Mikołaja Biskupa we Wleniu. Pełni funkcję
kościoła pomocniczego, nadal nosząc wezwanie patronki Śląska22.
3. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ WE WLENIU
I WSPÓŁCZESNE FORMY KULTU
Kult św. Jadwigi ożył mocno w świadomości mieszkańców Wlenia na początku XXI w. Świadczą o tym liczne wydarzenia związane z jej osobą. 21 listopada
2001 r. we Wleniu odbyła się sesja popularnonaukowa z wystawą historyczną
pt. Święta Jadwiga wpisana w dzieje i kulturę Śląska – ze szczególnym uwzględnieniem
jej obecności we Wleniu23. W roku następnym (2002) mieszkańcy miasteczka
w wolnych wyborach przeprowadzonych w dniach 6-8 listopada wybrali Jadwigę
na patronkę Zespołu Szkół we Wleniu, aby jeszcze bardziej utrwalić jej pamięć
w świadomości dzieci i młodzieży24. Zwieńczeniem długich procedur był dzień
17 października 2003 r., w którym miała miejsce uroczysta inauguracja połączona
z nadaniem imienia szkole, której przewodniczył pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak25.
Tamże s. 81.
Tamże.
22
Ratajski. Park krajobrazowy s. 52.
23
Kalendarium przygotowań do nadania imienia. Księga Pamiątkowa nadania imienia Świętej
Jadwigi Śląskiej Zespołowi Szkół we Wleniu. Sesja została przygotowana przez dyrekcję Zespołu Szkół
im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. Gościem specjalnym tej uroczystości był ks. prof. dr hab. Antonii
Kiełbasa SDS z Trzebnicy.
24
Kronika Zespołu Szkół t. 3.
25
Sam proces przygotowania imienia szkole rozpoczął się 6 marca 2001 r. uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół we Wleniu o nadaniu szkole imienia. Następnie 21 października miała miejsce wspominana już sesja popularnonaukowa. 29 kwietnia 2002 r. poszczególne klasy prezentowały
kandydatów na patrona szkoły, wybory odbyły się 6-8 listopada. Patronką szkoły wybrano Jadwigę.
Następnie 30 grudnia 2002 r. uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń zatwierdzono wybór św. Jadwigi
20
21
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Dzięki wieloletniej współpracy parafii i szkoły udało się wśród mieszkańców
Wlenia zaszczepić świadomość, jak wielką rolę w procesie powstawania miasta
oraz parafii odegrała św. Jadwiga. Każdego roku liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi jest uroczyście obchodzone przez mieszkańców gminy Wleń. Dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół w okolicach 16 października udają się
na pielgrzymkę do grobu świętej w Trzebnicy. W dzień jej uroczystości z kościoła
parafialnego wyrusza procesja z relikwiami patronki Śląska do kościoła na Wzgórzu Zamkowym, gdzie jest celebrowana uroczysta Eucharystia. W 2011 r. odbył się
wyjątkowy korowód historyczny, przygotowany przez Magdalenę Borkowską oraz
Annę Gładysz – nauczycielki z Zespołu Szkół we Wleniu. Korowód prowadzili
uczniowie przebrani za parę książęcą – św. Jadwigę Śląską i Henryka I Brodatego,
z nimi szedł orszak, damy dworu, paziowie, rycerze, duchowieństwo oraz zwykli
mieszczanie, wszyscy ubrani w barwne stroje z epoki26. Korowód przeszedł Ścieżką
św. Jadwigi do kościoła na Zamku Lenno, gdzie sprawowana była Eucharystia. Po
jej zakończeniu na dziedzińcu Pałacu Lenno odbył się festyn, w którym wzięli
udział uczestnicy korowodu oraz Bractwo Rycerskie z Grodźca, prezentujące średniowieczne tańce oraz sceny batalistyczne27.
W 2014 r. mieszkańcy Wlenia przeżywali podwójny jubileusz: 800-lecia nadania praw miejskich dla Wlenia przez księcia Henryka I Brodatego oraz 150.
rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły
się 28 czerwca uroczystą sumą w kościele parafialnym, której przewodniczył biskup legnicki Stefan Cichy. Biskup nawiązując w homilii do historii parafii i miasta, przypomniał, jak wielką rolę zarówno w powstaniu kościoła, jak i nadaniu
praw miejskich odegrała św. Jadwiga, która z dóbr książęcych ufundowała mieszkańcom pierwszy kościół. Biskup zachęcił także mieszkańców Wlenia, aby dbali
o swoją świątynię, tak jak czyniła to św. Jadwiga Śląska. Zwieńczeniem jubileuszu
800-lecia Wlenia była Msza św. dziękczynna, którą na rynku miejskim w niedzielę
30 czerwca 2014 r. sprawował biskup Stefan Cichy28.
4. WLEŃSKA ŚCIEŻKA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ I JEJ RELIKWIE
Ważnym krokiem w propagowaniu kultu św. Jadwigi wśród mieszkańców Wlenia
było otwarcie Ścieżki św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, którego 1 października 2006
na patronkę Zespołu Szkół we Wleniu. W styczniu i lutym 2003 r. szkoła przeprowadziła konkurs
na projekt sztandaru szkolnego. 8 marca samorząd uczniowski wraz z grupą nauczycieli udał się do
sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy oraz na spotkanie z ks. prof. dr. hab. Antonim Kiełbasą,
historykiem i wybitnym znawcą tematyki jadwiżańskiej. Tamże t. 3.
26
Ł. Langenfeld. Śladami św. Jadwigi we Wleniu. „Niedziela” (edycja legnicka) 54:2011
nr 48 s. IV.
27
Tamże s. IV.
28
Kronika Zespołu Szkół t. 7.
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r. dokonał ks. prof. Antoni Kiełbasa, salwatorianin z Trzebnicy. Ścieżka rozciąga
się na długości około 2 km. Rozpoczyna się przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi
Śląskiej, a kończy pod wielkim dębem przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Sióstr Elżbietanek. Ścieżkę wyznacza sześć ogromnych głazów z piaskowca,
na których umieszczone są granitowe tabliczki z miniaturą z Kodeksu lubińskiego
oraz fragment pieśni ku czci św. Jadwigi, autorstwa J. Świdy. Pierwszy głaz znajduje
się przy szkole, tabliczka na nim przedstawia rycinę, na której księżna schodzi z zamku do kościoła parafialnego we Wleniu, tekst pod tabliczką głosi: „Twój przykład
Święta Jadwigo niechaj w nas wzbudza ducha ofiary, zdolność wyrzeczeń i miłość
do ludzi”. Drugi głaz, ze słowami: „Wymodliłaś swojej duszy moc jakąś niezmierną. Umartwieniom i modlitwom byłaś zawsze wierna”, znajduje się na cmentarzu
parafialnym przy kościele pw. św. Mikołaja Biskupa. Trzeci położony jest niedaleko
krzyża pokutnego przy ogrodzie plebanii, z fragmentem tekstu: „Obca rodem naszej ziemi, zostałaś władczynią, sercem całym wrosłaś w Polskę wszystkim dobrze
czyniąc”. Czwarty znajduje się przy kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej na Zamku
Lenno, z tekstem: „Twe życie dla nas oddane słynie cudami, Święta Jadwigo, Śląska
patronko módl się za nami”. Piąty głaz znajdziemy przy murze cmentarza komunalnego, schodząc z zamku. Jest na nim napis: „Chociaż ciężką miałaś drogę krzyżami znaczoną, byłaś dobrą matką, zawsze wierną żoną”. Ostatni głaz umieszczony
jest pod wielkim dębem przy Ośrodku Sióstr Elżbietanek, z napisem: „Błogosław,
Święta Jadwigo każdą rodzinę, aby świadczyła miłość rodzinną słowem i czynem”.
Podczas uroczystości otwarcia Ścieżki ks. prof. Kiełbasa powiedział, że Wleń
doczekał się już szkoły imienia św. Jadwigi Śląskiej, otwarcia Ścieżki upamiętniającej jej pobyt we Wleniu, a następnym krokiem będzie obecność relikwii św. Jadwigi w kościele we Wleniu, aby już na zawsze pozostała w miejscu, które ukochała,
jak swoją ojczyznę Bawarię29. Zwieńczeniem uroczystości we Wleniu, związanych z postacią św. Jadwigi Śląskiej, było przywiezienie jej relikwii z sanktuarium
w Trzebnicy 12 maja 2007 r. W pielgrzymce do jej grobu wzięła udział delegacja z Wlenia, na czele z ówczesnym proboszczem parafii ks. Zenonem Wnukiem,
dyrektorem Zespołu Szkół we Wleniu Wiesławem Gierczykiem, nauczycielami
oraz uczniami wleńskiej szkoły30. 20 maja 2007 r. w Niedzielę Wniebowstąpienia
Pańskiego miała miejsce uroczysta intronizacja relikwii do kościoła parafialnego
pw. św. Mikołaja Biskupa, który powstał z fundacji św. Jadwigi. Relikwie zostały
umieszczone w bocznym ołtarzu dedykowanym patronowi kościoła31.

29
30
31

Kronika Zespołu Szkół t. 3.
Borkowska. Uroczystość intronizacji relikwii s. 7.
Tamże s. 7.

Ks. Tomasz Bunikowski
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PODSUMOWANIE
Dwa wleńskie kościoły związane z osobą św. Jadwigi Śląskiej, a także Ścieżka
św. Jadwigi, obecność doczesnych szczątków świętej oraz Zespół Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu świadczą o współczesnym kulcie i pamięci o księżnej,
która na zawsze wpisała się w historię Wlenia i okolic. Kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży postaw, które cechowały św. Jadwigę, stało się jednym z ważnych elementów formacji intelektualnej i duchowej, która rozwijana jest w Zespole Szkół
we Wleniu. Coroczne pielgrzymki uczniów do sanktuarium w Trzebnicy śladami
św. Jadwigi, poznawanie jej życia poprzez różne prelekcje i wystawy oraz udział
w konkursach o św. Jadwidze świadczą o tym, jak bardzo Jadwiga Śląska stała się
bliska mieszkańcom Wlenia. Choć od jej śmierci upłynęło już kilka wieków, to
jej duch wciąż żyje we Wleniu, w sercach ludzi, którzy próbują postępować jak
św. Jadwiga i naśladować jej cnoty w codziennym życiu.
Z okazji 750-rocznicy ogłoszenia bulli kanonizacyjnej św. Jadwigi, przypadającej w r. 2017 r., abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, 16 października 2016 r.
ogłosił rozpoczęcie obchodów Roku Jadwiżańskiego. Z tej okazji we Wleniu powstała kolejna inicjatywa, która będzie ukoronowaniem propagowania kultu św.
Jadwigi. Rozpoczęto procedurę nadania miastu Wleń patronatu św. Jadwigi Śląskiej. W związku z tym na nadzwyczajnej sesji rady Miasta i Gminy Wleń powstała
w tej sprawie uchwała, następnie burmistrz Miasta i Gminy Wleń Artur Zych oraz
miejscowy proboszcz ks. Krzysztof Madej na ręce biskupa legnickiego Zbigniewa
Kiernikowskiego skierowali prośbę, aby Stolica Apostolska dała zgodę na ogłoszenie św. Jadwigi Śląskiej patronką Wlenia.

ST. JADWIGA OF SILESIA
IN THE HISTORY AND CULTURE OF WLEŃ
Summary
The paper describes the cult of St. Jadwiga of Silesia which developed in small town, Wleń.
The Saint stayed in Wleń many times what is manifested by two churches in Wleń founded
by the Saint. The paper also describes modern forms of cult which is propagated by young
people of local school, the St. Jadwiga of Silesia. Thanks to initiatives taken by the community of school and cooperation with the St. Nicholas the Bishop Parish in Wleń it was
managed to get the relics of the saint to town. In Wleń, it also came into being the path of
St. Jadwiga, commemorating the scenes from Her life.
Tłum. Jarosław Sempryk

Święta Jadwiga Śląska w dziejach i kulturze Wlenia
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