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1. Żołnierze polscy w Comblessac (nawa główna str. południowa) 

 

 

Fresk opowiada w sposób symultaniczny historię Comblessac z czasów II wojny światowej. Głównym 

tematem fresku jest scena pożegnania się polskich żołnierzy przez społeczność Comblessac 

dowodzonych przez generała Władysława Maczka. Podczas uroczystej odprawy, która miała miejsce 

wiosną 1940 roku Polacy przekazują kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej namalowaną w 

Combelssac przez znanego malarza Stanisława Mikułę jako wyraz wdzięczności za gościnę.  Na 

pierwszym planie pokazani są mieszkańcy miasteczka, dzieci ze szkoły ze swą nauczycielką, 

proboszcz, mer i pozostali uczestnicy uroczystości.  Przed oddziałem żołnierzy ukazana jest pogodna 

sylwetka generała Maczka. Nie ma żadnych przekazów mówiących o jego obecności w Comblessac, 

lecz jego portret pełni funkcję symboliczną. Fresk upamiętni jego osobę w Bretanii jako wielkiego 

dowódcę, ale też jako dobrego i życzliwego człowieka.  W oddali, na dalekim planie spokojnego 

pejzażu z widoczną miejscową architekturą odbywa się dramatyczna walka powietrzna między 

samolotami niemieckimi i alianckimi, która miała miejsce nad gminą Comblessac 10 czerwca 1943 

roku. Podczas bombardowania nikt z mieszkańców nie zginą, a trzy bomby nie wybuchły. 

Mieszkańcy przypomnieli sobie o obecności w ich kościele ikony częstochowskiej oraz dawne 

przekazy o objawieniu się ponad tysiąc lat temu Matki Bożej świętemu Melaine, w którym 

zapewniała ona mieszkańcom Comblessac szczególną opiekę i łaski. 

 

 

 



2. Historia św. Convoion z Comblessac i fundacja opactwa w Redon (transept str. południowa) 

 

Fresk przedstawia pięciu mnichów na czele ze świętym Convoyonem, który pochodził z Comblessac, jak 

również był tu księdzem. Św. Convoion wraz towarzyszami postanowił udać się na pustelnię do lasów 

wschodniej Bretanii.  Wiedli oni bardzo świątobliwe życie, co przyciągało do nich wielu ludzi.  Z prawej 

strony fresku ukazany jest pierwszy król Bretanii Nominoe, który bardzo wspierał mnichów, oraz szlachcic, 

który przekazał ziemię pod opactwo. Widoczne w tle za rzeką Vilaine Opactwo Saint- Sauver ufundowane 

ok. 834 roku przyczyniło się do powstania i rozwoju miasta Redon. Z lewej strony kompozycji widzimy 

świątobliwego Conhorarna, który uzdrowił klęczącego u jego stóp człowieka. Mówiło się, że świętość życia 

mnichów i ich pokora pozwalała niektórym nawet chodzić po wodzie.   

3. Historia Fundacja kaplicy N.D. de Lorette (nawa główna str. północna) 

 

Fresk przedstawia kolejną, niezwykłą historię Comblessac.  Szlachcic Guillaume Sorel  po zabójstwie swego 

brata księdza dokonanego w Comblessac w ramach pokuty funduje między 1450-1509 kaplicę poświęconą 



Matce Bożej z Loretto. Pokutujący Sorel ukazany jest  w głębi pejzażu po prawej stronie fresku. Klęczy w 

miejscu, gdzie zastał go w  trakcie pokutnej drogi wschód słońca. W głębi  fresku ukazana jest również 

budowa kaplicy Loretto, w formie typowej bretońskiej bryły sakralnej.  Miejsce to stało się celem wielu 

pielgrzymek z terenu Bretanii. Tradycja oddawania czci Maryi w rejonie Comblessac trwa do dziś – ilustruje 

to ukazana na pierwszym planie tradycyjna procesja bretońska w strojach z okolic Comblessac. Wydarzenia 

sprzed pięciu wieków pozwalają lepiej zrozumieć, dlaczego Stanisław Mikuła zdecydował się namalować dla 

mieszkańców Comblessac wizerunek Matki Bożej.  Z pewnością mieszkańcy traktowali obecność wojsk 

polskich jako znak opieki ze strony Matki Bożej. 

 

4. Historia św. Melaine (transept str. północna) 

 

Fresk przedstawia historię jednego z ważniejszych świętych Bretanii, świętego Melaina, który związany był z 

ziemią Comblessac. Działalność św. Melania przypada na V wiek. W zamian za cud uzdrowienia księżniczki 

Aspasie, córki despotycznego króla Euzebiusza, Melain otrzymał parafię Comblessac. Na fresku Św. Melain 

ukazany jest z dłonią uniesioną  na znak błogosławieństwa po lewej stronie kompozycji. W głębi widać 

scenę obcinania rąk przez żołnierzy Euzebiusza, a na pierwszym planie uzdrowiona przez Melaina kobieta 

oraz wskrzeszony zmarły. Melain był biskupem Rennes, obecnej stolicy Bretanii, gdzie na jego grobie 

ufundowano opactwo, które wraz z kościołem pod jego wezwaniem istnieje do dziś. Pewnego razu podczas 

jego podróży, w czasie odpoczynku nieopodal Comblessac ukazała mu się Maryja. Zapewniła Ona: Ta ziemia 

została mi podarowana przez mojego syna, abym była tam uhonorowana na zawsze. Woda, która popłynie 

pod twoimi stopami, jest jak obfitość łask, które będą zarezerwowane dla tych, którzy przyjdą się do mnie 

modlić. Środkowa część fresku ukazuje scenę odpoczynku podróżnych. W cieniu drzew wsparty o drzewo 

śpi pod czerwonym pałaszem św. Melain, a u jego nóg pojawia się źródło. Na prawo na tle pejzażu z 

menhirem widnieje Maryja, która wskazuje dłonią ziemię. Na pierwszym planie widzimy krucyfiks bretoński, 

na którego cokole widnieją zapisane słowa Matki Bożej skierowane do świętego.   

 

  Freski w kościele saint Eloi w Comblessac  mają przybliżyć historię Comblessac począwszy od 

świętego Melaine z V wieku (fresk nr 4) poprzez życie świętego Convoyona, który miał wywodzić się z rodu 

świętego Melaina i św. Conhorarna (fresk nr 2). Następnie prezentują historię związaną z fundacją kaplicy 

N.D Loretto (fresk nr 3). Pobyt polskich żołnierzy w 1940 roku w Comblessac zamyka klamrą długą opowieść 

o historii i duchowości Bretanii (fresk nr 1), czego pamiątka i symbolem jest znajdujący się do dziś ikona 

matki Bożej Czestocowskiej.  Freski realizowane przez polskiego artystę Piotra P. Drozdowicza ujmują w 

ramy całą historię Comblessac i wzmocnią związki Bretanii z Polską. Jest nadzieja, że staną się one ważnym 

punktem na turystycznej mapie Bretanii, gdzie polskie ślady będą widoczne na długie lata.  


