
bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223) 
bp krakowski i zakonnik - cysters 

 

 

Kraków, ob. w ko św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

 

zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2w.html 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7w.html 

 

Pieśń o Bł. Wincentym 

 

1. Na ziemi polskiej, bujnej w świętych plony, 
Z rodziców zacnych, pobożnych zrodzony, 
Dziś w szczęściu wiecznym cieszy się Wincenty, 
Do nieba wzięty, do nieba wzięty. 

 
2. Na świecie żyjąc rodzicom uległy, 

W cnotach gruntowny i w naukach biegły, 
Gdy się nad przyszłym zastanawiał stanem, 
Został kapłanem, został kapłanem. 

 
3. W zleceniach króla nie zawiódł nadziei 

Względem młodziuchnej, świętej Salomei. 
A na biskupstwo, będąc z cnót swych znany, 
Zgodnie obrany, zgodnie obrany. 

 
4. Po latach dziesięciu godnego urzędu, 

Z wielkiej pokory, z wnętrznego popędu, 
Składa biskupstwo, rzadki przykład daje, 
Mnichem zostaje, mnichem zostaje. 

 
5. Dziwny był widok nie do opisania, 

Gdy pasterz trzodę żegnał wśród łez łkania, 
I spieszył boso przez dziesięć mil drogi, 
W klasztorne progi, w klasztorne progi. 

 
6. Święty Patronie, gdy głosim Twe czyny, 

Twojej do Boga błagamy przyczyny, 
Byś nam dał poznać, w jak wielkiej jest cenie 
Duszy zbawienie, duszy zbawienie. 
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1. Jędrzejów, ŚWK, fg z 1917 r. k. klasztoru cystersów; 

 

           
2. Podłopień, MAŁ, pł. na kd z 1874 r.; 

3. Sandomierz, fg k. baz.; 

4. Warszawa, fg na fasadzie ko św. Marcina;  

 

           
5. Skarżysko Kamienna, wt w Sankt. MB Ostrobramskiej; 

6. Wąchock, ob. w klasztorze cystersów; 

7. Gniezno, fg na fasadzie baz. prymasowskiej; 



  
8. Karwów, ŚWK, fg z 1919 r. przyd.; 

 

   
9. Karwów, ŚWK, ob. w kd przyd.; 

 

     
10. Karwów, ŚWK, ob. 2 w kd przyd.; 

11. Strzałków, ob. z XVII w. w ko Nawiedzenia NMP; 

 



     
12. Kraków, ob. w ko św. Katarzyny Al.; 

13.Brzegi, MAŁ, ob. i rel. w ko św. Antoniego; P2220891,2- 16.VI.’15. 

 

       
14.Gdańsk- Wrzeszcz, wt w ko NSPJ; 

15.Warszawa, fg w ko św. Karola Boromeusza; 

W8,16- Kraków- Nowa Huta, ob. na budynku Księgarni im. W.K. 

 

 
Oświęcim, Sankt. MB Wspomożenia Wiernych (zdj. pw) 

 
 



 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
 


