
 

Stanisław Kostka herbu Dąbrowa urodził się 28 października 1550 

w Rostkowie pod Przasnyszem (Mazowsze), zmarł 15 sierpnia 1568 

w Rzymie. Był synem Jana kasztelana zakroczymskiego i 

Małgorzaty z Kryskich. Miał 3 braci i 2 siostry. Do lat 12 uczyli go 

rodzice, a następnie jego nauczycielem był Jan Biliński (Bieliński). 

 

Wychowywał się w rodzinie wierzącej,  przez rodziców był 

traktowany surowo. W wieku 14 lat razem ze starszym bratem 

Pawłem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu.  

Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 roku 

bardzo ciężko zachorował, co niewątpliwie miało duży wpływ na jego późniejsze losy.  

Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 

1567 roku, pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. Dotarł do Dillingen w Bawarii (ok. 650 km) i 

zgłosił się do świętego Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie święty Franciszek 

Borgiasz przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. 

Marzył o misjach w Indiach. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię i zmarł w Rzymie. 

 

Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie; kiedy w dwa lata później otwarto jego grób, 

znaleziono ciało świętego nietknięte rozkładem. Został beatyfikowany w 1670 roku przez papieża 

Klemensa X i kanonizowany przez papieża Benedykta XIII w 1726 roku. Relikwie świętego 

spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Dwieście lat po kanonizacji 

sprowadzono do Polski cząstkę jego relikwii. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział 

prezydent RP Ignacy Mościcki. Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski (od 1671 roku) i Litwy, 

archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, 

Poznania i Warszawy. Jest też patronem studentów oraz nowicjuszy i nowicjuszek, alumnów, 

polskiej młodzieży a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). Od 1983 roku z 

Przasnysza do Rostkowa wyruszają doroczne diecezjalne pielgrzymki młodzieży.  

Papież Jan XXIII w 1962 roku potwierdził trwający od 1674 r. patronat św. Stanisława Kostki nad 

Polską.  

 


