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„Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na proś-
bę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na 
blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał 
przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić 
w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudow-
nym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, 
uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też prze-
niósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz 
znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi 
przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełzkim. 
Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę 
Władysław Opolczyk, zajął obraz. W czasie oblegania zamku 
przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła 
w prawą stronę wizerunku. Wtedy mgła otoczyła nieprzyjaciół, 
która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem 
i  ich rozgromił. Kiedy chciał wywieść obraz do swojego księ-
stwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wte-
dy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie 
umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na 
Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz 
ponownie zajaśniał cudami”.

W dokumentacji Klasztoru Paulinów znajdujemy także 
opis przekazania zakonowi przez księcia Władysława Opolczy-
ka kościoła parafialnego Najświętszej Maryi Panny na wzgórzu 
koło Starej Częstochowy i erygowanie tam klasztoru, co na-
stąpiło 9 sierpnia 1382 roku, a w dwa lata później ofiarowanie 
obrazu z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jako do-
kładną datę pojawienia się obrazu na Jasnej Górze podaje się 
31 sierpnia 1384 r. 

Według relacji Jana Długosza, autora najstarszego i wia-
rygodnego zapisu historii Obrazu opisującego losy wizerunku 
Matki Bożej 16 kwietnia 1430 roku, podczas napadu husytów 
na Jasną Górę nastąpiło zniszczenie Cudownego Obrazu. Wy-
rwany z ołtarza, wyniesiony został przed kaplicę i porąbany 
szablami, a na koniec został przebity mieczem i wreszcie po-
rzucony w okolicy kościoła św. Barbary.

Śląskie ślady w Częstochowie

Historia jest zwykle po części znana z rzetelnych zapi-
sów, przekazów, po części z legend. Dzieje obrazu Matki Bożej 
z  Jasnej Góry można przyporządkować każdemu z nich. Do 
niejednej z nich należy historia związana z pojawieniem się 
obrazu na częstochowskim wzgórzu. I historia ta ma właśnie 
związek ze Śląskiem, a dokładniej z postacią śląskiego Piasta, 
księcia opolskiego, Władysława Opolczyka.

W archiwum jasnogórskiego klasztoru znajduje się stary 
rękopis z XV wieku pt.: „Translatio tabulae Beate Marie Virginis 
quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus” o następują-
cej treści:

Śląskie Wiadomości Elektryczne, jak mówi podtytuł, to dwumiesięcznik naukowo-techniczny oddziałów SEP województwa ślą-

skiego i opolskiego. Obejmując całe województwo śląskie sięga więc również obszaru Oddziału Częstochowskiego, który choć geo-

graficznie nie jest częścią ani Dolnego ani Górnego Śląska, to niniejszy Kącik postanowił poszukać śląskich śladów na ziemi często-

chowskiej. Gospodarz Kącika podjął starania i poszukiwania takich śladów dały wyniki. Historia Częstochowy to historia Jasnej Góry, 

a historia Jasnej Góry jest związana przecież nieodłącznie z obrazem Czarnej Madonny. I właśnie tutaj, o śląskich śladach w Często-

chowie, o związkach historii Obrazu ze Śląskiem chciałbym kilka słów napisać. 
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Herb Władysława Opolczyka od 1389

Władysław Opolczyk wg Jana Matejki

Karniów i Namysłów. Wkrótce związał się z królem Węgier Lu-
dwikiem. Reprezentował stronę węgierską biorąc udział w po-
grzebie Kazimierza Wielkiego. Od Ludwika otrzymał tytuł pa-
latyna oraz Wieluń, Bolesławiec, Brzeźnicę, Krzepice, Olsztyn, 
Bobolice i inne dobra. 

W latach 1372-1386 pełnił funkcję namiestnika węgier-
skiego na Rusi Halickiej. Gdy na namiestnictwo w Polsce nie 
zgodziła się szlachta polska, Ludwik wynagrodził Władysława 
nadaniem części Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

W roku 1382 ufundował klasztor na Jasnej Górze, gdzie 
za jego przyczyną znalazł się Cudowny Obraz – o czym pisano 
w niniejszym artykule.

Opolczyk starał się zdobyć koronę polską w 1383 r. na 
zjeździe sieradzkim, tym samym podczas którego szlachta 
polska zapewniła poselstwo węgierskie, iż córka króla Ludwi-
ka – Jadwiga zostanie królową Polski. 

W roku 1386 Władysław został ojcem chrzestnym Ja-
giełły, a po zastawieniu Krzyżakom ziemi dobrzyńskiej i za-
angażowaniu się w rozmowy w sprawie wspólnego krzy-
żacko-węgiersko-brandenburskiego uderzenia na Polskę 
i podziału jej ziem pomiędzy Węgry, Brandenburgię i pań-
stwo zakonne został przez Jagiełłę pozbawiony wszystkich 
posiadłości w  Polsce poza Bolesławcem. Zmarł w Opolu 
w  maju 1401 r. nie posiadając nic ze swoich poprzednio 
uzyskanych posiadłości. Został pochowany pod kaplicą 
św. Anny w kościele Świętej Trójcy przy klasztorze francisz-
kanów w Opolu.

Według Długosza, napaści dokonali husyci z pograni-
cza Czech i Moraw, a przewodził im kniaź wołyński Fryderyk 
Ostrogski oraz dwaj polscy szlachcice: Jakub Nadobny z Ro-
gowa herbu Działosza i Jan Kuropatwa z Łańcuchowa herbu 
Szreniawa. Powodem ataku nie był jedynie rabunek, lecz tak-
że sytuacja polityczna. Książę wołyński pozostawał wówczas 
w bliskich kontaktach z wielkim księciem litewskim Witoldem, 
a później jego następcą Świdrygiełłą. Istniejący wtedy spór 
z królem Władysławem Jagiełłą w sprawie korony litewskiej 
mógł być powodem napadu dokonanego dla wszczęcia za-
mieszek politycznych.

Opis Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i jego historia, 
ta dawna i bardziej współczesna, w wielu przekazach i legen-
dach znajdują się w paulińskim Sanktuarium, a informacje te 
znajdujemy dziś także w jakże dostępnej wersji, na stronie in-
ternetowej Jasnej Góry, którą polecam.

Tymczasem, w Kąciku wypada wspomnieć o postaci 
samego Władysława Opolczyka (ok. 1330-1401), księcia 
opolskiego. Pochodził z dynastii Piastów. Był najstarszym 
synem księcia opolskiego Bolka II i wnuczki Władysława 
Łokietka, Elżbiety świdnickiej. Jeszcze za życia ojca (zmar-
łego w 1356 r.) Władysław, chcąc zdobyć doświadczenie 
polityczne, wyjechał na Węgry, gdzie ok. 1353 r. ożenił się 
z Elżbietą, córką hospodara wołoskiego Mikołaja Aleksan-
dra Besaraba.

Po śmierci Bolka II w 1356 r. wspólnie z bratem Bolkiem 
III i Henrykiem przez krótki czas władał księstwem. Około roku 
1364 zmarła pierwsza żona księcia, Elżbieta. Władysław ożenił 
się wkrótce z córką Siemowita III Eufemią. W roku 1367 nastą-
pił podział terytorium księstwa pomiędzy braci i Władysław 
dokupił do swoich posiadłości Pszczynę, Wołczyn, Prudnik, 
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