
 
Od początku maja 1850 roku Matka Najświętsza zaczęła objawiać się Mikołajowi Sikatce 

FOT. ARCH. 

Maryja z orłem na sercu 
W Licheniu Matka Najświętsza zapowiedziała, 

że nigdy nas nie opuści 
Ks. Jerzy Banak 

Cztery dni – 16-19 października 1813 roku – trwała pod Lipskiem wielka bitwa 
narodów, w której wzięło udział pół miliona żołnierzy. Przeciw napoleońskiej 
Francji zjednoczyły się Austria, Prusy, Rosja i Szwecja. Na pobojowisku 
pozostało blisko 140 tysięcy ofiar. Wśród jęczących z powodu odniesionych ran 
był też Polak, kujawiak, żołnierz napoleoński Tomasz Kłossowski (1780-1848). 
Umierający nasz rodak ostatkiem sił drżącą ręką sięgnął po medalik, który 
przed wyprawą na wojnę zawiesiła mu na szyi pobożna matka. Zaczął się 
żarliwie modlić. Sam później odtworzył i tak zapisał tę modlitwę: „Matko Boża, 
Opiekunko moja, Panno Najświętsza, Przeczysta, pochyl się nade mną i uratuj 
mnie. Nie pozwól mi tu umrzeć. A jeżeli taka jest wola Boga Wszechmogącego, 
spraw, bym wrócił do ojczystej ziemi i tam został pochowany. Matko 
Chrystusowa, usłysz mnie”. 
Na słowa gorących błagań ukazała mu się – w królewskich amarantowo-
złocistych szatach i koronie na głowie – Matka Boża tuląca do piersi Białego 
Orła. Powiedziała, że go uzdrowi, i poleciła, by jak wróci do Ojczyzny, odnalazł 
Jej wizerunek. „Dobrze mi się przyjrzyj – zaznaczyła – abym na tym obrazie 
wyglądała tak samo, jak mnie tu teraz widzisz. A gdy go znajdziesz, umieścisz 
go w miejscu publicznym w swych rodzinnych stronach. Mój naród będzie się 
modlił przed tym wizerunkiem: będzie czerpał łaski z moich rąk w 
najtrudniejszych dla siebie czasach”. 



Wkrótce rannego Tomasza odnaleźli i zaopiekowali się nim miejscowi dobrzy 
samarytanie. Po wyzdrowieniu Kłossowski szczęśliwie wrócił do kraju. Nie mógł 
jednak osiąść w rodzinnym dworze w Izbicy Kujawskiej, gdyż jego dobra 
zostały zarekwirowane przez władze rosyjskie. Osiedlił się więc 50 kilometrów 
dalej – w Izabelinie pod Koninem. Kupił kuźnię i założył warsztat kowalski. 
Wszystko, co udało mu się zarobić, poświęcał na pielgrzymki w poszukiwaniu 
wizerunku Maryi, która pod Lipskiem cudownie uratowała go od śmierci. 

Znalezienie obrazu 
W końcu, po 22 latach poszukiwań, wracając z pielgrzymki na Jasną Górę w 
1836 roku, odnalazł właściwy wizerunek Maryi. Dojrzał go w przydrożnej 
nadrzewnej kapliczce w miejscowości Lgota, 14 kilometrów od Częstochowy. 
Właściciel pola, protestant, tolerujący zaledwie katolicki, maryjny wizerunek na 
swojej posesji, przy którym często zatrzymywali się ludzie, z ulgą i ochoczo 
oddał go Kłossowskiemu. Ten z radością przywiózł niewielki obrazek (9,5 cm x 
15,5 cm) do domu i gorliwie się przed nim modlił. 
Matka Boża przynagliła go jednak, by – jak mu powiedziała pod Lipskiem – Jej 
wizerunek został umieszczony w miejscu publicznym. Tomasz zawiesił go więc 
w 1844 roku w niewielkiej kapliczce na starej, okazałej sośnie przy drodze na 
skraju lasu w Grąblinie. Odtąd aż do swojej śmierci w 1848 roku Tomasz 
codziennie przybywał do świętego obrazu, aby się modlić i odmawiać Różaniec. 

Drugi wizjoner 
Podczas ciemnej nocy zaborów i narodowej niewoli Maryja jako Bolesna 
Królowa Polski z Białym Orłem na sercu objawiła się drugiemu naszemu 
pobożnemu rodakowi. W Grąblinie żył prawie równolatek Kłossowskiego. 
Nazywał się Mikołaj Sikatka (1787-1857) i był pracownikiem dworskim u 
zasłużonych dla Polski ludzi – u hrabiostwa Kwileckich. Dodajmy od razu, że w 
pałacu Kwileckich w Malińcu podczas okupacji niemieckiej przechowywano w 
ukryciu cudowny obraz licheński. 
W księgach parafialnych w Licheniu zachowały się akta metrykalne dwóch 
małżeństw Sikatki i narodzin syna Kazimierza. W swoim otoczeniu Mikołaj 
cieszył się opinią człowieka prawego, statecznego, skromnego i godnego wiary. 
Piękne świadectwo wystawił mu Julian Wieniawski (zm. 1912), literat i działacz 
społeczny, rodzony brat wielkiego skrzypka Henryka: „Mikołaj to człowiek 
wielkiej zacności i dziwnej u chłopów słodyczy. Bieluchny jak gołąb, pamiętał 
dawne, przedrewolucyjne czasy. Pamiętał parę generacji dziedziców i rodowody 
niemal wszystkich chłopskich rodzin we wsi. Żył pobożnie i przykładnie, od 
karczmy stronił, w plotki się nie bawił, przeciwnie – siał dookoła siebie zgodę, 
spokój i miłość bliźniego”. 
Mikołaja – jak wcześniej Tomasza – widywano często klęczącego pod kapliczką 
na sośnie w grąblińskim lesie. Nie ustawał też w serdecznym zachęcaniu 
współziomków, by modlili się w tym miejscu o wolność Polski. Wzbudziło to 
czujność i zaniepokoiło władze rosyjskie. Mikołaj wielokrotnie był 
przesłuchiwany i zastraszany. W końcu go aresztowano, a nawet poddano 
torturom. Wreszcie uwięziono. Okoliczna uboga ludność – poruszona 
bezprawiem zaborców – szybko zebrała żądane duże pieniądze na wykupienie 
Mikołaja z carskiego więzienia. 

Wizje Mikołaja 



Dwa lata po śmierci wizjonera Kłossowskiego od początku maja 1850 roku 
Matka Najświętsza zaczęła objawiać się również Mikołajowi Sikatce. Za każdym 
razem Maryja wzywała ludzi do nawrócenia, modlitwy, postu i święcenia dnia 
świętego. Podkreślała, żeby ludzie przestali grzeszyć i wrócili do Boga, by 
przestali żyć w rozpuście i pijaństwie. 
Sercem licheńskiej przepowiedni jest zapewnienie Matki Najświętszej o Jej 
szczególnej trosce o nasz Naród, który zawsze będzie otaczała swoją 
przemożną opieką. Wielokrotnie mówiła o nas: „Mój naród”. 
W zapiskach Mikołaja czytamy np.: „Maryja zapowiedziała, że gdy nadejdą 
ciężkie dni, ci, którzy przyjdą do tego obrazu, będą się przy nim modlić i 
pokutować, nie zginą. Mówiła: ’Będę tu uzdrawiać chore dusze i ciała. Ile razy 
ten naród będzie się do Mnie uciekał, nigdy go nie opuszczę, ale obronię i 
przygarnę do swego Serca jak tego Białego Orła”. 
Maryja zażądała też: „Obraz ten niech będzie przeniesiony w godniejsze 
miejsce i niech odbiera cześć publiczną. Przychodzić będą do niego pielgrzymi z 
całej Polski i znajdą pocieszenie w swych strapieniach. Ja będę zawsze 
królowała memu narodowi. Na tym miejscu wybudowany zostanie kiedyś 
wspaniały kościół ku mej czci. Jeśli nie zbudują go ludzie, przyślę aniołów, aby 
go wybudowali”. 
Zgodnie z wolą Matki Najświętszej 29 września 1852 roku – po uprzednim 
rozeznaniu objawień przez komisję kościelną ówczesnej diecezji kujawsko-
kaliskiej – zezwolono na uroczyste przeniesienie cudownego obrazu z kapliczki 
w lesie grąblińskim do kościoła parafialnego św. Doroty w Licheniu. W 
imponującej i uroczystej procesji wzięło udział ponad 80 tysięcy pielgrzymów. 
Było to jedno z największych zgromadzeń Polaków w czasie zaborów. 

Zapowiedź epidemii i wojen 
Matka Boża zapowiedziała też epidemię cholery: „Zbliża się kara Boża za 
grzechy. Pojawi się straszliwa choroba. Będzie trapić ludzi i z tej okolicy. Wielu 
– starcy, młodzież i niemowlęta – umrze na nią. Osierocone dzieci będą płakać 
z żalu nad rodzicami”. W tych stronach epidemia, choć pojawiła się, miała 
przebieg dość łagodny. Wiemy jednak, że za trzykrotnym powrotem w ciągu 
półwiecza (1855, 1867, 1897) pochłonęła razem w Europie ponad 40 milionów 
ofiar. 
Zauważmy, że pod wizerunkiem Bolesnej Królowej na licheńskim obrazie 
widnieje napis: „Królowo Polski, udziel pokoju dniom naszym”. Matka 
Najświętsza mówiła Mikołajowi o zbliżających się kolejnych dwóch wielkich i 
straszliwych wojnach światowych, w których zginą miliony ludzi. „Diabeł – 
usłyszał wizjoner – posieje niezgodę pomiędzy ludźmi. Dawne rany (z 
pierwszej wojny) nie zostaną jeszcze wyleczone i nie minie jedno pokolenie, 
gdy ziemia, morze i powietrze staną się tak napełnione krwią jak nigdy dotąd. 
Ziemia będzie pełna łez i krwi, przysypana popiołem. Podstępne zamiary 
waszych wrogów roztrzaskają się o wasze matki. To one dadzą narodowi wiele 
bohaterskich dzieci. Gdy będzie szaleć druga wojna światowa, wywalczą waszej 
ojczyźnie wolność. W sercu kraju młodzi ludzie będą ginąć na ołtarzu 
ofiarnym”. W tych ostatnich słowach komentatorzy objawień dopatrują się 
hekatomby młodzieży podczas Powstania Warszawskiego. 
W Licheniu, w tak świętym miejscu, niemieccy barbarzyńcy w czasie wojny 
zorganizowali obóz szkoleniowy dla młodzieży z Hitlerjugend, by zaprawiać ją 



do zwyrodniałego okrucieństwa. Zdewastowany kościół zamieniono na sypialnie 
dla młodych pretorianów wodza III Rzeszy. Wśród demonicznych 
„wychowawców” szczególnym cynizmem i diabelską nienawiścią wyróżniała się 
niejaka Berta Bauer. W lipcu 1944 roku postanowiła młodzieży udowodnić, że 
nie ma Boga. Zaczęła strzelać do krzyża, mówiąc: „Gdyby Bóg istniał, powinien 
natychmiast mnie ukarać”. 
Szatańskie bluźnierstwo zaledwie cztery godziny później znalazło swój 
wstrząsający i nieoczekiwany epilog. Miejscowy gospodarz odwoził Bertę Bauer 
na kolej do Konina, skąd miała udać się pociągiem do Berlina. Nagle w 
szczerym polu nadleciał niemiecki samolot i ostrzelał chłopski wóz. Berta 
zginęła na miejscu od trzynastu odniesionych ran. Wstrząsające jest to, że 
bluźnierczyni zadano tyle samo ran i dokładnie w tych samych miejscach, w 
których jej kule ugodziły na krzyżu postać Najświętszego Zbawiciela. 
Warto zaznaczyć, że Niemcy planowali wymordowanie całej ludności Lichenia i 
okolicy. W tym celu wykopano już nawet ogromny dół przy cmentarzu 
grzebalnym. Nie zdążyli już jednak wykonać swych obłąkańczych zamiarów. 
Licheńska Matka cudownie ocaliła swoich domowników. 

Proroctwo o polskim Papieżu 
Warto i trzeba też pamiętać, że Mikołaj – jako pierwszy na świecie – otrzymał 
od samej Matki Najświętszej informacje o polskim Papieżu. Usłyszał 
pokrzepiające zniewolonych rodaków słowa: „Ku zdumieniu wszystkich 
narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy 
wszystkie polskie serca ogarnie radość, jakiej nie zaznały przez tysiąc lat. 
Będzie to największy w dziejach znak dany polskiemu narodowi: na 
opamiętanie i ku pokrzepieniu. On was zjednoczy. Wtedy na ten udręczony i 
tylekroć upokarzany kraj spłyną wyjątkowe łaski, jakich nie było od tysiąca lat. 
Poruszą się niebywale młode serca. Zapełnią się seminaria duchowne i 
klasztory. Wiarę i żarliwą pobożność Polaków pozna cały świat. Nastanie Boży 
pokój. Jeśli naród polski się nawróci, będzie pocieszony, ocalony, wywyższony 
oraz dawany za przykład innym narodom”. Czy odwróciliśmy się od naszych 
grzechów? Czy żyjemy według nauk wielkiego Papieża – rodaka? Czy wracamy 
do narodowych katechez, które nam głosił? 
W Licheniu nasza Matka jasno powiedziała do Mikołaja: „Szatan będzie walczył 
na wszelki sposób, aby nie dopuścić do odrodzenia Polski, ale ostateczne 
zwycięstwo będzie ze mną. Nie dajcie się uwieść piekielnemu smokowi, ale 
dochowajcie wierności Bogu. Ja okryję was swym płaszczem od śmiertelnych 
nieszczęść. Tego kraju, tego Narodu, ile razy będzie się do mnie uciekał, nigdy 
nie opuszczę, ale obronię go i przygarnę do swego serca […]. Ja tu będę 
królowała memu Narodowi na wieki”. Pomyślmy: jak można nie dziękować 
naszej Matce za Jej czułą opiekę nad nami? Za to, że Białego Orła ciągle 
przytula do swego serca wraz z nami. Czy też za to, że w naszym pokoleniu, 
abyśmy nie utracili ducha, pospieszyła z pomocą, dając nam Radio Maryja? 

Zostanie wybudowany kościół 
Tak jak Matka Najświętsza zapowiedziała, w Licheniu został wybudowany 
kościół, a także powstał klasztor Jej synów – księży marianów. Na przełomie 
tysiącleci (1995-2005) wzniesiono tu monumentalną bazylikę jako wotum 
Narodu Polskiego za dwa tysiące lat chrześcijaństwa. W hierarchii największych 



budowli sakralnych jest to siódma pod względem wielkości świątynia katolicka 
w Europie i jedenasta na świecie (powierzchnia: 23 tys. m2, długość: 139 m, 
szerokość: 162 m, wysokość 77 m). 
Obok świątyni wzniesiono najwyższą w Polsce wieżę o wysokości – wraz z 
krzyżem – 141,5 m. Z jej szczytu rozciąga się widok na 30 km. Podczas 
wielkich i wyjątkowych uroczystości bije dzwon Bogurodzica – największy w 
Polsce i jeden z kilku największych w Europie. Jego wysokość to 4,5 m, a 
ciężar: 19 t. Samo serce dzwonu waży 400 kg. 
Corocznie przybywa do Lichenia co najmniej półtora miliona pielgrzymów. W 
sanktuaryjnych księgach cudów odnotowano ponad trzy tysiące uzdrowień i 
łask. Świątynię otacza niezwykły i niespotykany gdzie indziej kompleks 
parkowy – usiany rozmaitymi pamiątkowymi tablicami i postaciami 
przypominającymi wielkie zdarzenia i osoby z naszych dziejów oraz chwalebną 
przeszłość naszej Ojczyzny. Żadne inne miejsce w przestrzeni publicznej w 
Polsce w sposób tak podniosły i pokrzepiający ducha, wyrazisty i konkretny nie 
syntetyzuje zawołania hasła: „Bóg i Ojczyzna”, które najcelniej określa 
tożsamość polskiej duszy. 
W końcu dopowiedzmy i to, że świątobliwy mąż Boży Mikołaj przepowiedział 
dzień i godzinę swojej śmierci: 23 kwietnia 1857 roku, w święto św. Wojciecha, 
głównego patrona Polski. Choć nie odczuwał jakichś specjalnych dolegliwości, 
tego właśnie dnia wezwał z parafii księdza, odbył spowiedź, przyjął sakrament 
chorych i święty Wiatyk, po czym w samo południe, w porze bicia dzwonów na 
„Anioł Pański”, oddał Bogu ducha. Wielkiego sługę Boga i Ojczyzny pochowano 
skromnie na licheńskim cmentarzu, w pobliżu kościoła. 
Grób Mikołaja został z nienawiścią zburzony przez Niemców. Okupanci chcieli 
przez to pozbawić okoliczną ludność znaku pociechy i nadziei. Po wojnie przy 
okazji odbudowy nagrobka stwierdzono, że ciało wizjonera pozostało 
nienaruszone. W roku 1975, w 125. rocznicę objawień, wzniesiono Bożemu 
mężowi Mikołajowi Sikatce okazały grobowiec – mauzoleum, przy którym 
nieustannie modlą się pielgrzymi. 
Jak żadna inna, przepowiednia licheńska pokazuje nam wyraziście, że dzieje 
ludów i narodów są w ręku Boga. To On prowadzi ludzką historię do 
zamierzonego finału, gdy stanie się „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 9,22). 

Za tydzień: Proroctwo św. o. Stanisława Papczyńskiego 
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