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Próba interpretacji obrazu NMP 
w Gryfinie 
 
Obraz Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie 
jest wizerunkiem, który fascynował mnie od 
najmłodszych lat. Z opowieści moich 
rodziców wiem, że po Chrzcie św. 
25.12.1961r. zostałem ofiarowany Matce 
Bożej przez ówczesnego gryfińskiego ks. 
proboszcza  Jerzego Kowalskiego. Jako 

dziecko siedząc w ławce w kościele w Gryfinie wielokrotnie przyglądałem się 
temu pięknemu, „tajemniczemu” oraz fascynującemu mnie zawsze 
przestawieniu NMP Królowej Polski. Postanowiłem zatem po latach 
spróbować jedynie po amatorsku opisać moje „przeżycia”, ustalenia, analizy i 
hipotezy. Niektóre wnioski są pewne, wiele jest prawdopodobnych, ale inne to 
tylko spekulacje. Może jest w opisie także sporo nadinterpretacji? Niezależnie 
od tego, chciałbym jednak, aby ten opis był skromnym przyczynkiem  do 
dyskusji oraz zachętą do profesjonalnego opracowania zagadnienia w 
niedalekiej przyszłości. Może ten obraz odegra jeszcze jakąś rolę? Może 
dopiero czeka na swój oznaczony dzień? „Gdy jednak nadeszła pełnia czas...” 
(Ga 4,4) 
 
Informacje ogólne 
 
Autor:  
Stanisław Batowski Kaczor (ur. 1866 we Lwowie, zm. 1946 we Lwowie) 
W willi malarza we Lwowie przy ulicy Ponińskiego (obecnie Iwana Franki) 
mieści się aktualnie polski konsulat. 
Szczególne zainteresowana artysty mogące mieć wpływ na powstanie obrazu 
dla parafii w Kałuszu: 



1. Katedra lwowska -  prace nad konserwacją obrazy Matki Boskiej 
Łaskawej, które tam wykonał razem z bratem Zygmuntem znanym 
historykiem sztuki, który w 1900 obronił doktorat na Uniwersytecie 
Lwowskim pod kierunkiem Jana Antoniewicza-Bołoza (na podstawie 
pracy O obrazie Matki Boskiej Domagaliczowskiej w wielkim ołtarzu 
katedry lwowskiej, malowanym przez Józefa Wolfowicza). Stanislaw 
Batowski zajmował się również malarstwem ściennym i projektował 
witraże do katedry łacińskiej we Lwowie, czyli obrona Lwowa przez św. 
Jana z Dukli . 

2. Przed obrazem „Pani Łaskawej” w katedrze lwowskiej, król Jan 
Kazimierz złożył śluby i obrał Maryję królową  państw swoich, czyli 
Rzeczpospolitej dnia 1.4.1656 r. 

3. Stanisław Batowski specjalizował się w malarstwie batalistycznym - 
historycznym i z czasów walk o niepodległość, ale malował też pejzaże, 
portrety i obrazy religijne. Wykonał cykle kartonów i ilustracji do 
„Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Wpływ twórczości H. Sienkiewicza na 
artystę nie budzi wątpliwości. 

4. Należy także uwzględnić możliwy wpływ także twórczości Jana Matejki. 
Szczególne "Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Leonardem i św. 
Joanną" 1858r. i Ślubów lwowskich Jana Kazimierza oraz wizerunków 
przedstawionych przez Matejkę królowej Jadwigi. Podobieństwo wzoru 
matejkowskiej „królowej wawelskiej” do przedstawionej przez 
Batowskiego NMP Królowej Polski jest również widoczne.  

5. Kręgi symbolizujące Trójcę Świętą mogą nawiązywać do obrazu Matki 
Boskiej Kodeńskiej oraz Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga. 

6. Wpływ na kompozycję obrazu mogło mieć także „Betlejem Polskie” 
Lucjana Rydla. 
 http://pl.wikisource.org/wiki/Betlejem_polskie/Akt_III  

 
Miejsce przeznaczenia: 
Obraz powstał w 1930r. dla kościoła p.w. św. Walentego w Kałuszu, woj. 
Stanisławowskie, dzisiaj Ukraina - Obwód iwanofrankowski ul. Szewczenki 8,  
77300 Kałusz, Ukraina. 
http://katolickalush.ucoz.ru/ 
Obraz został poświęcony 3 maja 1932r. 
Kałusz - miasto dzwonów 



http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110222/REPORTAZ/8093
53148 
 
W 1945 roku ostatni przedwojenny proboszcz parafii w Kałuszu ks. Jan Palica 
przewiózł obraz do Gryfina, obecnie woj. Zachodniopomorskie.   
 
Tytuł obrazu 
W Gryfinie jest przyjęty tytuł hołd stanów polskich składany Matce 
Boskiej Królowej Polski.  
 
W Kałuszu (współcześnie) używa się tytułu Matka Boska wszystkich 
narodów. Tytuł przechował się przez wszystkie lata ZSRR do dzisiaj w 
tradycji i przeświadczeniu wiernych w Kałuszu. Może być bardziej pogłębiona 
nazwa obrazu, która obejmuje znacznie szerszą symbolikę historyczno-
teologiczną, czyli odniesienie do ślubów króla Jan Kazimierza we Lwowie. 
Król składając śluby i obierając Maryję za Królową użył takiego 
sformułowania „Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan 
Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i 
Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie 
dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego 
siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, 
mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko 
obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie 
polecam(...)”. 
 
W inwentarzu parafii w Kałuszu napisanym przez księdza Jana Palicę w roku 
1938,  obraz wymieniany jest jako "Matka Boska Królowa Polski". 
Artysta na obrazie łączy wymiar teologiczny z przesłaniem historycznym 
(szczególne śluby króla Jana Kazimierza i czas Potopu) oraz współczesnym 
dla twórcy i zawiera wiele alegorii i wieloznacznej symboliki. 
 
Kompozycja obrazu 
Obraz jest skomponowany na osi dzieląc całość na pół: z lewej strony 
(oglądając obraz) Dzieciątko, duchowny, husarz oraz tarcza. Z prawej Maryja 
z koroną i z całym obliczem, rolnik i górnik. W układzie horyzontalnym także 
na pół: część górna Dzieciątko i Maryja oraz część dolna 4 osoby. 



Powstają zatem ćwiartki. 1. Dzieciątko, 2. Maryja, 3. duchowny i husarz oraz 
4. rolnik i górnik. Główną oś obrazu stanowi postać Maryi. 
Również dzieląc dodatkowo obraz po przekątnych mamy ciekawy układ. 
Obraz jest zbudowany również na wyraźnych dwóch kręgach oraz trzecim 
jakby nie zaznaczonym ewidentnie, który tworzą modlące się osoby. 

1. Nimby za głową Maryi- najbardziej świetlisty punk oddzielony kręgiem 
z którego wychodzą 24 promienie przedzielone 12 gwiazdami.   

2. Drugi krąg jest związany z Dzieciątkiem, które jest podtrzymywane 
przez Madonnę, ale jakby również jednocześnie było ono osadzone na 2 
kręgu. 

3. Nie zaznaczony, ale wyraźny krąg tworzą głowy osób modlących się.  
Bardzo interesująco układa się także kompozycja promieni „słonecznych”- 
aureoli obejmujących Dzieciątko i Maryje. Ponadto Dzieciątko nóżkami 
wykracza za ten drugi jakby boski krąg i jak gdyby chciało zejść do modlących 
się ludzi. Wzrok Dzieciątka także jest skierowany ku modlącym się a rozłożone 
rączki wyraźnie zamierzają objąć osobę (rolnik) u podstawy obrazu. 
Dzieciątko nawet jakby się wyrywa z rąk Maryi ku ludziom. 
Maryja jest pełna spokoju i majestatu, ale Dzieciątko jest „dynamiczne”. 
Układ wszystkich osób na obrazie tworzy także piramidę, natomiast głowy 
duchownego i robotnika oraz u góry z głowa Maryi, tworzą trójkąt 
równoramienny. Również oczy wspomnianych trzech osób jakby się 
spotykały. Szczególne lewe oko w postaci Madonny. 
 
Próba interpretacji teologicznej 
 
Obraz podzielony jest na pół: niebo i ziemia, czyli w sensie oddania sfery 
niebiańskiej (Maryja i Dzieciątko) i rzeczywistości ziemskiej (4 osoby modlące 
się).  
 
Trójca Święta jest przedstawiona poprzez trzy kręgi: 
1. Bóg Ojciec- nimb i aureola za głową Maryi.  
2. Syn Boży – drugi krąg i Dzieciątko 
3. Duch Święty – krąg niewidoczny- modlący się wierni, czyli Kościół. 
 
Postać Maryi jest tak umiejscowiona (jakby wyrasta) z kręgu ziemskiego idąc 
ku niebu. Matka Boska jest jasna. Wzywa odbiorcę dzieła w swoją przestrzeń 
czystości jako dar Jezusa. Obraz zaprasza do wejścia w inny wymiar- nową 



przestrzeń- inną rzeczywistość. Tak jakby modlący się patrzył w gwiaździste 
niebo. Jak długo widz wpatruje się to, ma wrażenie że jest „parowany”  wizją 
do góry, do owego święto pawłowego  trzeciego nieba. Maryja odbiera hołd i 
zawierzenie stanów polskich jednak już patrzy nie tylko na zgromadzone 
osoby ujęte w konkretny miniony i współczesny malarzowi kontekst 
historyczny, ale spogląda daleko, na następne polskie zawierzenia i 
zawierzenia całego świata. Twarz Matki Bożej wygląda, jakby za chwilę miała 
płakać. Smutno nam, że Ją ciągle zasmucamy. Ciągle nie zrealizowane śluby 
narodu.... 
Dzieciątko natomiast z tej sfery niebiańskiej (przekracza 2 krąg boski) schodzi 
w sferę ziemską w trzeci krąg mocą Ducha Świętego. Możemy mówić o 
wcieleniu Syna Bożego oraz o nadchodzącym zbawieniu ludzkości przez 
Jezusa Chrystusa-wypełnienie starotestamentalnych proroctw o Mesjaszu. 
Osoby modlące się tworzą również proporcjonalny krąg modlitwy 
odpowiadający temu słonecznemu-boskiemu. Ich postacie- szczególne głowy 
stanowią graficzny krąg oraz odpowiadający powyższemu 2 kręgowi 
niebiańskiemu.  Jedno oko Maryi oraz oko górnika i oko duchownego, także 
tworzą trójkąt, czyli znak Trójcy Świętej oraz Bożej Opatrzności. Wpisanie 
tego trójkąta w koło powoduje objęcie lub jakby dotknięcie wszystkich osób 
oraz umiejscawia promień koła w łonie Maryi wskazując tym samym na 
kobiecą świątynię początku i rozwoju życia, którą także Syn Boże i Syn Maryi 
uświęcił swoją obecnością. Krąg Ducha Świętego jest zatem zobrazowaniem 
słów wyznania wiary o Jezusie Chrystusie: „I za sprawą Ducha Świętego 
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. 
 
Dzieciątko jest skierowanie wyraźnie ku modlącemu się rolnikowi- należy 
dostrzec w tym analogie do biblijnych pasterzy. Snop zboża może także mieć 
znaczenie szopki betlejemskiej (zwierzęta i siano). Ponadto szczególne rolnik 
jest „ożywiony” w dialogu z Dzieciątkiem i Maryją  jest to zaznaczone poprzez 
palec wskazujący na sierpie. Rolnik wskazuje tym palce na sprawy modlących 
się ludzi przed obrazem. Może jest to forma modlitwy wstawienniczej? 
Na obrazie można odnaleźć bezpośrednie nawiązane do słów Apokalipsy św. 
Jana Apostola: „Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza 
ukazała się w Jego Świątyni. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta 
obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu”. (Ap 11,19) 



Niewiasta obleczona w słońce oraz wieniec z gwiazd dwunastu jest czytelny, 
ale brakuje wyraźnego symbolu księżyca u stóp Niewiasty. Rolę „młodego lub 
starego księżyca” może pełnić na obrazie siep trzymany w ręku rolnika, 
któryby dopełnił na obrazie całości apokaliptycznej wizji. Snopek zboża może 
mieć także znaczenie symbolu eucharystycznego. Jest oczywiście także 
symbolem plonów ziemi oraz pracy rąk ludzkich, który rolnik składa Bogu w 
ofierze. 
 
 
Próba interpretacji osób przedstawionych na osoby na obrazie: 
Maryja- Jest postacią dominującą przedstawiona jako królowa. 
Korona  (do interpretacji) Czym jest też element zakrywający czoło? Czy 
należący do korony? Może zakładana na czoło, ozdobna metalowa obręcz, 
połączona często z siatką na włosy. Element stroju z XIV i XV wieku- może to 
być w gryfinskim obrazie także nawiązanie do św. Jadwigi Królowej, czyli 
Maryja Królowa Polski- św. Jadwiga Królowa. Postać przypomina inne 
matejkowskie przedstawienia  św. Jadwigi.  
Welon na głowie Maryi. W starożytności zarówno poganie jak i Żydzi, 
zasłaniali sobie głowę albo twarz, powodowani głęboką czcią okazywaną 
rzeczom świętym,  bądź obawą przed śmiercią w wypadku ujrzenia oblicza 
Boga, bądź żałobą pokutną. Jako zasłony używano w dawnych czasach kraju 
płaszcza, później specjalnych welonów albo chust. Dobry obyczaj nakazywał, 
aby kobieta, zwłaszcza, gdy pojawiała się w miejscach publicznych, zakrywała 
głowę. Welon okrywał głowę, kark, ramiona i, w zależności od sposobu 
nałożenia , również szyję i piersi. Najświętsza Maryja Panna jest zupełnie 
okryta ciemnoniebieską pallą, nałożoną na głowę.    
palla łac., staroż. duży, prostokątny kawał materiału wełnianego, w który 
kobiety rz. owijały się i drapowały, tworząc bogato pofałdowaną szatę 
wierzchnią (niekiedy osłaniając nią także głowę) 
Czy Maryja na gryfińskim obrazie ma  płaszcz z kapturem zakrywającym tył 
głowy? Jest również dodatkowy szal założony na głowę i zasłaniający szyje.  
Kolor sukni Maryi oraz szala.- znaczenie??? 
Błękit płaszcza to symbol nieba. Paszcz posiada wzory, które są trudne do 
zidentyfikowania, ale mogą to być girlandy pereł układające się w graficzny 
znak ryby, jako ICHTIOS – byłoby to nawiązanie do starożytnego znaku 
chrześcijaństwa oraz symbolicznie nawiązuje poprzez  związek koloru szaty z 
wodą (naturalne środowisko) i  rybą ułożona z pereł, czyli symbolicznie 



związek Maryi Matki z Jezusem oraz Kościołem, jak też perła jako drogocenny 
nowotestamentalny skarb dla którego należy oddać wszystko, aby go 
pozyskać, to znaczy Królestwo Boże.  
 
Dzieciątko Jezus- wyraźne nawiązanie do obrazu Jana Matejki Matka 
Boska z Dzieciątkiem, św. Leonardem i św. Joanną, ale z kompozycja Matki 
Boskiej Łaskawej z katedry Lwowskiej 
 
Duchowny- wydaje się postacią oczywistą i jego symbolika na obrazie nie 
jest zbytnio skomplikowana. Jego skupienie i złożenie ręce oraz wzrok 
skoncentrowany na Madonnie z Dzieciątkiem. Kim jest duchowny? Może to 
kapelan (jezuita) króla Jan Kazimierza?  
 
Husarz- szlachcic, podkreśliłbym jego wyjątkowy głęboki ukłon przed 
Maryją. Jego wzrok jest skierowany na tarczę z herbami, czyli szczególna 
troska i odpowiedzialność tego stanu w Rzeczpospolitej za ojczyznę. To że on 
lewą ręką trzyma tarczę ma podobne znaczenie. Prawa ręka na piersi w 
dodatkowym podkreśleniu ukłonu, może jednak być również wyrazem aktu 
pokuty (bicie się w piersi) za popełnione niewierności i winy oraz grzechy 
popełnione wobec ojczyzny. Jeżeli zatem również przyjmiemy, że tarcza 
husarza zawiera 5 herbów, to możemy tam odnaleźć wymienione przez króla 
niektóre prowincje tworzące ówczesną Rzeczpospolitą. Stanisław Batowski 
oczywiście malując obraz przed II wojna światową nawiązał bezpośrednio do 
swoich czasów, czyli do II Rzeczypospolitej, dlatego umieścił Orła  Białego w 
koronie  wg wzoru  z 1927 roku. Wskazanie w pozostałych herbach na Litwę, 
Ruś oraz Wielkopolskę, ostatni herb jest niewidoczny- zasłonięty snopkiem, 
byłoby uproszczonym nawiązaniem do złożonych ślubów króla Jana 
Kazimierza z 1.4.1656r. w katedrze lwowskiej. Symboliczne oparcie przez 
husarza tarczy z herbami o postać Maryi Królowej Polski, jest także 
wskazaniem na śluby królewskie.( Twojej osobliwej opiece i obronie polecam) 
Na obrazie tylko Maryja ma koronę zamkniętą. Postać husarza wyraźnie 
nawiązuje do obrazu Jan Matejki śluby lwowskie Jana Kazimierza. U Matejki 
dominującą i centralną postacią jest klęczący na jednym kolanie Stefan 
Czarniecki, natomiast na tym obrazie towarzysz pancerny (można przez 
analogię śmiało domniemywać, że należy on do dywizji Stefana 
Czarnieckiego) odziany w pancerz i czerwony szaty zdecydowanie kontrastuje 
z niebieskim płaszczem Maryi.  



Kim jest husarz? Może jeden z rycerzy służących pod hetmanem Stefanem 
Czarnieckim? 
Husarz jest wyraźnie defensywny, mam tylko tarczę i zbroję. 
 
Rolnik, włościanin - kmieć- chłop. Jest to postać ciekawa i bardzo 
symboliczna. Pierwsza najbardziej oczywista interpretacja to, przynosi on 
Maryi kłosy zboża- płody ziemi, czyli jest tym który żywi naród. Można 
oczywiście dodać jeszcze znaczenie, jako podziękowanie Bogu za owoc ziemi i 
pracy rąk ludzkich- czyli dożynki. Ukraina spichlerz Europy- barwy niebieska 
(Niebo-płaszcz Maryi) oraz żółta kolor zboża- bogactwo ziemi. Może to być 
nawiązanie do flagi z 1918r. Widoczne jest narzędzie pracy- sierp. Na snopie 
zboża oparta jest także tarcza z herbami, czyli podkreślenie pracy i zależności 
ojczyzny od rolnika.  
 
Jest jednak możliwa druga i bardziej interesująca interpretacja 
związana z historią wojny polsko-szwedzkiej, czyli „Potopem” i ślubami króla 
Jan Kazimierza. Snop zboża jest godłem rodowym Wazów.  W herbie 
Rzeczpospolitej z tego okresu znajdował się on w samym centrum- czyli 
trzecia tarcza. Chłop niosący snopek jest zatem także symbolem uratowania w 
czasach „Potopu” panowania króla Jana Kazimierza. (rola włościan w wojnie 
oraz może wpływu sienkiewiczowskiej sceny z uratowania króla przez górali) 
 W ślubach król odniósł się do tego: „Skoro zaś z wielką serca mego żałością 
wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na 
Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: 
powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po 
nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, 
aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić”.  
 
Górnik (robotnik- mieszczanin) - trzymający w dłoni topke soli. Od 
średniowiecza górnicy tworzyli odrębny stan z własnymi przywilejami 
nadanymi im przez króla Kazimierza Wielkiego. Górnik dobrze pasuje do 
sytuacji społecznej i problemów z przełomu XIX i XX wieku. Górnik 
rozpoczynający modlitwę, (znak krzyża świętego) może należy  mówić o 
jakimś nawróceniu tego środowiska (może od wpływów bolszewików)? Należy 
sprawdzić czy rozpoczynający modlitwę górnik nie symbolizuje także kogoś 
konkretnego pośród pracowników żup solnych w okolicach Kałusza?  



Sole potasowe w Kałuszu odkryto na początku XIX w. podczas pogłębiania 
szybu w kopalni 
istniejącej tu od dawnych czasów. Już w 1469r. salina była w stanie 
czynnym stanowiąc własność Państwa. Sole potasowe były eksploatowane 
od 1869 roku na niewielką skalą przez władze austriackie oraz przez firmy, 
które dzierżawiły kopalnię m.in. Akcyjne Towarzystwo „Kałusz”. W 1921 r. 
Państwowa żupa Solna w Kałuszu została wydzierżawiona na 40 spółce 
Towarzystwo Eksploatacji Soli Potasowych. W 1926 salina składa się z 
kopalni i warzelni. Zasadniczym zadaniem kopalni jest eksploatacja soli 
potasowych, uboczne zaś – dostarczanie sztucznej solanki dla warzelni. Na 
drugim poziomie kopalni znajduje się 9 ługowni dla produkcji solanki 
sztucznej, z których czynnych jest 50. Kopalnia posiadała wówczas cztery 
szyby: zjazdowy i jednocześnie solankowy, solankowy, wydobywczy i 
wentylacyjny, o głębokościach od 85 m do 249 m. Jednakże pod koniec lat 
30. złoże udostępnione było głębiej i rozcięte sześcioma poziomami od 
głębokości 48 m do 370 m. Głównym surowcem wydobywanym w kopalni 
był sylwinit. Kałuszu działało Towarzystwo Eksploatacji Soli Potasowej 
posiadające tam kompleks kopalń i budynków fabrycznych do produkcji 
nawozów. Wydobycie rozpoczęto w 1921r. Spółka TESP początkowo 
dzierżawiła tereny salin państwowych w Kałuszu, produkując zarówno sól 
jadalną, jak i potasową, ale na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku 
uzyskała własne nadania i w roku 1932 rozpoczęła wyłączną eksploatację 
soli potasowych. Udział Skarbu Państwa w spółce sięgał wówczas 94% i 
znajdował się w posiadaniu Banku Gospodarstwa Krajowego.  
W ciągu pierwszego dziesięciolecia działalności spółka napotykała na 
poważne trudności. Wkrótce po rozpoczęciu wydobycia okazało się, że 
zasoby soli potasowych o wysokiej zawartości K2O i niewymagających 
przeróbki są w Kałuszu niewielkie, toteż w 1925 r. rozpoczęto budowę i w 
1927 r. oddano do użytku zakład przeróbczy wytwarzający koncentrat 
chlorku potasu z wydobywanej soli potasowej. Uruchamianie zakładu 
spotkało się z szeregiem trudności: zakład zbudowany wg wzorów 
niemieckich dla przeróbki surowca bogatszego i o bardziej jednolitym 
składzie mineralnym niż wydobywany w złożu kałuskim początkowo nie 
tylko nie dawał oczekiwanej produkcji, ale wymagał gruntownych zmian i 
ulepszeń. Trudności te połączone z wyczerpaniem bogatszych zasobów złoża 
kałuskiego i brakiem płynności finansowej zagroziły pod koniec 1927 r. 
bankructwem przedsiębiorstwa. Przedsięwzięto działania naprawcze, m.in. 



dostosowanie procesu przeróbki do lokalnego surowca i intensywne 
wiertnicze roboty poszukiwawcze. Ich rezultatem było rozpoznanie 
bogatych zasobów soli potasowych w okolicy Kałusza w Turzy Wielkiej, w 
wyniku czego w 1929 roku w Hołyniu przystąpiono do głębienia szybów, a 
w 1931 uruchomiono nową kopalnię. Tak więc groźba braku zasobów 
surowca została zażegnana. Kolejnym wyzwaniem była walka o rynek 
prowadzona – w dobie światowego kryzysu na przełomie lat 20. i 30. – z 
silną konkurencją niemieckiego przemysłu potasowego, głównie 
na terenach Śląska, Wielkopolski i Pomorza. Zakończyło ją przystąpienie 
przedsiębiorstwa TESP do światowego porozumienia potasowego w 1932 r. 
Rozkwit przedsiębiorstwa zaznaczył się w historii regionu działalnością 
klubów sportowych TESP w Kałuszu, a nawet zmianą nazwy wsi Ugartsthal 
(obecnie: Siwka Kałuska) leżącej 7 km na zachód od Kałusza na –Tespowo, 
dokonaną pod koniec lat 30. XX wieku. W 1939 r. pracowało tam 23 tys. 
osób i produkowano ponad pół miliona różnych wyrobów służących 
polskiemu rolnictwu. 
 
Górnik ofiarowuje Maryi (jego wzrok jest zwrócony na Matkę Boską) „plon” 
swojej pracy, czyli topke soli, ale w tym ofiarowaniu jest także zawarte pełne 
ufności oddanie się w opiekę Bogu. W znaku krzyża świętego czynionym przez 
górnika, ręka jest już skierowana ku wyznaniu Syna Bożego, który jako także 
Syn Maryi, jakby „schodzi”  ku modlącym się ludziom.  
 
Na obrazie (oprócz Maryi) nie ma kobiet.  
 
Pas husarza 
pas rycerski- pasowanie na rycerza. Znak postępowania wg kodeksu 
rycerskiego. 
Żołnierze przymocowywali do pasa miecz. Pas okuty metalem i zawieszona na 
nim odznaka należy do wyposażenia i stanowi znak rozpoznawczy żołnierza 
oraz jest symbolem służby. Pas jest oznaką bojową żołnierza. Złoty pas może 
oznaczać miłość do ojczyzny i gotowość poprzez zdyscyplinowanie 
(przepasanie) do jej obrony. Jednakże ten pas pochodzi (zgodnie obrazem 
Jana Matejki) z bitwy pod Grunwaldem i należał do komtura Tucholi Henryka 
von Schwelborn (był Frankiem), który zginął podczas bitwy, ale na trwałe 
zapisał się w historię dzięki dwóm mieczom, które w 1410 roku zawiózł z 
Tucholi pod Grunwald.  



Jest tu pewna analogia do zdobycznego miecza krzyżackiego Zerwikaptur, 
którym posługiwał się Longinus  Podbipieta w „Ogniem i Mieczem” Henryka. 
Sienkiewicza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Według relacji Jan Długosza o Henryku von Schwelborn: 
 
Dziewiętnasta chorągiew, komturii miasta Tucholi, miała w godle dwa 
pola: czerwone i białe przedzielone jednak w środku czarnymi liniami. Jej 
dowódcą był komtur tucholski Henryk. Jego wyniosłość, szał i pycha doszły 
do takiego stopnia, że od chwili przybycia na obecną wyprawę 
dokądkolwiek szedł, kazał przed sobą nosić dwa obnażone miecze. A gdy 
niektórzy dobrzy i bojaźliwi mężowie napominali go, by się tak nie puszył, 



poprzysiągł sobie, że nie wcześniej schowa do pochwy wspomniane miecze, 
aż obydwa umoczy w krwi polskiej. (...) 
Komtur Tucholi Henryk, który polecił, by noszono przed nim dwa miecze, [i] 
nie dawał się dobrym doradcom w żaden sposób odwieść od swego 
dumnego polecenia, gdy w haniebnej ucieczce z pola walki przybył do wsi 
Wielhniowa, dopadnięty przez pościg zginął w godny pożałowania sposób 
przez obcięcie głowy i poniósł straszną, ale zasłużoną karę za brak rozwagi i 
pychę.” 
„ 
 
 
Zbroja - pancerz 
Husarz na obrazie ma pełny pancerz chroniący także plecy, czy posiada 
naplecznik. Zatem rycerz jest osadzony w czasach króla Jana Kazimierza. 
Później ze względu na zmniejszenie ciężaru zbroi zrezygnowano z 
naplecznika. Około połowy tego XVII wieku wyszły z użycia napleczniki, które 
zastąpiono pasami krzyżującymi się na plecach. Na obrazie nie jest pokazana 
karacena z czasów Jan III Sobieskiego. Widać także dokładne w zbroi 
gryfińskiego husarza tylny obojczyk oraz naramiennik 
 
Topka soli - słupek soli w kształcie stożka ze ściętym wierzchołkiem i z 
oznaczoną dokładną wagą. 
Sól sprzedawano: na miarę, a więc mierzono ćwiercią miejską, wyrabiano 
topki lub pakowano do beczek o stałej objętości (41 funtów). Topki soli ( około 
2 kg)  
 
 Sierp- narzędzie pracy, znak księżyca i „oręż” chłopów podobnie jak kosa. 
 
Tarcza i herby - znak państwa 
1.Centralnie Orzeł Biały z 1927r. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Pogoń Litewska w analogi kolorystycznej do witraża z katedry lwowskiej – 
pole nie czerwone (prawidłowe), ale błękitne! Ale z pewnością musi 
intrygować i zastanawiać kolorystyka. W całym Wielkim Księstwie Pogoń 
zawsze była na czerwonym polu (poza województwem połockim, które miało 
pole białe/srebrne). Podczas Powstania Styczniowego na wszystkich trzech 
polach tarczy było w zasadzie tło czerwone, z tym że Orzeł był bez korony, 
którą „ukoronowano” samą tarczę herbową. Były przypadki zmiany 
kolorystyki wewnątrz tarczy, gdzie Orzeł był na czerwonym polu, Pogoń na 
niebieskim, a Archanioł Michał na białym, ale był to chyba jedyny znany 
przypadek takiej zmiany. Może wprowadzono go z powodu zamanifestowania 
„republikańskości” poprzez nawiązanie do francuskiego tricolore, ale nie 
wydaje się aby Batowski akurat tym się sugerował tworząc wizerunek Matki 
Boskiej Królowej Polski. 
3. Lew, herb Rusi, Lwowa, może w także w nawiązaniu do lwa Folkungów lub 
gotlandzki? Warto pamiętać, iż w chrześcijaństwie lew jest symbolem 
zmartwychwstania, wizerunek ryczącego lwa często obrazuje Sąd Ostateczny, 
lew jest znakiem św. Marka Ewangelisty i św. Hieronima.  
Nie jest to herb miasta Lwowa z okresu przedwojennego, ani dokładnie herb 
Rusi (lew bez skały), ale jest to herb Ziemi Lwowskiej obecny jeż w Herbarzu 
Złotego Runa z lat 1430-1440.  
4. herb słabo widoczny, ale widać kwiatonem korony oraz miej wyraźnie oko i 
paszcze może bawoła, zatem prawdopodobnie stary herb Wielkopolski. 
5. herb przysłonięty snopem zboża. 
6. Idea tarczy o 5 polach pochodzi z kościoła Mariackiego w Krakowie.  
 

 
 
 



http://www.skozk.pl/projekt/files/fck/biu59.pdf 
str. 136 
W latach 1889–1892 powstała wspaniała dekoracja malarska wnętrza bazyliki 
Mariackiej zaprojektowana przez Jana Matejkę, w której najważniejszym 
elementem treściowym 
jest wątek sfragistyczno-heraldyczny. W nawie, na sklepieniu nad prospektem 
organowym, znalazła się monumentalna kompozycja heraldyczna nazwana 
przez artystę Fides – Wiara, przedstawiająca na jednej tarczy trzymanej przez 
anioła połączone herby Polski, Litwy, Rusi Koronnej, ziemi kaliskiej oraz 
imaginacyjny herb utworzony na wzór herbu Kujaw w formie połączonych 

części godeł Pomorza Zachodniego i 
Dolnego Śląska. Do tego dochodzą 
jeszcze dwa rzeźbione i 
polichromowane wsporniki belki w 
arkadzie tęczowej w formie aniołów 
trzymających tarcze z herbami (Orzeł 
Biały i Pogoń).Ten monumentalny 
zespół herbów i pieczęci, będący 
również dziełem o wybitnych walorach 
artystycznych, nadawał wnętrzu 
bazyliki Mariackiej – niewątpliwie 
zgodnie z ideą Jana Matejki, który był 
autorem koncepcji malowideł– 
wyjątkowy charakter.  
 
Inspiracja pochodzi z pieczęci króla 
Władysława Jagiełły 
http://www.agad.archiwa.gov.pl/preze

ntacje/pieczecie_krolewskie/36.jpg 
podobnie z pieczęci króla Kazimierza 
Jagiellończyka. 
http://www.agad.archiwa.gov.pl/preze

ntacje/pieczecie_krolewskie/4645.jpg 
 
Pieczęć średnia, 48 mm. średnicy, wyobraża tarczę 4-polową z Orłem, 
Pogonią, herbem kaliskim i kujawskim. Tarcza ujęta jest w trzy łuki i 
przytrzymywana przez dwie postacie, nad nią w małej tarczy krzyż podwójny 



jagielloński. Dokoła napis gotycki: S + KAZIMIRVS + DEI + GRACIA + REX 
+ POLONIE + MAGNVS + DVX + LITHWANIE + ET + HERES + RVSSIE + 
ETCETERA + Wyd.: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, 
Nr 27, s. 19. 
  
Można zatem z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że także 
Stanisław Batowski zaczerpnął inspirację z tego samego źródła, gdy malował 
obraz NMP Królowej Polski dla Kałusza.  
  
Istnieje także zagadka, zmiany koloru tarczy herbu Pogoni Litewskiej z 
czerwonego na błękitny. Sądzę, że może to być związane z Konstytucją 3 maja, 
która zniosła oddzielność państwową (czerwona tarcza) Wielkiego Księstwa 
Litewskiego.   Błękitne tło tarczy Pogoni Litewskiej pojawia się w herbie 
państwowym podczas Powstania Styczniowego.  
 
 
Wyraźnie widoczne trzy herby- może jest to zjednoczona Polska po 
rozbiorach. 
 
Snopek zboża  jako symbol dobrych żniw- dożynki i lato wyobraża snopek 
zboża i sierp 
 
Jednakże również brakujący herb w tarczy zasłonięty przez snopek zboża 
może mieć nawiązane do heraldyki używanej w XVII wieku np. na monetach, 
czy herb dynastii Wazów. Przykładowo: Szóstak 1660, Bydgoszcz, Aw. 
Popiersie Jana Kazimierza w koronie przedzielającej napis otokowy: IOH 
CASIM DG REX POL & SVE. Rw. Pod korona liczba VI. Niżej tarcze z herbami 
Polski, Litwy i Wazów. Zatem nie należy wykluczyć, że snopek na obrazie 
może także oznaczać samego króla Jana Kazimierza umieszczonego 
symbolicznie na ramionach kmiecia (Czy wiecie, komuście przyszli w 
pomoc... Oto król i pan wasz, któregoście uratowali!... Boże! któryś mnie 
przez ręce prostego ludu wybawił, przysięgam ci na mękę i śmierć Syna 
Twego, że i jemu ojcem odtąd będę) i składającego hołd przed Królową Polski. 
Ta symboliczna interpretacja jest także możliwa oraz przekonująca.  Tekst 
ślubów królewskich o kmieciach jest potwierdzeniem tej analizy, która 
naturalnie uwzględnia wpływ twórczości Sienkiewicza na Batowskiego.  
 



Można doszukać się także symbolicznego związku w herbach na obrazie 
Królowej Polski w Kałuszu dzisiaj w Gryfinie z Rzeczpospolitą Obojga 
Narodów w okresie rządów Wazów oraz ich rodowymi roszczeniami do 
dziedzicznego królestwa Szwecji. 
 
Patrząc na obraz okiem wiary można dostrzec przenikającą się rzeczywistość 
naszą ludzką - ziemską i Boską – nadprzyrodzoną. One na obrazie są czymś 
jednym. Dlatego z punktu widzenia Matki Bożej obraz mógłby mieć również 
tytuł „Magnificat” – bo widać, że Matka Boża całą duszą wielbi Boga,  wie jak 
wielkie rzeczy Jej uczynił, wie, że wejrzał na Nią i upodobał sobie i wszystkie 
narody będą Ją błogosławić. I to się dzieje na obrazie w uwielbieniu przez 
ludzi wszystkich stanów. 
Z punktu widzenia Pana Jezusa tytuł przeczuwam jako „Błogosławieństwa” z 
Kazania Na Górze (Mt 5,13). Wszyscy ubodzy w duchu,  którzy się smucą, cisi,  
którzy łakną i pragną  sprawiedliwości, miłosierni,  czystego serca -  Boga 
oglądać będą. I jako sól tej ziemi zwracają w hołdzie ten dar Temu, od którego 
on pochodzi. 
Z punktu widzenia człowieka scena na obrazie to ”Totus Tuus” zgodnie z 
modlitwą z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort: ”Totus Tuus ego sum et 
omnia mea Tua sunt - Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie 
należy.”   
Ład, harmonia i boski porządek rzeczy – czyli praktyczne zrealizowanie słów 
Modlitwy Pańskiej : bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. 
  


