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Bliskie leśnikom świętych żywoty
Jerzy Wiśniewski
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Hagiografia to nauka zajmująca się podaniami i żywotami świętych oraz opisami ich cudów. Pochodzi od greckich słów hágios = święty oraz gráphein = pisać.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wielu postaciom nadano zaszczytny
tytuł świętych, których Kościół dopuszcza do czci. Dopiero w 1171 roku papież
Aleksander III zastrzegł Stolicy Apostolskiej prawo zatwierdzania i ogłaszania
czci świętych, a papież Urban VIII w 1625 roku i papież Benedykt XIV w 1745
roku dokładnie określili przebieg procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych.
W powoływaniu świętych na patronów różnych profesji obowiązywały różne zasady. Nowych patronów mianowali kolejni papieże, ale patroni pojawiali się
niekiedy także w wyniku indywidualnych lub grupowych działań ludzi wierzących w różnych częściach świata.
Życie patrona było przykładem godnym naśladowania. Chodziło o to, by żywot świętego był jak najbardziej zrozumiały. Dlatego często rozpowszechniano
przekazy graniczące z legendą, albo niektóre przekazy historyczne celowo przejaskrawiano. Wynikało to m.in. z tego, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
żywoty świętych były przekazywane z ust do ust i w różnym stopniu ubarwiane,
w zależności od zdolności krasomówczych informatora. I tak spotkanie jelenia
z krucyfiksem między porożem przypisywano dwom świętym, o których mowa
będzie nieco później, a św. Hubert ma kilka życiorysów, niekiedy dość istotnie
odbiegających od siebie.
Z nauki Kościoła wynika „świętych obcowanie” i tym samym można świętych
przyrównać do „niebiańskich ambasadorów”, wypraszających dla nas łaski przed
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obliczem Boga. Dlatego też możemy modlić się do patrona i prosić o jego wstawiennictwo. Czynią tak określone grupy ludzi (np. leśnicy do św. Jana Gwalberta,
myśliwi m.in. do św. Huberta) lub mieszkańcy kontynentów, państw, regionów,
miast (Europy do Cyryla i Metodego, a także Edyty Stein, Irlandii do św. Patryka,
Poznania do św. Piotra i Pawła).
Święty nie może być patronem na przykład winnic, zajazdów, zwierząt domowych, psów myśliwskich itd., bowiem one nie potrafią się modlić do patrona
i prosić o jego wstawiennictwo, lecz czynią to ich właściciele, dzierżawcy, hodowcy itd. Na tej samej podstawie święty nie może być patronem ekologii i ochrony
przyrody, jak sugerują to niektórzy autorzy.
Wspomożyciele (ang. holy helper, niem. Nothelfer) to święci, których możemy prosić o wstawiennictwo w wyleczeniu z choroby, w uniknięciu nieszczęścia,
znalezieniu zguby itd. Trudno wyobrazić sobie, by święty patronował ludziom
chorym psychicznie, na wściekliznę, ciągle coś gubiącym itd. Święty tylko wspomaga w chorobie lub w poszukiwaniu zagubionej rzeczy.
Święty może także chronić przed epidemią, klęskami żywiołowymi, na przykład św. Florian przed pożarem czy św. Nepomucen przed powodzią.
Imiona świętych podano tu w kilku językach, by ułatwić dalsze, samodzielne
poszukiwanie bliższych danych w Internecie.
Poszczególni święci są najczęściej przedstawiani z charakterystycznymi atrybutami, na przykład św. Eustachy i św. Hubert z łukiem, kołczanem i bykiem jelenia (kozłem sarny) z krzyżem między porożem. Nie zawsze jednak konkretny
atrybut świadczyć może o związkach świętego (błogosławionego) z leśnikami,
robotnikami leśnymi, drwalami, myśliwymi i sokolnikami, o czym świadczą poniższe przykłady:
• dzik, akcesoria myśliwskie – św. Gunther z Melk;
• jeleń – św. Aidan, św. Ida z Herzfeld, św. Oswald;
• jeleń z krzyżem między porożem – św. Meinolf (Meinulf) z Paderborn;
• jeleń z niebiesko-czerwonym krzyżem między porożem – św. Feliks z Valois;
• łania – św. Goar, św. Walmar z Samer;
• niedźwiedź – św. Gallus, św. Gislenus, św. Kolumban mł., św. Maginold
st., św. Tekla z Ikonium;
• orzeł – św. Jan Ewangelista, św. Wit, św. Wojciech;
• sokół – św. Agilof;
• wilk – św. Arnulf, św. Wolfgang;
• wydra – św. Cuthbert z Lindisfarne;
• hart – św. Filip Howard z Arundel;
• dąb dziuplasty – św. Gerlach z Houthem;
• modrzew – św. Coleta Boillet;
• w lipie – św. Edigna z Puch;
• świerkowe szyszki – św. Afra;
• siekiera – św. Botwid, św. Erhard z Ratyzbony, św. Romulald z Mechelen,
św. Świerad;
• siekiera i dąb, lis – św. Bonifacy.
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Dzień patrona podano według obrządku rzymskokatolickiego.
W kolejności alfabetycznej przedstawiono skrótowo żywoty świętych, patronów leśników i strażników leśnych, drwali i robotników leśnych, flisaków, myśliwych i sokolników, ekologów, ale także profesji bliskich leśnikom, na przykład
pszczelarzy. Niezależnie omówiono opiekunów lasów i zadrzewień, zwierząt
domowych (psów myśliwskich), wspomożycieli w leczeniu wścieklizny, a także
chroniących przed dzikimi zwierzętami i żywiołami (gradobiciem, burza, suszą,
pożarem).
Wizerunki świętych reprezentują rzeźba, malarstwo, sztuka witrażu i grafika. W tym miejscu pragnę złożyć słowa podziękowania za wyrażenie zgody na
bezpłatną reprodukcję muzealiów eksponowanych w: British Museum – Londyn,
Gemäldesammlung der Akademie der bildenden Künste – Wiedeń i w Museu de
la Catedral – Palma de Mallorca.
Święty Ambroży, biskup, doktor kościoła (ryc. 1)
wł. Ambrogio, ang. franc. Ambrose, niem. Ambrosius
(około 339 – 397)
Patron: pszczelarzy, producentów pierników i kramarzy
Opiekun: zwierząt domowych i pszczół
Dzień patrona: 7 grudnia
Urodził się w Trewirze. Był synem rzymskiego namiestnika. Według wielu
podań rój pszczół osiadł nad jego kołyską, a pszczoły opuszczały krople miodu
w jego usta i dlatego zyskał „wymowę słodką jak miód”. Po ukończeniu nauki robił karierę polityczną, a cesarz Valentinian powołał go na stanowisko namiestnika w Ligurii i Emilia Romana, z siedzibą w Mediolanie. Studiował teologię i po
chrzcie został biskupem Mediolanu. Jest autorem wielu hymnów liturgicznych
i organizatorem śpiewu kościelnego. Zmarł prawdopodobnie 4 kwietnia.
W ikonografii przedstawiany w stroju pontyfikalnym. Atrybuty: ul, księga,
krzyż, trójrzemienny bicz, gołąb, pióro ptasie, mitra.
Święta Barbara z Nikomedii (Bitynia)
wł. ang. franc. niem. Barbara
(? – około 306)
Patronka: górników, geologów, hutników, matematyków, architektów, marynarzy,
chłopów, kamieniarzy, murarzy, dekarzy, cieśli, ludwisarzy, dzwonników, kowali, tkaczy, kapeluszników, magazynierów, szczotkarzy, rzeźników, kucharzy, piwowarów, grabarzy, saperów, artylerzystów, załóg
twierdz, strażników, wytwórców sztucznych ogni, więźniów, flisaków
Chroni: przed burzą i pożarem, gorączką i zarazą
Dzień patronki: 4 grudnia
Najprawdopodobniej urodziła się pod koniec III wieku w Nikomedii, w której
spędziła całe życie. Była piękna, inteligentna i wykształcona. Gdy nie chciała się
wyrzec wiary chrześcijańskiej, została przez ojca zamurowana w wieży, torturowana i głodzona.
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W ikonografii przedstawiana jest w dostojnym odzieniu z nakryciem głowy,
co ma oznaczać jej wysokie urodzenie. W ręku trzyma kielich z hostią. Atrybuty:
palma męczeństwa, kielich, trójokienna wieża, w której była więziona, dwa miecze lub lew u stóp, monstrancja.
Na rycinie 2 przedstawiono na łożu boleści kobietę, która swoim cierpieniem
pomaga duszom w czyścu cierpiącym, wskazując na nie prawą ręką. W tle wybiega byk jelenia z płonącego zadrzewionego terenu, nad którym w obłoku jawi
się św. Barbara.
Święty Bawon (ryc. 3)
wł. ang. franc. Bavo, Bavon, Allowin, niem. Bavo
(około 589 – około 653)
Patron: sokolników
Chroni: przed kokluszem
Dzień patrona: 1 października
Znane są trzy jego życiorysy, dość istotnie się różniące. Wiadomo, że urodził
się w rodzinie szlacheckiej w pobliżu belgijskiego Halle. Po rozdaniu swej ziemi ubogim, rozpoczął życie pątnika w klasztorze w Gandawie. Umarł w Gandawie, gdzie w katedrze po dziś dzień przechowywane są jego relikwie. Część relikwii znajduje się w miejscowości Nesle-la-Repopste, w której św. Bawon ongiś
mieszkał.
Jak głosi podanie, oskarżono go o kradzież białego sokoła i po procesie skazano na śmierć. W dniu wykonania wyroku nad miejscem egzekucji pojawił się
zaginiony sokół, który usiadł na ramieniu Bawona. Był to znak niebios o jego niewinności i dlatego natychmiast odzyskał wolność. Należy w tym miejscu podkreślić, że dobrze ułożone ptaki łowne były bardzo cenione i dlatego za ich kradzież wydawano tak surowe wyroki.
Atrybutem jest sokół, trzymany na dłoni.
Święty Bernard z Clairvaux, opat i doktor kościoła (ryc. 4)
wł. Bernardo di Chiaravalle, ang. Bernard of Clairvaux, Mellifluous,
franc. Bernard de Clairvaux, niem. Bernhard von Clairvaux
(1091 – 1153)
Patron: pszczelarzy, producentów świec
Opiekun: pszczół
Wspomożyciel: w godzinie śmierci, chorobach dziecięcych i opętaniu
Chroni: przed piorunami i niepogodą
Dzień patrona: 20 sierpnia
Urodził się w rodzinie arystokratycznej na zamku Fontaine koło Dijon we
Francji. W 1113 roku wstąpił do zakonu cystersów i już po dwóch latach założył klasztor w Clairvaux. W czasie walki o tron papieski stanął po stronie papieża Innocentego II, a nie antypapieża Anaklety II. Wybitny uczony, filozof,
teolog, kaznodzieja. Ze względu na swe mowy porywające słuchaczy zwany był
„doktorem miodopłynnym”. W tym miejscu warto przytoczyć jego sentencję,
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uczącą pokory leśników – pracowników nauki: „Znajdziesz coś więcej w lesie
niż w książkach. Drzewa i kamienie nauczą cię tego, czego nie dowiesz się od
profesorów”.
Święty Bernard z Clairvaux odegrał dużą rolę polityczną jako jeden z inicjatorów II wyprawy krzyżowej, która zakończyła się klęską. Był współautorem
reformy cysterskiej w zakonie benedyktynów. Zmarł 20 sierpnia w klasztorze
w Clairvaux. Kanonizowany został w 1174 roku, a doktorem Kościoła ogłoszony
w 1830 roku.
W ikonografii przedstawiany jest w stroju cysterskim. Atrybuty: rój lub ul
pszczeli, czaszka ludzka i pies, księga, krucyfiks, różaniec, krzyż opacki.
Święty Błażej, biskup i męczennik (ryc. 5)
wł. ang. franc. Blaise, niem. Blasius
(? – około 316)
Patron: kapeluszników, gręplarzy, krawców, szewców, pracowników przemysłu wełnianego, lekarzy i weterynarzy, młynarzy i piekarzy, murarzy,
muzykantów
Chroni: przed dzikimi zwierzętami
Opiekun: zwierząt domowych
Wspomożyciel: w bólach gardła i zębów, krwotokach, wrzodach, kolkach
Dzień patrona: 3 lutego (do XI wieku 15 lutego)
Urodził się w Sebaste (Turcja). W młodości studiował filozofię, a potem prawdopodobnie został lekarzem. Po wyświęceniu na księdza powołany został na biskupstwo w Sebaste w Armenii. Po okrutnych torturach zmarł śmiercią męczeńską.
W ikonografii przedstawiany jako biskup w geście błogosławieństwa ludziom
lub ptakom. Atrybuty: narzędzia tortur – żelazne grzebienie, jeleń, świński łeb,
skrzyżowane świece, pastorał.
Święty Dominik Guzmán (Domingo), zakonnik (ryc. 6)
wł. ang. franc. niem. Dominic de Guzman
(około 1171 – 1221)
Patron: zakonu kaznodziejskiego, krawców
Wspomożyciel: w gorączce
Chroni: przed gradobiciem
Dzień patrona: 8 sierpnia
Urodził się w Caleruega w Hiszpanii. Uczęszczał do szkół w Walencji i Salamance, a następnie wstąpił do zakonu św. Augustyna. Towarzyszył wraz ze
swoim biskupem w misji we Francji, gdzie albigensi głosili poglądy niezgodne
z duchem kościoła katolickiego. W Langwedocji wraz z kilkunastoma braćmi
zorganizował nazwany od jego imienia zakon dominikanów. Prowadził bardzo
aktywny tryb życia, głosząc ewangelię, zakładając nowe domy zakonne. Zmarł
6 sierpnia w Bolonii.
W ikonografii przedstawiany jest w habicie dominikańskim, z gwiazdą sześcioramienną. Atrybuty: krzyż procesyjny, pastorał, różaniec, książka, kula ziem-
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ska, lilia, gwiazda na czole; u nogi pies w białe i czarne łaty z gorejącą pochodnią
w pysku. Jest to symbol zakonu dominikanów (Domini canes = Pańskie psy).
Święty Emeryk
węg. Imre, ang. Emmeric, franc. Émeric, niem. Emmerich
(około 1007 – około 1031)
Patron: pasterzy, a także myśliwych
Dzień patrona: 4 listopada
Święty Emeryk urodził się jako drugi syn św. Stefana, króla Węgier. Odebrał
staranne wychowanie. Około 1026 roku – zgodnie z obietnicą – poślubił księżniczkę chorwacką Patricissę i wraz z nią złożył ślub zachowania małżeńskiej
czystości.
Jak głosi podanie, książę przebywał na łowach w Puszczy Świętokrzyskiej.
Gdy zabłądził w rozległych lasach, jeleń ze świetlistym krzyżem pomiędzy tykami poprowadził go na szczyt góry. Tam Emeryk złożył ślubowanie, że po szczęśliwym powrocie do towarzyszy łowów pozostawi na górze relikwie Świętego
Krzyża. Bolesław Chrobry sprowadził z klasztoru na Monte Cassino benedyktynów i wybudował kościół pod wezwaniem św. Trójcy. Spoczęły w nim obiecane,
drogocenne relikwie w postaci pięciu maleńkich drewienek, oprawionych w drogocenny relikwiarz. Od tego okresu nazwa Łysa Góra przemieniona została na
Święty Krzyż, a całe pasmo górskie nazwano świętokrzyskim. Święty Emeryk
zginął śmiercią tragiczną podczas polowania na Węgrzech. Kanonizowany został wspólnie z ojcem w 1083 roku.
Atrybuty: lilia, miecz.
Święty Eustachy (Placyd), męczennik i wspomożyciel (ryc. 7)
wł. Eustachio, ang. Eustace, Eustathius, Placidus, franc. niem. Eustachius
(? – około 188)
Patron: myśliwych, a niekiedy leśników, kramarzy, blacharzy, sukienników, strażaków, osób torturowanych
Wspomożyciel: w zwątpieniach wiary, kłopotach rodzinnych, ciężkich wypadkach losowych
Chroni: przed klęskami owadów, pożarami
Dzień patrona: 20 września
Imię Eustachy pochodzi z języka greckiego i oznacza urodzajny (eu = dobry,
stachys = cześć, owoc).
Był centurionem rzymskim za czasów cesarza Hadriana. Według podań, podczas łowów Placyd ujrzał kapitalnego jelenia ze świetlistym krucyfiksem pomiędzy porożem, który rzekł: „Czemu mnie prześladujesz?” Po tym wydarzeniu Placyd z żoną i synami przyjął chrzest i imię Eustachy. Gorliwego wyznawcę wiary
chrześcijańskiej wraz z całą rodziną skazano w Rzymie około 118 roku na pożar
Kapitalny jeleń – w języku łowieckim to byk jelenia wyróżniający się masą ciała, kondycją oraz szczególnymi cechami, np. mocnym i pięknym porożem.
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cie przez lwy. Gdy na arenie lwy nie tylko nie rozszarpały skazańców, ale zaczęły
się łasić jak psy, postanowiono całą rodzinę spalić żywcem w ogromnym krematorium w postaci rozżarzonego do czerwoności posągu byka. Ciało Eustachego
nie uległo zwęgleniu i nie miało śladów kaźni, co było widomą oznaką jego świętości. W V wieku został ogłoszony świętym, a jego kult szybko rozprzestrzenił
się w całej Europie, po czym od XV wieku powoli zanikał.
Relikwie św. Eustachego znajdują się m.in. w drogocennym sarkofagu w kościele pod jego wezwaniem w Rzymie, a także w kościele pod jego wezwaniem
w Paryżu. Złoty relikwiarz św. Eustachego eksponowany jest w British Museum
w Londynie. Szczególnym kultem darzony jest ten święty w Bazylice Czternastu
Wspomożycieli (Świętych) koło Staffelstein (Niemcy).
Atrybuty: rzymska tunika, jeleń z krucyfiksem pomiędzy porożem, chorągiew, łuk, kusza.
Święty Florian, żołnierz, męczennik (ryc. 8)
wł. ang. franc. niem. Florian
(? – 304)
Patron: strażaków, kupców bławatnych, piwowarów, bednarzy, mydlarzy, kominiarzy.
Chroni: przed klęską ognia, wojną, powodzią, nieurodzajem, burzą
Dzień patrona: 4 maja
Urodził się prawdopodobnie w Cannaibiaca (obecnie Austria). Jako oficer armii rzymskiej był wyższym urzędnikiem w Noricum, prowincji rzymskiej, która
leżała w obecnej środkowej Austrii. Za czasów Dioklecjana przyznał się do wiary chrześcijańskiej i dlatego zginął śmiercią męczeńską, prawdopodobnie 4 maja
w Lauriacum (obecnie Lorch w Austrii).
Według Jana Długosza, w 1138 roku papież Lucjusz III przychylił się do wielokrotnie ponawianych próśb księcia Kazimierza i relikwie tego świętego sprowadzono do Polski. Spoczęły one w katedrze wawelskiej, a kult świętego bardzo
szybko rozprzestrzenił się na ziemiach Polan. W 1438 roku św. Florian wraz ze
świętymi: Wojciechem, Stanisławem oraz Wacławem zaliczony został do głównych patronów Polski.
W ikonografii przedstawiany jako rzymski oficer gaszący pożar wodą laną
z naczynia. Atrybuty: krzyż, tarcza, włócznia, miecz, zbroja, chorągiew, kamień
uwiązany u szyi, palma męczeńska, orzeł.
Święty Franciszek z Asyżu (ryc. 9)
wł. Francesco de Assis, ang. Francis of Assisi, franc. Francis d’Assisi,
niem. Franziscus von Assisi
(około 1181 – 1226)
Patron: ekologów, aktorów, kupców, handlarzy lnem, tapetami, niewidomych,
robotników, tkaczy, krawców, tapicerów, więźniów, ubogich, pracowników socjalnych
Wspomożyciel: w bólach głowy
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Chroni: przed zarazą
Dzień patrona: 4 października
Urodził się w Asyżu i nazywał się właściwie Jan Bernardone. Choć na chrzcie
otrzymał imię Jana Chrzciciela, to jednak przyjęło się imię Franciszek, jak zwykł
był go nazywać ojciec, zamożny mieszczanin handlujący suknem. Wielka szczerość, a także wielkoduszność sprawiła, że olbrzymie rzesze równolatków traktowały Franciszka jako niekoronowanego króla miasta.
Chciał być rycerzem i dlatego w 1201 roku brał udział w wojnie pomiędzy
Asyżem a Perugią. Po rocznej niewoli w Perugii i ciężkiej chorobie, w wieku
25 lat podjął poszukiwania najdoskonalszego wypełnienia woli Bożej i Ewangelii. Swoje marzenia zrealizował jako „brat mniejszy”, żyjący w ubóstwie i posłuszeństwie. Został diakonem, bowiem nie chciał być kapłanem. Latem 1219
roku wyruszył z krzyżowcami na wschód, gdzie nie cieszył się zwycięstwami,
lecz bolał nad przelewem krwi. Wyczerpany podróżą do Ziemi Świętej, trudem
apostolskim, otrzymał w 1224 roku stygmaty Męki Pańskiej, o których prawie
nikt nie wiedział. Pod koniec życia około pięć tysięcy osób wstąpiło do utworzonego przez niego zakonu. Na wpół ślepy, zmarł 4 października, w wieku
45 lat.
Dekalog św. Franciszka, oparty na jego pismach i wcześniejszych źródłach
franciszkańskich, głosi:
I. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.
II. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
III. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.
IV. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby
Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.
V.	Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
VI. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.
VII. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.
VIII. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi
w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.
IX. Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.
X. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją
wartość.
W „Kwiatkach św. Franciszka” opisano m.in. kazanie do ptaków, a także poskromienie wilka, grasującego w okolicy Gubbio. Świętego Franciszka kanonizował w 1228 roku jego przyjaciel Ugolino, późniejszy papież Grzegorz IX.
Na prośbę Międzynarodowego Stowarzyszenia Planing Environmental and
Ecological Institute for Quality Life skierowaną w 1977 roku do Watykańskiej
Kongregacji do spraw Duchowieństwa, papież Jan Paweł II w dokumencie Inter
sanctos ogłosił w 1979 roku św. Franciszka patronem ekologów. W dokumencie
tym podano: „Świętego Franciszka z Asyżu słusznie zalicza się między tych świę-
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tych i słynnych mężów, którzy odnosili się do przyrody jako cudownego daru
udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu...”.
W ikonografii przedstawiany w habicie franciszkańskim, niekiedy ze stygmatami. Atrybuty: ptaki lub ryby słuchające kazania, ryba w ręce, krzyż łaciński, księga, laska z liliami, biblia, czaszka ludzka, kula ziemska, baranek,
wilk.
Święty Guntmar z Nivesdonck
wł. ang. franc. Gummarus, niem. Guntmar (Gummar, Gommer)
von Nivesdonck
(około 710 – około 775)
Patron: drwali, stolarzy, kaletników, tokarzy
Wspomaga: w przepuklinie
Chroni: przed nieznośnymi kobietami
Dzień patrona: 11 października i 16 marca
Urodził się w Emblem w Brabancji (Belgia). Syn lorda, bez formalnego wykształcenia. Żołnierz w armii Pepina. Po ucieczce od swej kłótliwej żony wybrał
się na pielgrzymkę do Rzymu. Wraz ze św. Romualdem założył klasztor w Nivesdonck (współczesne Lier), w którym spoczęły jego zwłoki.
Błogosławiony Henryk z Bolzano (Trevisio)
wł. Arrigo (Rigo) di Bolzano, ang. Henry of Trevisio, franc. Henry de Trévisio,
niem. Heinrich von Bozen
(około 1250 – 1315)
Patron: drwali
Dzień patrona: 10 czerwca
Urodził się w Bolzano (Włochy), w bardzo pobożnej rodzinie. Nie uczęszczał
do szkół, był analfabetą. Odwiedzał kościoły i aktywnie uczęszczał w mszach
świętych ucząc się zasad wiary. W Trevisio osiedlił się wraz z żoną i synem. Po
ich śmierci pracował jako drwal, a gdy opadł z sił, jako pustelnik prowadził życie
według surowych reguł zakonnych. Umarł 10 czerwca w Trevisio. Już podczas
pogrzebu w katedrze w Trevisio nastąpił cud, a mianowicie paralityk po dotknięciu zwłok Henryka nagle wyzdrowiał. Papież Benedykt XIV w 1750 roku ogłosił
Henryka błogosławionym.
Święty Hubert (ryc. 10)
wł. Umberto, ang. franc. Hubert, niem. Hubertus
(około 656 – 727)
Patron: myśliwych, robotników leśnych, łuczników, jeźdźców, sportowców, matematyków, metalowców, mechaników precyzyjnych, maszynistów,
kuśnierzy
Opiekun: psów myśliwskich
Wspomożyciel: w leczeniu epilepsji, lunatyzmu i wścieklizny
Dzień patrona: 3 listopada
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Urodził się w Brabancji. Być może był kuzynem króla Franków, Pepina Krótkiego. Porzucił dworski dostatek, by podjąć życie jako pustelnik, misjonarz,
wreszcie został biskupem Tongeren-Maastricht, później Liege. Zmarł 30 maja
w Liege, prawdopodobnie zarażony wścieklizną. Pochowany został w kościele
św. Piotra w Liege. W 743 roku szczątki przeniesiono przed ołtarz główny, natomiast w 825 roku część relikwii przekazano mnichom w opactwie Andage, gdzie
powstał główny ośrodek sławiący tego świętego. Z upływem lat miejscowość nazwano Saint-Hubert; zasłynęła ona z hodowli psów myśliwskich. Rozpowszechniła się także fama, że za wstawieniem mnichów w okolicy wygasła epidemia
wścieklizny. Miejscowość promieniowała kultem św. Huberta, którego towarzysze łowów obrali za swego patrona.
W celu uwiarygodnienia żywota św. Huberta po XI wieku dołączono legendę
spotkania jelenia ze świetlistym krzyżem, który miał wpływ na przyszłe, bogobojne życie.
W Luxemburgu przechowywana jest stuła św. Huberta, która miała moc cudownego uzdrawiania. W Saint-Hubert w latach 1847-48 wybudowano na jego
cześć mauzoleum.
W ikonografii przedstawiany jest niekiedy w szatach biskupich z pastorałem
i księgą w dłoniach, albo jako młody człowiek w stroju myśliwskim z zawieszonym na ramieniu rogiem myśliwskim, kuszą lub łukiem w dłoni, psem myśliwskim u boku, jeleniem z krucyfiksem pomiędzy porożem.
Święty Idzi, opat (ryc. 11)
łac. Aegidius, ang. franc. niem. Giles
(około 640 – około 724)
Patron: matek karmiących, osadników, żebraków, kowali, ludzi ułomnych, kulawych i bezpłodnych, trędowatych, myśliwych
Opiekun: lasów i zadrzewień
Wspomożyciel: w epilepsji i raku piersi
Dzień patrona: 1 września
Urodził się w Atenach. Był jednym z najbardziej popularnych świętych
w czasach średniowiecza. Jak głosi podanie, pochodził prawdopodobnie z greckiego królewskiego rodu. Po odbyciu pielgrzymki do Rzymu prowadził później
w Prowansji (południowej Francji) życie kontemplacyjne, tęsknił za samotnością.
Schronił się w pustelni nad Rodanem, gdzie znalazł grotę z źródełkiem czystej
wody. Zmarł 1 września w Gilles (Francja).
W czasie polowania król pognał za oswojona łanią, która, jak głosi podanie,
była wierną towarzyszką św. Idziego i karmiła go swoim mlekiem. Król nie potrafił namówić świętego do porzucenia samotności i dlatego zbudował mu klasztor, w którym przebywało tylko kilku uczniów. Stanowili oni zaczątek wspólnoty
zakonnej, która przyjęła regułę św. Benedykta.
Atrybuty: łania lub strzała w kolanie.
W Inowłodzu nad Pilicą jest kościółek św. Idziego, wybudowany w XI wieku. Natomiast w Mikorzynie (gmina Kępno) znajduje się neobarokowy kościół
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św. Idziego, zbudowany w latach 1928-1933 według projektu architekta S. Mieczkowskiego. Jest to sanktuarium – cel licznych pielgrzymek – w którym na ołtarzu głównym ustawiona jest późnogotycka drewniana rzeźba Św. Idziego z około
1500 roku.
Święty Iwo Helory, prezbiter
wł. Ivo di Kermartin, ang. Yves, Ivo of Helory, Yvo of Kermartin,
franc. Ivo de Kermartin, niem. Ivo (Yves) Hélory
(1253 – 1303)
Patron: sędziów, adwokatów i notariuszy, księży i proboszczów, tokarzy, ubogich
i sierot, drwali
Dzień patrona: 19 maja
Urodził się w zamożnej rodzinie w Bretanii. Od 14 roku życia studiował w
Paryżu i Orleanie prawo, filozofię i teologię. Franciszkanin, adwokat, specjalizujący się w prawie cywilnym i kanonicznym. Charakteryzował się wielkim ascetyzmem. Znakomity kaznodzieja. Z własnych pieniędzy założył szpital, który udostępnił ubogim. Zmarł 19 maja w Louannea (Brytania). Kanonizowany w 1347
roku przez papieża Klemensa VI.
W ikonografii przedstawiany jako diakon lub sędzia w todze i birecie. Atrybuty: zwój pergaminu, księga, pióro, koło głowy anioł lub gołębie (symbole Ducha Świętego), lew u stóp.
Święty Jan Gwalbert, opat (ryc. 12)
wł. Giovanni Gualberto, ang. franc. John Gualbert,
niem. Johannes Gualbertus
(około 995 – 1073)
Patron: leśników i robotników leśnych, strażników leśnych, ogrodników
Opiekun: ogrodów
Wspomożyciel: w opętaniu
Dzień patrona: 12 lipca
W języku hebrajskim imię znaczy „Bóg jest litościwy”.
Urodził się we Florencji, w rodzinie Visdomini. Jego młodość zakłóciło zabójstwo starszego brata Hugo. Pod naciskiem ojca i ówczesnych obyczajów
społecznych Jan Gwalbert postanowił pomścić zbrodnię. Do spotkania z zabójcą doszło w Wielki Piątek. Choć targała nim wielka żądza zemsty, to jednak ogromne wrażenie wywarły błagania zabójcy, który rozkładając ramiona,
prosił o litość w imię Chrystusa. Wspomnienie Jezusa, który w chwili śmierci
okazał miłosierdzie, wywołało w jego duszy niepohamowaną chęć przebaczenia i nawrócenia. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy
was nienawidzą” (Łk 6, 27). Tradycja utrzymuje, że Ukrzyżowany skierował do
Jana Gwalberta te krzepiące słowa: „Ponieważ przebaczyłeś swojemu wrogowi,
pójdź za Mną”. Po wstąpieniu w 1013 roku do zakonu benedyktynów w klasztorze Santo Miniato we Florencji prowadził walkę z symonią (świętokupstwem),
narażając się na prześladowania. Po czterech latach opuścił zgromadzenie be-
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nedyktynów i przez krótki okres przebywał wśród kamedułów w ich głównym
klasztorze w Camaldoli. Później schronił się w zaciszu Vallombrosa koło Friesole, gdzie prowadził życie jako pustelnik. Z biegiem czasu dołączyło do niego
więcej mężczyzn i dlatego w 1030 roku założył wspólnotę monastyczną benedyktynów. Zbudowali oni drewniany klasztor, który w 1039 roku przemianowano w opactwo. Później św. Jan Gwalbert zakładał dalsze klasztory i według
własnych, zreformowanych reguł utworzył zgromadzenie walombrozjanów. Jak
podają najdawniejsze świadectwa, Jan Gwalbert wierny zawołaniu „Módl się
i pracuj” wraz ze swymi współbraćmi poświęcił się w leśnym zaciszu Apeninów Toskańskich modlitwie i sadzeniu lasów. Zmarł 12 lipca podczas wizytacji
klasztoru św. Michała Archanioła w Passignano koło Florencji i tam też został
pogrzebany.
W 1193 roku Papież Celestyn III kanonizował św. Jana Gwalberta, a dzień
jego śmierci uznał za dzień imienin. W kościele pod wezwaniem św. Maurycego
w Ottmarshart koło Dachau (Niemcy) znajduje się relikwiarz, a na nim medalion
z płaskorzeźbą św. Jana Gwalberta oraz imię i data panującego papieża, Klemensa XI (1700-1721). W Polsce relikwie tego świętego znajdują się m.in. w kościele
pw. św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach (Dekanat Nisko) położonych wśród
resztek dawnej Puszczy Sandomierskiej.
W „Żywotach Świętych Pańskich na wszystkie dni roku z przydaniem do
każdego pożytku duchownego i właściwej modlitwy...”, wydanych w Warszawie
w 1882 roku nakładem Maurycego Orgelbranda, na stronie 580 zamieszczono za
Melancjuszem (generałem zakonu Walombrozjanów) następującą modlitwę do
św. Jana Gwalberta:
„Niech nas, prosimy cię Panie, wstawienie się św. Gwalberta Opata, poleci miłosierdziu Twemu, abyśmy to, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy
godni, za jego pośrednictwem dostąpili. Przez Pana naszego itd.”
W 1951 roku papież Pius XII ogłosił św. Jana Gwalberta patronem ludzi lasu
i od tego czasu kult tego świętego w środowisku leśników europejskich szybko się rozszerza. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej do leśników i strażników
leśnych podczas Mszy św. wotywnej odprawionej w Dolomitach, w lipcu 1987
roku w miejscowości Val Visdende przed kościółkiem Matki Boskiej Śnieżnej
przypomniał życiorys św. Jana Gwalberta. Papież powiedział m.in.: „Oddając
się tej pracy, uczniowie św. Jana Gwalberta poznawali prawa rządzące życiem
i wzrostem lasu. W czasach, kiedy nie istniała jeszcze żadna norma dotycząca
leśnictwa, zakonnicy z Vallombrosa, pracując cierpliwie i wytrwale, odnajdywali
właściwe metody pomnażania leśnych bogactw” („L’Osserv. Romano” 8, 1987).
W Dolomitach w 2007 roku papież Benedykt XVI podziękował leśnikom za
pomoc w organizacji jego pobytu w czasie letnich wakacji. Przy tej okazji przypomniał także, że ich patronem jest św. Jan Gwalbert.
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie uczcił tego patrona w 2005 roku, zawieszając na sędziwym dębie w parku-arboretum kapliczkę, którą wykonał Piotr
Chwaliński, według projektu Rafała Walendowskiego.
Atrybut: krzyż w dłoni.
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Święty Jan Nepomucen, biskup i męczennik (ryc. 13)
wł. Giovanni Nepomuceno, ang. franc. John Nepomucene, John Wolfin, niem.
Johannes (von) Nepomuk
(około 1350 – 1393)
Patron: budowniczych mostów, marynarzy, flisaków, księży i spowiedników oraz
młynarzy
Opiekun: mostów
Chroni: przed powodzią
Dzień patrona: 16 lub 21 maja
Urodził się w Pomuk (obecnie Nepomuk) na południu Czech. Po studiach
teologicznych w Pradze i prawa kanonicznego w Padwie został notariuszem arcybiskupiego sądu kanclerskiego w Pradze, a później generalnym wikariuszem
arcybiskupstwa tamże. Popularność wśród wiernych przyniosły mu energiczne
wystąpienia przeciwko królowi w celu zachowania praw kościelnych.
Podanie głosi, że jako spowiednik królowej Joanny nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi. Spotkały go za to represje ze strony dworu królewskiego. Po ciężkich torturach zmarł w Pradze wieczorem 20 marca, wrzucony w nurt Wełtawy.
Kanonizowany 19 marca 1729 roku przez papieża Benedykta XIII.
W ikonografii jako kapłan w birecie, z palmą męczeństwa w dłoni. Niekiedy trzyma palec na ustach (symbol milczenia, dochowania tajemnicy). Atrybuty:
konfesjonał, książka, klucz, krzyż w dłoni, wieniec z gwiazd, woda, zamek.
Święty Jerzy, męczennik (ryc. 14)
wł. Georgius, ang. franc. George, niem. Georg
(275 lub 281 – około 303)
Patron: rycerzy i żołnierzy, kawalerzystów, pancerniaków, rusznikarzy, płatnerzy, zbrojmistrzów i puszkarzy, kowali, górników, artystów, wędrowców,
bezpłodnych kobiet, skautów i harcerzy, pasterzy koni, niekiedy także
myśliwych
Opiekun: szpitali i więzień, koni i bydła
Wspomożyciel: w epidemiach, chorobach skóry i gardła
Chroni: przed wojną i zarazą
Dzień patrona: 23 kwietnia, dawniej 24 kwietnia, gdyż w poprzednim dniu obchodzono święto patrona Polski – św. Wojciecha
Brak jest pewnych informacji historycznych, bowiem część dokumentów
została sfałszowana przez heretyków, a inne mają sporo niejasności. Prawdopodobnie urodził się w Kapadocji. Był trybunem w legionach cesarza Dioklecjana.
Zmarł śmiercią męczeńska, prawdopodobnie w Palestynie (w Lyddzie koło Jaffy),
za czasów panowania cesarza Dioklecjana Nikomedyjskiego. Kult świętości Jerzego rozpowszechniał się od V wieku, a na zachód Europy dotarł przede wszystkim wraz z uczestnikami wypraw krzyżowych.
W ikonografii przedstawiany jako rycerz na koniu zabijający włócznią smoka (legenda ta powstała dopiero w XII w.). Atrybuty: zbroja, lanca z czerwonym
krzyżem, chorągiew, palma męczeństwa, kamień młyński, smok.
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Święty Józef (z Nazaretu), rzemieślnik, oblubieniec Marii (ryc. 15)
wł. Giuseppe, ang. Joseph the worker, Joseph the Betrothed, franc. Joseph,
niem. Joseph von Nazareth, der Arbeiter, der Zimmermann
(? – około 10)
Patron: umierających, cieśli, kołodziejów, drwali, inżynierów, robotników, uciekinierów, podróżujących, bezdomnych, małżonków, rodzin chrześcijańskich, wychowawców, dzieci i młodzieży, grabarzy
Wspomożyciel: w chorobach oczu, zwątpieniu, sytuacjach beznadziejnych
Dzień patrona: 19 marca i 1 maja
Urodził się w Nazarecie i pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był skromnym cieślą w Nazarecie, opiekunem Jezusa. Cechował się skromnością, pokorą
i prostotą, cierpliwością i łagodnością. Zmarł około 10 roku. Jego kult świętości
bardzo szybko rozprzestrzenił się zwłaszcza na wschodzie. Sztuka renesansu,
a także nasze kolędy („...i Józef stary”) przedstawiają go jako staruszka, ale umarł
przez publicznymi wstępami Chrystusa.
W ikonografii z dzieciątkiem Jezus na ręce. Atrybuty: biblia, monstrancja,
kwitnąca różdżka (Jessego), kij wędrowca, lilia, winorośl, przybory ciesielskie;
siekiera, piła, wiertło, warsztat stolarski, miska z kaszą, lampa.
Święty Krzysztof, męczennik i wspomożyciel (ryc. 16)
wł. ang. franc. Christopher, niem. Christophorus
(? – około 250)
Patron: atletów, podróżujących, lotników, kierowców, marynarzy, flisaków, budowniczych mostów, kapeluszników, farbiarzy, introligatorów, ogrodników, handlarzy owocami, górników, pokojowych, dzieci
Opiekun: dróg górskich i wodnych, dróg pożarowych, potoków, umocnień
Wspomożyciel: w bólach zębów, chorobach oczu
Chroni: przed nagłą śmiercią, zarazą, burzą, sztormem i gradobiciem
Dzień patrona: 25 lipca
Krzysztof w języku greckim znaczy „niosący Chrystusa”.
Urodził się w Kanaan lub Lykien. Choć należy do najbardziej popularnych
świętych, to na temat jego życia istnieje wiele podań, niekiedy nawzajem się wykluczających. Zmarł śmiercią męczeńską w Lykien (dzisiejsza Turcja), za czasów
panowania cesarza Decjusza.
W ikonografii przedstawiany jest najczęściej jako olbrzym z laską (czasem
kwitnącą) w dłoni, przenoszący przez rwący potok dzieciątko Jezus lub ludzi.
Atrybuty: palma męczeńska, sakwa na chleb, ryba, wiosła, wieniec róż.
Święty Mikołaj z Miry, biskup
wł. Nicholas di Myra, ang. Nicholas of Myra, franc. Nicholas de Myra,
niem. Nikolaus von Myra
(około 280 lub 286 – około 345-351)
Patron: dzieci, panien na wydaniu, sprzedawców ubiorów ślubnych, pielgrzymów, podróżnych, żeglarzy i marynarzy, rybaków, hodowców owiec,
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jeńców, więźniów, uczonych, notariuszy i sędziów, kancelistów parafialnych, studentów, kupców, złodziei, młynarzy, piekarzy i cukierników, piwowarów, bednarzy, krawców, flisaków
Chroni: przed kradzieżą i rozbojem
Dzień patrona: 6 grudnia
Urodził się w zamożnej rodzinie w Patras w Grecji. Jako biskup Miry (Azja Mniejsza) zarządzał biskupstwem z wielką troską duszpasterską i społeczną. Znany z miłosierdzia dla bliźnich. Pewne jest, że brał udział w pierwszym soborze powszechnym w Nicei, jako przeciwnik arianizmu. Zmarł w Mirze (dziś Demre w Turcji).
W 1087 roku, gdy miasto to opanowali mahometanie, kupcy włoscy potajemnie przewieźli jego relikwie na południe Włoch, do Bari. Mikołaj, znany z licznych cudów, jest jednym z najbardziej popularnych świętych.
W ikonografii przedstawiany w szatach biskupich. Atrybuty: anioł, pastorał,
mieszki złota, trzy złote kule, kotwica, okręt, bochenek chleba, trzy jabłka, troje
dzieci w cebrzyku, worek prezentów.
Święty Patryk, biskup
wł. ang. franc. niem. Patrick
(około 385 – 461)
Patron: kowali, fryzjerów, górników, bednarzy
Opiekun: szpitali, zwierząt domowych
Wspomożyciel: upadłych na duchu
Chroni: przed żmijami i pasożytami
Dzień patrona: 17 marca
Urodził się w Kilpatrick (Szkocja). W wieku chłopięcym został porwany przez
bandytów i wywieziony do Irlandii. Po ucieczce z niewoli przebywał w Galii,
gdzie przez cztery lata studiował w klasztorze w Lérins (południowa Francja).
Jako misjonarz powrócił do Irlandii, gdzie zakładał pierwsze klasztory i struktury kościelne. W 432 roku otrzymał święcenia biskupie. Zmarł 17 marca w klasztorze Saul, w okolicy Ulsteru.
W ikonografii w stroju biskupim. Atrybuty: węże, liść koniczyny (jako symbol
św. Trójcy), pióro i księgi, ogień przed świętym.
Święty Roch (ryc. 17)
wł. Rocco, hiszp. Roque, ang. franc. Roch, Rocco, Rochus, Rollox, Roque,
niem. Rochus
(około 1295 – 1327)
Patron: chorych, lekarzy i aptekarzy, rolników i ogrodników, więźniów i jeńców,
pielgrzymów, grabarzy, szczotkarzy, handlarzy dziełami sztuki
Opiekun: szpitali i hospicjów, zwierząt domowych (psów myśliwskich)
Wspomożyciel: w plagach i zarazach, szczególnie cholerze i wściekliźnie
Dzień patrona: 16 sierpnia
Święty Roch urodził się w Montpellier (Francja), jako syn miejscowego zarządcy. Wcześnie osierocony, wstąpił do zakonu franciszkanów i z pielgrzymką
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ruszył do Rzymu. W tym czasie pomagał chorym na zarazę (cholerę, wściekliznę) i cudownie ich uzdrawiał. W czasie pobytu w Rzymie nadal cudownie leczył
ludzi, wśród nich także kardynała. W czasie drogi powrotnej w Piacenza sam zachorował, ale nie pozostał w szpitalu, lecz wycofał się do swojej samotni w pobliżu lasu. Wówczas pojawił się anioł, który sprawował nad nim opiekę, a pies z pobliskich zabudowań arystokraty przynosił mu chleb. Po wyzdrowieniu powrócił
do ojczyzny, gdzie posądzony o szpiegostwo został osadzony w więzieniu, w którym spędził ostatnie pięć lat życia. Umarł 16 sierpnia w więzieniu w Montpellier.
Właściciele psów myśliwskich darzą tego świętego szczególną czcią.
W ikonografii przedstawiany jako młody pielgrzym lub żebrak z dymnicą
dżumową na górnej części uda. U boku pies liżący ranę lub pies z chlebem w pysku. Atrybuty: anioł, pies, torba pielgrzyma.
Święty Sebastian, męczennik (ryc. 18)
wł. Sebastiano, ang. franc. niem. Sebastian
(? – około 284)
Patron: żołnierzy, strzelców i łuczników, inwalidów wojennych, atletów, kamieniarzy, murarzy, garncarzy, ogrodników, strażników, płatnerzy, rusznikarzy, garbarzy, introligatorów, niekiedy myśliwych
Wspomożyciel: w chorobach zakaźnych
Chroni: bydło przed chorobami
Dzień patrona: 20 stycznia
Imię pochodzi z języka greckiego; Sebastos oznacza święty, znakomity, dostojny, czcigodny.
Urodził się w Narbonne w Galii, a nauki pobierał w Mediolanie. Podanie głosi, że był centurionem rzymskim, ukrywającym swą wiarę. Po zdemaskowaniu
został oskarżony i skazany przez cesarza Dioklecjana na śmierć. Po wykonaniu
wyroku okazało się, że strzały z łuku tylko go raniły i dlatego w cudowny sposób
przeżył. Po wyzdrowieniu udał się do cesarza, by wypomnieć mu zbrodnie przeciwko chrześcijanom. Z rozkazu cesarza 20 stycznia zginął w Rzymie śmiercią
męczeńską, zatłuczony pałkami. Wrzucone do kloaki zwłoki wydobyła pobożna
wdowa świętego i pochowała je w katakumbach.
W ikonografii św. Sebastian przedstawiany jest jako piękny, częściowo obnażony młodzieniec, przywiązany do drzewa, kolumny lub słupa. Strzały przeszywają ciało świętego. Atrybuty: palma męczeństwa, krzyż, włócznia, tarcza,
miecz, w dłoniach dwie strzały, przybity ponad głową wyrok śmierci.
Święty Symforian z Autun
wł. Symphorian di Autun, ang. Symphorian of Autun,
franc. Symphorianus, niem. Symphorianus von Autun
(około 165 – około 180)
Patron: dzieci i uczniów, sokolników
Chroni: przed suszą
Dzień patrona: 22 sierpnia
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Urodził się w Autun (Francja). Według podania młody Symforian przed obliczem prokonsula nie chciał wyrzec się swojej wiary i dlatego został zamordowany w wieku około 15 lat.
Święty Szymon Gorliwy (Zelota), apostoł (ryc. 19)
wł. Simon il Apostle, ang. Simon the Zealot, franc. Simon l’apôtre,
niem. Simon, der Zelote
(około 1 – około 64)
Patron: rybaków i handlarzy ryb, rzeźników, szklarzy, stolarzy, ślusarzy, kowali,
odlewników ołowiu, zegarmistrzów, garncarzy, ceglarzy, murarzy i kamieniarzy, tkaczy, farbiarzy, garbarzy, kaletników, drwali i robotników
leśnych
Wspomożyciel: w opętaniu, padaczce, febrze, wściekliźnie, przypadkach beznadziejnych
Chroni: przed jadem żmij i złodziejami
Dzień patrona: 28 października
Urodził się w Bethsiadzie (dzisiejsza Syria). Był rybakiem w Galilei. Według
tradycji głosił ewangelię w Persji wraz z św. Tadeuszem Judą. Zginął w Rzymie
śmiercią męczennika, ścięty mieczem, zabity maczugą lub przecięty piłą.
Atrybuty: krzyż, księga, kotwica, liść palmowy, piła, niekiedy topór, maczuga
lub włócznia.
Święty Tryfon
wł. franc. ang. niem. Tryphon, Trypho
(około 232 – około 251)
Patron: ogrodników i sokolników
Dzień patrona: 10 listopada (dawniej 1 lutego)
Urodził się w Samosata w Turcji. Według legendy był prostym gęsiarkiem,
obdarzonym łaską uzdrawiania. Jako siedemnastolatek wyleczył córkę króla Gordiana opętaną przez demony. Za czasów panowania cesarza Deciusza
został wydany jako chrześcijanin i po ciężkich torturach ścięty. Zmarł w miejscu urodzenia. Inne podanie głosi, że pewnemu sokolnikowi uciekł sokół, należący do cara Iwana Groźnego. Sokolnik bał się srogiej kary cara, jednakże
w nocy podczas snu pojawił się Tryfon na białym koniu z sokołem na ręce.
W następnym dniu odnalazł się sokół w miejscu, w którym pojawił się we śnie
Tryfon.
W ikonografii akcentuje się męczeństwo (nogi przebite gwoździami).
Święty Walenty (z Rzymu)
wł. Valentino, ang. Valentine, franc. niem. Valentin
(? – 269)
Patron: zakochanych i zaręczonych oraz pszczelarzy
Wspomożyciel: w padaczce i podagrze
Dzień patrona: 14 lutego
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Z wykształcenia lekarz, z powołania kapłan, który wyleczył ze ślepoty młodą dziewczynę. Jako biskup Interamna (obecnie Terni) pod Rzymem udzielał potajemnie ślubów zakochanym (również bez zgody ich rodziców), a także wbrew
zakazowi cesarza młodym legionistom, którzy w stanie bezżennym lepiej mieli
wypełniać służbę. Został ścięty w Rzymie 14 lutego, za czasów panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego.
W ikonografii przedstawiany jako kapłan (biskup) uzdrawiający chłopca
w padaczce. Atrybuty: słońce, miecz, kogut.
Święty Wincenty Ferreriusz, prezbiter (ryc. 20)
wł. ang. Vincent Ferrer, franc. Vincent Ferrier,
niem. Vinzenz Ferrer, Vincent
(około 1346 – 1419)
Patron: ceglarzy, dekarzy, drwali
Chroni: przed bólami głowy, epilepsją i gorączką
Dzień patrona: 5 kwietnia
Urodził się w Walencji jako syn notariusza. Wstąpił do zakonu dominikanów,
studiował logikę i filozofię, a później także teologię i język hebrajski. W czasie
wielkiej schizmy stał po stronie papieża Klemensa VII. Jako wieloletni kapelan
rodziny królewskiej miał istotny wpływ na politykę aragońskiego dworu królewskiego. Zmarł 5 kwietnia w Vannes (Francja). Został kanonizowany w 1458 roku.
W ikonografii w habicie dominikańskim. Atrybuty: ogień w ręku, chrzcielnica, siekiera, koń.
Święty Wincenty z Saragossy, diakon i męczennik (ryc. 21)
wł. Vincent di Saragossa, ang. Vincent of Saragossa,
franc. Vincent de Saragossa, niem. Vinzenz von Saragossa (von Valencia)
(? – 304)
Patron: murarzy, dekarzy, garncarzy, ceglarzy, ludzi morza, hodowców winnej
latorośli, winiarzy, oberżystów i hotelarzy, drwali
Opiekun: ptactwa, winnic, kawiarni
Wspomożyciel: w niemocy oraz odzyskaniu skradzionych przedmiotów
Dzień patrona: 22 stycznia
Urodził się w Huesca w Hiszpanii. Był archidiakonem i kaznodzieją Valeriasa,
biskupa Saragossy. Gdy nie chciał wydać kościelnych pieniędzy, cesarz rzymski
Dioklecjan skazał go na śmierć w Walencji. Według legendy poddany torturom,
wbity na żelazny hak i zawieszony nad rozpalonym rusztem był przypiekany. Następnie został wrzucony do lochu, którego dno wypełnione było ostrymi
odłamkami skorup. W wyniku odniesionych ran zmarł śmiercią męczeńską 22
stycznia.
W 1160 roku relikwie św. Wincentego przewieziono z Walencji do Lizbony. Już we wczesnym średniowieczu sława świętości archidiakona Wincentego
szybko się rozprzestrzeniała w całej Galii, a św. Augustyn powiedział: „Wincenty czczony jest wszędzie, gdzie rozciąga się imperium rzymskie i gdzie dociera

Ryc. 1. Św. Ambroży –
rzeźba w portalu katedry
w Palma de Majorka i obraz ołtarzowy w katedrze w
Toruniu (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 1. St. Ambrogio – portal
sculpture in Palma de Mallorca cathedral and an altar
painting in the Toruń cathedral (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 2. Obraz w katedrze w Toruniu (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 2. Painting in the Toruń cathedral (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 3. Św. Bawon – obraz H. Boscha w Galerii malarstwa
Akademii Sztuk Pieknych w Wiedniu (fot. Archiwum
Muzeum)
Fig. 3. St. Bavo – H. Bosch painting in Gemäldesammlung
der Akademie der bildenden Künste – Vienna (phot. Museum archives)

Ryc. 4. Św. Bernard z Clairvaux – plafon na ambonie Katedry w Oliwie (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 4. St. Bernard of Clairvaux – pulpit plafond in the Oliwa
cathedral (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 5. Św. Błażej – rzeźba ołtarzowa w katedrze w Palma de
Majorka (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 5. St. Blaise – an altar sculpture in the Palma de Mallorca cathedral (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 6. Św. Dominik i Matka Boska Różańcowa – obraz ołtarzowy w bazylice księży Filipinów
na Świętej Górze w Gostyniu pod
Poznaniem (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 6. St. Dominic and Our
Lady Rosary – an altar painting in the basilica of Philippine
priests on the Holy Mountain
in Gostyń near Poznań (phot.
J. Wiśniewski)

Ryc. 7. Św. Eustachy –
relikwiarz w Muzeum
Brytyjskim w Londynie i rzeźba ołtarzowa
w kościele w Fromborku (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 7. St. Eustece
– a reliquary in the
British Museum in
London and an altar
sculpture in a church
in Frombork (phot.
J. Wiśniewski)
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Ryc. 8. Św. Florian – rzeźba ołtarzowa w kościele
Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 8. St. Florian – an altar sculpture in the Holy
Heart of Christ and St. Florian church in Poznań
(phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 9. Św. Franciszek z Asyżu – rzeźba przed
kościołem bazylianów w Chanii, Kreta i rzeźba
D. Tomaszewskiej – OPTAL 2006 (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 9. St. Francis of Assisi – a sculpture in front
of the Basilian church in Chania, Crete and
a sculpture by D. Tomaszewska exhibited at
OPTAL 2006 (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 10. Św. Hubert – rzeźba w katedrze w Kolonii i witraż w kościele w Błądzinie w Borach Tucholskich (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 10. St. Hubert – a sculpture in the Cologne cathedral and a stained glass
in the Błądzin church in the Bory Tucholskie (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 11. Św. Idzi – obraz
ołtarzowy w kościele św.
Idziego w Przedborowie
koło Kalisza oraz rzeźba ołtarzowa w sanktuarium św. Idziego w
Mikorzynie koło Kępna
(fot. J. Wiśniewski)
Fig. 11. St. Giles – an
altar painting in the
St. Giles church in
Przedborów near Kalisz and an altar sculpture in the St. Giles
sanctuary in Mikorzyn
near Kępno (phot. J.
Wiśniewski)

Ryc. 12. Św. Jan Gwalbert – stary sztych (źródło nieznane) i kapliczka w parku-arboretum w OKL w Gołuchowie (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 12. St. John Gualbert – an old engraving (the source unknown) and a small chapel in a park-arboretum in the Forest Culture Centre in Gołuchów near Kalisz (phot.
J. Wiśniewski)

Ryc. 13. Św. Jan Nepomucen – fragment
pomnika na Starym Rynku w Poznaniu
(fot. J. Wiśniewski)
Fig. 13. St. John Nepomucene – a fragment
of the monument in the Old Market in
Poznań (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 14. Św. Jerzy – pomnik w Zagrzebiu i rzeźba J.M. Subiracha w zespole klasztornym
Monserrat, Hiszpania (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 14. St. George – monument in Zagreb and a J.M. Subirach’s sculpture in Monserrat
monastry complex (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 15. Św. Józef –
rzeźba ołtarzowa w kościele farnym w Zamościu i kościele św. Józefa
w Baranowie koło Poznania (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 15. St. Joseph the
worker – altar sculpture
in the parish church in
Zamość and in the St.
Joseph’s church in Baranowo near Poznań
(phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 16. Św. Krzysztof –
fresk w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu oraz
witraż w katedrze w Kolonii (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 16. St. Christopher
– fresco in the church of
the Assumption of the
Blessed Virgin Mary in
Toruń and a stained glass
in Cologne cathedral
(phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 17. Św. Roch – witraż
w katedrze w Perpignan,
Francja i figura przydrożna w Wielkopolskim Parku Etnograficznym nad
Jeziorem Lednickim (fot.
J. Wiśniewski)
Fig. 17. St. Roch – stained
glass in Perpignan cathedral, France and a road
sculpture in the Greatpoland Entnographic Park
near the Lednickie Lake
(phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 18. Św. Sebastian – fresk w kościele św. Jakuba w Toruniu i rzeźba ołtarzowa w Katedrze w Palma de Majorka (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 18. St. Sebastian – fresco in the Jacob church in Toruń and an
altar sculpture in Palma de Mallorca cathedral (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 19. Św. Szymon Gorliwy – rzeźba w kościele św. Andrzeja
w Düsseldorfie oraz rzeźba na parkanie przed kościołem Świętych Piotra i Pawła w Krakowie (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 19. St. Simon the Zealot – sculpture in the Andrew church
in Dusseldorf and a park fence sculpture in the front of the St. St.
Peter and Paul’ church in Kraków (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 20. Św. Wincenty Ferreriusz – muzeum katedry w Palma de Majorka (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 20. St. Vincent Ferrer – cathedral museum
in Palma de Mallorca (phot. J. Wiśniewski)

Ryc. 21. Św. Wincenty z Saragossy – rzeźba ołtarzowa oraz rzeźba na zewnętrznej ścianie katedry
wrocławskiej (fot. J. Wiśniewski)
Fig. 21. St. Vincent de Saragossa – an altar
sculpture and sculpture on the outside wall in
Wrocław cathedral (phot. J. Wiśniewski)
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chrześcijańskie imię”. W późniejszym okresie kult świętości rozprzestrzenił się
także na obszarze niemieckojęzycznym.
Atrybuty: kruk (według legendy chronił zwłoki świętego przed dzikimi zwierzętami), szkatułka w dłoni, liść palmowy, księga, ruszt i żelaznei haki, kamień
młyński, winogrona, narzędzia drwala.
Święty Wolfgang (z Ratysbony)
wł. Wolfgang, ang. Wolfgang of Ratisbon, the Great Almoner,
franc. Wolfgang de Ratisbon, niem. Wolfgang aus Regensburg
(około 924 – 994)
Patron: cieśli, drwali, pasterzy, żeglarzy
Wspomaga: w apopleksji, paraliżu i chorobach żołądka
Dzień patrona: 31 października
Urodził się w północnej Szwabii. Nauczyciel w szkole klasztornej; ewangelizował ludność na terenie obecnych Węgier. Biskup Ratysbony. Znany jako kaznodzieja i znakomity dydaktyk. Charakteryzowało go wielkie miłosierdzie,
opiekował się biednymi w swej diecezji. Zmarł 31 października w Linz (obecnie
Austria). Na ołtarze wyniesiony został w 1052 roku przez papieża Leona IX.
Atrybuty: kościół, topór.

Kończąc krótki przegląd bliskich leśnikom świętych, należy podkreślić,
że w wielu diecezjach czci się lokalnych błogosławionych. Wśród nich są także patroni leśników, których ze względów na ograniczone ramy redakcyjne nie
można było niestety przedstawić. Być może zachęci to Czytelników do dalszych,
samodzielnych poszukiwań naszych „niebiańskich ambasadorów”.

Bliskie leśnikom świętych żywoty
Streszczenie

W kolejności alfabetycznej przedstawiono żywoty świętych, patronów leśników
i strażników leśnych, drwali i robotników leśnych, flisaków, myśliwych i sokolników, ekologów, ale także profesji bliskich leśnikom, na przykład pszczelarzy. Niezależnie omówiono opiekunów lasów i zadrzewień, zwierząt domowych (psów myśliwskich), wspomożycieli w leczeniu wścieklizny, a także chroniących przed dzikimi zwierzętami i żywiołami
(gradobiciem, burza, suszą, pożarem).
Słowa kluczowe: święci, patroni, wspomożyciele, opiekunowie, atrybuty
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The lives of saints close to the hearts of forest
officers
Summary

Below there is a brief presentation, arranged in the alphabetical order, of the lives of
saints who are patrons of forest officers and forest rangers, lumberjacks, forest workers,
rafters, hunters, falconers and ecologists. It also includes related professions such as apiarists. Additionally, the description includes the protectors of forests and afforestations,
domestic animals (hunting dogs), rabies treatment holy helpers and those that protect us
against wild animals and the elements (hailstorms, thunderstorms, drought, fires).
Key words: saints, patron saints, holy helper, protectors, attribute

