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Jezuita ksiądz Piotr Skarga - (Powęski) h. Pawęża. 
 

 

Jezuita ksiądz Piotr Skarga. (Rysował ze sztychu Polkowski) 

                    Skarga Piotr herbu Pawęża, forma nazwiska: Piotr Powęski, mylnie: Pawęski (ur. 02 
lutego 1536 w Grójcu, Jego rodzice, Michał i Anna ze Świątków Powęscy, Według współczesnych 
Skardze źródeł pochodzili ze szlachty zagrodowej, wywodzącej swe nazwisko od wsi Powązki k. 
Mszczonowa w ziemi sochaczewskiej. Był ich najmłodszym dzieckiem; miał 3 braci i 2 siostry. Herb 
rodu Skargów-Powęskich otrzymał dopiero od króla Zygmunta III, gdy dojrzały już kaznodzieja znalazł 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

2 

 

się w otoczeniu króla. Niechętny Skardze ogół szlachecki – nie bez podstaw – podejrzewał, że jezuita 
pochodził z rodziny zamożnych chłopów.  Uzyskał swój przydomek Skarga. 
 
                     W latach 1552-1555 studiował na Akademii Krakowskiej, uzyskując stopień bakałarza na 
Wydziale Filozoficznym. W roku 1564 we Lwowie przyjął święcenie kapłańskie i jako kanonik zaczął 
działalność kaznodziejską m.in. przy katedrze lwowskiej. Po kilku latach udał się do Włoch, gdzie w 
Rzymie w roku 1569 wstąpił do zakonu jezuitów. Powróciwszy po dwóch latach do kraju zajął się 
zakładaniem w Polsce kolegiów jezuickich (był m.in. przewidziany na pierwszego rektora Kolegium w 
Poznaniu, którym ostatecznie został Jakub Wujek), a także działalnością filantropijną (założył w 
Krakowie Bank Pobożny dla ochrony ludzi przed lichwą i Arcybractwo Miłosierdzia). Złożył 
Arcybractwo Miłosierdzia Bogarodzicy, Bank Pobożny, który udzielał bezprocentowych pożyczek i 
Skrzynkę św. Mikołaja gromadzącą posagi dla ubogich panien. Pisał skargi ubogim analfabetom.  
Był pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej (1579-1584). Od 1588 roku przez 24 lata pełnił funkcję 
nadwornego kaznodziei Zygmunta III Wazy, który cenił go za wyjątkową osobowość i talenty 
krasomówcze. Stał się zwolennikiem ograniczenia władzy Sejmu i zwiększenia władzy królewskiej. 
Piętnował wady polskiej szlachty. Był przeciwnikiem przyjęcia przez Zygmunta III korony szwedzkiej. 
Był współtwórcą Unii Brzeskiej, gdzie wystąpił w otoczeniu ówczesnego b-pa łuckiego Bernarda 
Maciejowskiego. 
                       Piotr Skarga, najwybitniejszy kaznodzieja w dziejach dawnej Rzeczpospolitej urodził się 
w 1536 r. w Grójcu k. Warszawy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1564 roku. Pięć lat później rozpoczął 
jezuicki nowicjat w Rzymie oraz studia w Kolegium Rzymskim. Po dwóch latach wrócił do Polski. 
Pracował w Pułtusku, we Lwowie, Jarosławiu, Warszawie, Płocku i Wilnie, gdzie w 1579 roku został 
pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej. Pracę w Krakowie rozpoczął w 1584 roku,  
Piotr Skarga zasłynął jako gorliwy kaznodzieja, obrońca wiary, patriota, filantrop. Umiłowanie Kościoła 
i ojczyzny oraz troska o dobro wspólne były tematem przewodnim jego działalności. Jest autorem 
największych dzieł I Rzeczpospolitej. Kaznodzieja  
W Krakowie założył lombard dla ubogich, pierwowzór instytucji charytatywnej, tzw. Komorę 
Potrzebnych (tj. „potrzebujących”). 
Był wybitnym duszpasterzem Litwy i Białorusi. Zapisał się jako założyciel wielu kolegiów jezuickich, 
np. w Połocku, Rydze, Dorpacie. 
Zm. 27 września 1612 w Krakowie) – polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy polski 
przedstawiciel kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w 
Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego. Sługa Boży. Autor Żywotów świętych i Kazań 
sejmowych 
                       Trumna z jego ciałem spoczywa w krypcie kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie  
Skarga został pochowany w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie gdzie jego płyta grobowa znajduje 
się przed wielkim ołtarzem, a krypta została udostępniona dla zwiedzających.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82ock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tartu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Krakowie
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                            Z dziejów relikwii ważny jest rok 1912, trzechsetna rocznica śmierci kaznodziei 
królewskiego. 
                     „24 września 1912 roku, w czasie uroczystości skargowskich w Krakowie, otwarto grób 
wielkiego kaznodziei i nauczyciela Polski.  
                      Ujawniono wtedy stos doskonale zachowanych kości i czaszkę na górze” 
 
                   Przy kolejnych badaniach zachowanych szczątków, biorących w niej udział naukowcy 
stwierdzili: 
                  Dnia 5 października 1918 roku trumnę otwarto ponownie. Ekspert z dziedziny medycyny 
sądowej, przedstawiciele duchowieństwa i Arcybractwa Miłosierdzia mieli możność spokojnie obejrzeć 
resztki szkieletu. Zachowały się portrety ks. Skargi, sporządzone za jego życia lub z okresu zaraz po 
jego śmierci, z którymi zachowane resztki ciała można było porównać. Ustalono, że ich właściciel miał 
165-166 cm wzrostu, krótkie ręce, był wysmukłym szatynem. Wyjątkowo duży mózg musiał ważyć 
1444 gramy. 30 września 1936 roku ponownie sprawdzono relikwie. Wtedy - 
                „za zezwoleniem ks. metropolity Adama Sapiehy otwarto trumnę, przełożono kości Skargi do 
nowej, miedzianej, którą opieczętowano i zabezpieczono”.  
                       Starą trumienkę ołowianą odrestaurowano. 
Od tego momentu trumny nie otwierano. Kryptę zaś po wojnie odnowiono i otwarto. Starania jezuitów o 
beatyfikację ks. Skargi otrzymały 10 października br. formalną akceptację i zatwierdzenie watykańskiej 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Od tej chwili ks. Piotrowi Skardze SJ przysługuje tytuł „sługi 
Bożego”. 
                      Dnia 12.06.2013 roku komisje liczą 12 osób, ale niewykluczone, że jeśli zajdzie potrzeba, 
zostaną jeszcze poszerzone. 
                          Dnia 31.10.2014 roku za zgodą watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i 
metropolity krakowskiego rozpocznie się proces beatyfikacyjny.  
                           Dnia 08.12.2014 roku w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich uroczyście 
rozpoczął się dziś proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi SJ. „W imię Boże . 
                             Za zgodą watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i metropolity 
krakowskiego rozpocznie się proces beatyfikacyjny wybitnego kaznodziei i jezuity ks. Piotra Skargi SJ 
– poinformował prowincjał krakowskich jezuitów o. Jakub Kołacz SJ. Proces beatyfikacyjny i 
kanonizacyjny jezuity rozpoczyna się 402 lata po jego śmierci 
 
                         Ciekawostka związana z jego pochówkiem. Fałszywa legenda rozpowszechniana po II 
wojnie światowej.(Sfera przypuszczeń!) 
 
Oględziny zwłok przeprowadzane przez komisję dla celów beatyfikacji wykazały  
                       „że Skarga mógł zostać pochowany żywcem, w stanie śmierci klinicznej lub letargu. 
Świadczyły o tym uszkodzenia kości palców. Te obrażenia sam mógł sobie zadać, 
oprzytomniawszy w grobie” 
 
                       W swoich zbiorach bibliotecznych mam jego książkę „Kazania sejmowe”, którą poniżej 
prezentuję. Warto ją nawet dzisiaj przeczytać, choć pochodzi z odległych czasów. Zawiera dużo rad 
aktualnych w naszej rzeczywistości. 
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