Zak®nnik, pedaktop,
me®zennik
Malgorzata 2ulawnik
Podczas apelu 29 lipca 1941 roku zastepca komendanta obozu Karl Fritzsch wytypowal
dziesieciu wiezni6w, kt6rzy mieli zgina6 §miercia glodowa. Byla to kara -a zarazem

przestroga dla innych -za ucieczke jednego z osadzonych w KL Auschwitz,
Wsr6d skazahc6w znalazl sie jeden ochotnik. W obozie figurowal jako numer 16670.
Nazywat sie Maksymilian Maria Kolbe.

dw6ch miesiecy. Mimo to zdazyl
zaznaczy6 swoja obecno66.

Wobozie przebywaz
zaledwie
od
0 franciszkaninie
opowiadali
wsp61wiezniowie, kt6rym dane
bylo przezy6 wojn€. Ksiadz Konrad Szweda
m6wiz o jego niezlomnej postawie, wsparciu,
kt6rego udzielaz wsp61wi€2niom, a takze
o posludze kaplafiskiej, kt6ra pelnil wbrew

zakazom i szykanom - glosil nauki, spowiadal,
blogoszawil. Kazimierz Piechowski, szynny
uciekinier z Auschwitz, przebywal w bloku, do
kt6rego trafil o. Maksymilian. Wspominal, Ze
franciszkanin dodal mu otuchy ju2 przy pierwszym
zdawkowym spotkaniu. Zachecal, by nie traci6
nadziei. Z wielu relacji Swiadk6w, in.in.

Piechowskiego, znamy ted przebieg apelu,
podczas kt6rego o. Kolbe zlodyl swoje dycie na

®

ofiare.Apel w bloku 14 zostal zwolany po ucieczce

jednego z wiezni6w. Wladze obozu zastosowaly
odpowiedzialno66 zbiorowa, jak zwykle
w przypadku udanej ucieczki. Po dzugim
oczekiwaniu wie2niowie dowiedzieli sic,
Ze dziesieciu z nich poniesie §mier6 glodowa
w odwecie za uciekiniera. Esesmani, in.in.

zastepca komendanta obozu Rudolfa H6fla, Karl
Fritzsch, oraz Gerhard Palitzsch rozpoczeli
typowanie. Jeden z wybranych wiezni6w,
niespelna czterdziestoletni Zolnierz,
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Krzyczal, Zeby go nie
zabija6, Ze rna Zone

dobity zastrzykiem z fenolu. Cialo skremowano
nastepnego dnia.
Pierwsza wiadomo§6 o jego m€czedskiej §mierci
wyszza z obozu dzieki o. Ludwikowi Piusowi
Bartosikowi, aresztowanemu wraz z nim
redaktorowi „Rycerza Niepokalanej", obecnie
blogoslawionemu. Przeslal on do Niepokalanowa
list, w kt6rym napisal: „Wielkie wrazenie zrobila
na mnie §mier6 o. Maksymiliana". Oficjalne
zawiadomienie wladze obozowe przeszazy do
klasztoru dopiero
w styczniu 1942 roku.
Tymczasem opowie§6 o
bohaterskiej

i dzieci. Wtedy z szeregu
samowolnie wystapil
inny wieziefi. Cichym,
ale stanowczym glosem
zaproponowaz, Zeby
Fritzsch wzial jego
zamiast Gajowniczka.
Ten gest wywozal
chwilowa konsternacje
nawet u komendanta

postawie
o. Maksymiliana krakyla
w§r6d wie2ni6w. Wraz
z cze§cia z nich trafila

takze do obozu
w Dachau. W 1943
roku w§r6d Zolnierzy

polskich w Jerozolimie
oraz w Padwie pojawily
sic ulotki z biografia
meczennika oraz
modlitwa
o beatyfikacje. Szerzej

slynapzokruciedstwa.
Propozycj a zlozona

przez o. Maksymiliana
zostala przyj eta.
Ta scena, przedstawiana
wielokrotnie na
obrazach, rycinach,
ekranach kinowym
i telewizyjnym,
opowiadana we
wspomnieniach,

j ednak wiadomo§6
rozeszza sic po

wyzwoleniu oboz6w
Auschwitz i Dachau.
JuZ w pierwszym
powojennym numerze
„Rycerza Niepokalanej "
z lipca 1945 roku
ukazala sic nickompletna

powie§ciach, sztukach
teatralnych i ksiazkach

Ceha §"iercG. a. Makymc`Zc.¢„a co oaaede 4ascha!.#

historycznych jako przyklad heroizmu jednostki
w obliczu totalitaryzmu, weszla na trwaze
do polskiej kultury.
Skazani trafi li do bloku 11, w kt6rym mie§cilo sic
obozowe wiezienie. W bunkrze glodowym, mimo
skrajnego wycieficzenia oraz choroby pluc, Kolbe
przetrwaz ponad dwa tygodnie. We wspomnieniach
wsp6Iwi?Zni6w pojawia sic motyw dochodzacych
z celi modlitw i 6piewanych godzinek. Ojciec
Maksymilian Kolbe zmari 14 sierpnia 1941 roku,

jeszcze informacja
o okoliczno§ciach §mierci o. Maksymiliana. Po tej

publikacji zaczeli zglasza6 sic kolejni §wiadkowie,
a w§r6d nich uratowany Franciszek Gajowniczek.
Przez cale Zycie byl silnie zwiazany z klasztorem
w Niepokalanowie. Po §mierci w 1995 roku zostal

jako jeden z dw6ch 6wieckich (obok donatora
klasztoru, ksiecia Jana Druckiego -Lubeckiego)

pochowany na miejscowym cmentarzu
zakonnym. W pierwszych latach po wojnie
ukazaly sic tez literackie opowiesci o 2yciu
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ciszkan6w konwentualnych. Raj mund

i §mierci o. Maksymiliana, in.in. pi6ra Gustawa
Morcinka i Jana Dobraczyfiskiego

Dwie korony
Rajmund, bo takie imi€ dostal na chrzcie
p6Zniejszy ojciec Maksymilian, urodzil sic
8 stycznia 1894 roku w podl6dzkiej Zdufiskiej
Woli. Jego ojciec byl pochodzenia niemieckiego,
matka byla Polka. Byl drugim z pieciu braci. Po
kilku latach Kolbowie przenie§li sic do Pabianic.
Wszyscy biografowie podkre§laja niezwykla

przyjal imie zakonne Maksymilian. Nie byl to
wyb6r przypadkowy. Pochodzace od lacifiskiego
slowa maximus (najwiekszy) imie niezwykle
trafnie oddawalo jego ambitny charakter
i determinacj€ w osinganiu postawionych cel6w.
W polaczeniu z okre§leniem franciszkan6w jako
„braci mniejszych" (1ac. minores) pokazywazo
jego bogata osobowo§6.

Wkr6tce Maksymilian wraz z kilkoma bra6mi
zostal skierowany na studia do Rzymu, skad
wr6cil z dwoma doktoratami. Na legendarnym
Papieskim Uniwersytecie Gregoriafiskim, gdzie
w6wczas studiowalo wielu Polak6w, ukoficzyl
filozofi€, a na nowo powolanej franciszkafiskiej
uczelni Seraphicum - teologie. W Wiecznym
Mie§cie spedzil lata I wojny Swiatowej. Tan tez 28

pobo2no§6 rodziny. Niewatpliwie 6ro dowisko,
w kt6rym sic wychowywal Rajmund,
nie pozostalo bez wplywu na wyb6r jego drogi
Zyciowej. Jego matka opisala ju2 po jego §mierci,
w li§cie skierowanym do franciszkan6w,
objawienie maryjne, jakie przezyz w dziecifistwie.
kwietnia 1918 roku przyjal §wiecenia kaplafiskie.
Podczas modlitwy po komunii §w. ukazaza mu sic
Matka Boza. Pokazala mu dwie korony -biaza
Rycerz Niepokalanej
i czerwona. Mialy symbolizowa6 wyb6r drogi
Podczas pobytu w Rzymie rozpoczal takze jedno
Zyciowej : biala -czysto§6 (droge duchownal,
z dziel swego Zycia -w 1917 roku
a czerwona - §mier6 m€czedska.
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Wraz z kilkoma wsp6lbra6mi
Mlody chlopiec miaz wybra6. . .
zalodyz Rycerstwo Niepokalanej
obie. Motyw dwu koron stal sic
(Zac. Militia Immaculatae,
jednym z symboli Maksymiliana
w
skr6cie MI) - z zalo2enia
Kolbego. Po jego meczefiskiej
masowa, docelowo majaca
§mierci zostaz utrwalony na wielu
skupia6 wiernych z calego
wyobrazeniach. Znalazl sic tez
Swiata, organizacje misyjna.
w herbie gminy Teresin, w kt6rej
W pierwszym projekcie statutu
polozony jest Niepokalan6w.
sformuzowal cel: „Stara6 sic
Przelomowym momentem w dyciu
o nawr6cenie grzesznik6w,
Rajmunda bylo uczestnictwo
heretyk6w, schizmatyk6w itd.,
w naukach misyjnych gzoszonych
a najbardziej mason6w,
w 1907 roku w Pabianicach przez
i o u§wiecenie wszystkich pod
franciszkan6w przybylych az ze
opieka i za po§rednictwem NMP
Lwowa. Wraz z bratem
Niepokalanej". Impulsem do
postanowil do nich dozaczy6.
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Nie bylo to latwe, gdyz Lw6w
powolania stowarzyszenia byly
*`+-, |.`to.I, ,1 ~ ,,.. ` .n -a a.`
widoczna w Rzymie ateizacja
znajdowal sic w6wczas na terenie
i jawna dzialalno§6 masonerii.
Galicji, nalezacej do Austro-Wegier.
Stowarzyszenie
o
charakterze miedzynarodowym
W podr6Z wyruszyli z ojcem, kt6ry jako jedyny
i misyjnym istnieje do dzi§ i skupia osoby
mial paszport. Nie do kofica wiemy, jak chlopcy

pokonali kordon. Najprawdopodobniej
nielegalnie - korzystajac z pomocy miejscowego
wiesniaka, kt6ry przewi6zl ich przez zielona

pragnace krzewi6 kult maryjny. Poczatkowo
zrzeszalo jedynie duchownych, ale od 1920 roku
w jego szeregi moga wstepowa6 takze §wieccy.

granice do um6wionego miejsca, gdzie czekal na
nich ojciec. Obaj podjeli nauke w Malym
Seminarium, a nastepnie wstapili do zakonu fran-

Ojciec Maksymilian cz€sto podkre§lal, Ze „Milicja
nie jest jaka§ organizacja, ale ruchem, kt6ry rna

pociasna6 masy, wyrywajac je szatanowi".
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Zalozyciel ustanowil trzy formy przynalezno§ci:
od podstawowej, niezorganizowanej, polegaj acej
na zaangazowaniu mo dlitewnym (okre§lanej
symbolem MI-1 ), przez zorganizowane kola, np.

parafi alne (MI-2), po formalna przynalezno§6
zwiazana z zaangazowaniem apostolskim (MI-3).
Czlonkowie stowarzyszenia nazywaja sic
Rycerzami. Miedzynarodowym centrum
Rycerstwa Niepokalanej jest o§rodek przy
klasztorze w Niepokalanowie. Znakiem
rozpoznawczym i jednym ze sposob6w
dzialalno§ci misyjnej stowarzyszenia bylo

propagowanie tzw. cudownego medalika
zwiazanego z kultem Niepokalanego Poczecia
Matki Bozej. Medalik przedstawia Matke Boza
w jej niepokalanym wizerunku, stojaca na kuli
ziemskiej i depczaca gzowe we2a. Z jej rak
rozchodza sic promienie, symbolizujace laski,
kt6re mozna otrzyma6 za jej po6rednictwem.
Kult medalika zostal zapoczatkowany przez §w.
Katarzyne Labour6 w pierwszej polowie XIX
wieku. Jego przyj?cie i noszenie miazo §wiadczy6
o powierzeniu swego dycia w opiek€ Matce Bozej.
Maksymilian Kolbe byl goracym propagatorem
tej formy pobozno§ci, a po wojnie franciszkanie
kontynuowali jego dzielo, produkujac
i rozprowadzajac medalik na masowa skale.

zakonnych, a jeszcze trudniej 6rodki na opracowanie,
druk i kolportaz ka2dego numeru. Podejmujac
walke o nowe pismo, Maksymilian nie m6gI
wiedzie6, Ze wkracza na jedna z najwa2niejszych
dr6g swego Zycia. Wkr6tce dziazalno§6 wydawnicza
miaza sta6 sic jego znakiem rozpoznawczym.
Z Krakowa redakcje przeniesiono do Grodna,

gdzie powstalo skromne wydawnictwo.
Popularno§6 miesiecznika stopniowo rosla.
Poczatkowo osiasal naklad 5 tys. egz., kt6ry
w ciagu dw6ch lat sic podwoil. Byzo to pismo
zawierajace g16wnie tre§ci religijne i cze§ciowo

publicystyke. Cecha wyr6Zniajaca byla
przyst€pno§6 - zar6wno tre§ci, jak i ceny.

Niepokalan6w
Dekad€ po powolaniu Rycerstwa Niepokalanej
o. Kolbe przeni6sl sic z Kres6w w okolice Warszawy
i rozpoczal budowe nowego klasztoru
franciszkafiskiego i wydawnictwa na ziemiach
nale2acych do majatku Teresin w poblizu
Sochaczewa, kt6re otrzymal od ksi€cia Jana
Druckiego-Lubeckiego. Roapoczat od postawienia
figury Matki Bozej, kt6ra po dzi§ dziefi wita go§ci
przybywaj acych do Niepokalanowa.
Miejsce rna dogodna lokalizacje - jest polozone
40 kin od Warszawy, w sasiedztwie linii kolejowej

prowadzacej do Poznania. Formalno§ci udalo sic

Powr6t do kraju
Pierwsza msze odprawil jeszcze w Rzymie, ale
w 1919 roku powr6cil do Polski. Przyjechal do
Krakowa i niemal z marszu zostal skierowany do
nauczania w seminarium duchownym. Niestety

zakoficzy6 w polowie 1927 roku i juz 21 listopada
w spartafiskich warunkach zaczely funkcjonowa6
wydawnictwo i redakcja „Rycerza Niepokalanej".

Jego naklad przez kolejne lata sic powiekszal,
a tuz przez wybuchem 11 wojny §wiatowej siegaz

prace znaczaco utrudniaza mu post€pujaca
gruzlica. Nie zrazajac sic przeciwno§ciami,
krzewil idee Rycerstwa Niepokalanej, takze
w§r6d §wieckich. W 1922 roku zaczal wydawa6
miesiecznik „Rycerz Niepokalanej", kt6ry stal sic
oficj alnym organem stowarzyszenia.
Podobnie jak wiele p6Zniejszych przedsi€wzi€6,
o. Maksymilian dzialalno§6 wydawnicza
rozpoczynaz od zera. Kazde nowe zadanie
realizowal osobi6cie, czesto nie majac koniecznych
kwalifi kacji, ale dzieki niezachwianej wierze
i konsekwencji w dzialaniu szybko sic
profesjonalizowal.
„Rycerz Niepokalanej" rodzil sic w b6lach.
Trudno bylo uzyska6 zgod€ przelozonych

Franeiszhanie podceas praey u d"kani
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miliona. Wydawano tez
mutacj e miesiecznika
skierowana do mlodszego
czytelnika - „Rycerzyk
Niepokalanej".

--_I

medycynie. Klasztor
niepokalanowski rozwijal
sic nie tylko materialnie.
W okresie przedwojennym
prowadzil takze intensywna
dzialalno§6 apostolska.

Z czasem w Niepokalanowie

+r Jednym z gl6wnych jej

§rodk6w byl rozw6j
Rycerstwa Niepokalanej.
Ojciec Maksymilian dbal
o utrzymywanie wi€zi
z czzonkami stowarzyszenia,

powstal istotny o§rodek
wydawniczy prasy religij nej.
Wychodzily tu dwa poczytne
miesieczniki oraz od lat
trzydziestych dziennik,

(„Mazy Dziennik"), a takze
publikacje ksiazkowe. Prasa
niepokalanowska, kt6ra mozna zaliczy6 do
kategorii czasopism religij no -spolecznych, miala
zasieg masowy. Najbardziej poczytne periodyki
6wieckie osiagazy co najwyzej 6wier6 nakzadu
„Rycerza". Materialem na osobny artykul jest
analiza tresci drukowanej w nim publicystyki,
w tym dyskusja wok61 zarzut6w o antysemityzm.
Skupiajac sic jednak na samym o. Maksymilianie,
naledy podkre§li6, Ze tematyka Zydowska nie byla
dla niego najwa2niejsza. W swoim nauczaniu
koncentrowal sic g16wnie na dzialalno§ci
misyi.nej oraz rozwoju duchowym.

prenumeratoram i pisma
1 innymi 8rupami
sympatyk6w, in.in. prowadzac z nimi regularna
korespondencje. Z rozrastaniem sic
Niepokalanowa bylo tez zwiazane wyodrebnienie

O§rodek w Niepokalanowie miaz nowoczesna
infrastruktung p oligraficzna obslugujaca
wydawnictwo oraz wlasna sie6 kolporterska,

po lacinie, nast€pnie japofiscy ksieha je tlumaczyli.

prowadzona r6wniez za po§rednictwem Rycerstwa
Niepokalanej. W latach trzydziestych podjeto
kolejne inicjatywy - zalozono funkcjonujaca do
dzi§ zakonna Ochotnicza Straz Po2arna,
rozpoczeto starania o przyznanie koncesji na
nadawanie audycji radiowych. Maksymilian
zainteresowal sic tez nowymi mozliwo§ciami
ewangelizacyj nymi, kt6re dawaza telewizj a.
Na potrzeby wydawnictwa planowal
wybudowanie niewielkiego lotniska. Rozp oczeto
tez przygotowania do budowy ko§ciola.
W zalozeniu o. Maksymiliana Kolbego
Niepokalan6w mial bye miejscem
samowystarczalnym pod wzgledem
ekonomicznym. Z tego powodu bracia wybudowali
nawet wlasna elektrownie, prowadzili duly
ogr6d warzywny; wyspecjalizowali sic w wielu
dziedzinach - krawiectwie, fryzjerstwie, a nawet

sic 23 sierpnia 1939 roku warszawskiej prowincji
franciszkan6w. Przed wybuchem wojny
w Niepokalanowie mieszkalo 760 zakonnik6w.
W tym samym czasie o. Maksymilianowi
Kolbemu udalo sic tez doprowadzi6 do zalozenia

japofiskiego Niepokalanowa w Nagasaki
(Mugenzai no Sono), gdzie w latach 1930-1935
prowadziz dzialalno§6 misyjna. Nie znajac j€zyka,
roapoczal tez wydawanie japofiskiego „Rycerza
Niepokalanej" („Seibo no Kishi"). Artykuly pisal

Klasztor cudownie przetrwal atak atomowy na
Nagasaki. Niep okalanowscy franciszkanie odbyli
tez misyjne podr6Ze do Chin i Indii.

Druga wielka wojna
Wybuch wojny zatrzymaz dynamiczny rozw6j
Niepokalanowa. Przerwano budowe §wiatyni,
wstrzymano dystrybucje czasopism, Niemcy
zrabowali maszyny drukarskie. Ojciec Maksymilian
zdazyl jeszcze rozesla6 wiekszo§6 braci do ich
dom6w rodzinnych, a sam zostal aresztowany
wraz z cz€6cia pozostalych zakonnik6w we
wrzesniu 1939 roku. Trafil do obozu przej6ciowego

(Dulagu D) w Amtitz, gdzie byl przetrzymywany
do grudnia. Kiedy po ponad dw6ch miesiacach
wr6cil do Niepokalanowa, klasztor zastal
spladrowany. Nie poddal sic jednak i rozpoczat
starania o wznowienie wydawania „Rycerza
Niepokalanej". Zachowala sic korespondencja o.
Maksymiliana z niemieckimi wladzami
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okupacyjnymi w Sochaczewie. Wynika z niej,
Ze udalo mu sic uzyska6 zgode na wydanie
zaledwie jednego numeru pisma, kt6ry ukazal sic
na przelomie 1940 i 1941 roku. 17 lutego 1941

roku o. Maksymilian Kolbe zostal aresztowany
przez gestapo i uwi€ziony na Pawiaku. Jedna
z hipotez dotyczacych przyczyn aresztowania
m6wi, Ze bylo ono skutkiem wydania tego
okupacyjnego numeru „Rycerza", w kt6rym
ojciec Maksymilian zamie§cil odwainy artykul
o prawdzie. Trzy miesiace p6Zniej trafil do obozu
KL Auschwitz.

Po wojnie

Przygotowanie do beatyfikacji odbywalo sic
w czasie og6lnego ozywienia Zycia religijnego
w Polsce - tuz po zakoficzeniu obrad Soboru
Watykafiskiego 11, w czasie obchod6w milenium
chrztu Polski i peregrynacji ikony Matki Bozej
Czestochowskiej. Sama beatyfikacja, mimo Ze
nieodzacznie zwiazana z Niepokalanowem, nie

pozostawala wydarzeniem lokalnym ani nawet
jedynie ko§cielnym. Jej znaczenie nalezy
rozpatrywa6 tez w kontek§cie miedzynarodowym
-budowania relacji polsko-niemieckich oraz
podejmowania rozm6w wladz PRL ze Stolica
Apostolska. Nazwisko o. Maksymiliana zostalo
wymienione w pamietnym oredziu episkopatu
polskiego do niemieckiego z 1965 roku.
Ponadto biskupi Polski i Niemiec wydali wsp6lny
memorial, podpisany przez kardynal6w Stefana

W czasie wojny w zajetym przez Niemc6w
niepokalanowskim klasztorze funkcj onowaly
schronisko PCK oraz konspiracy].na szkola.
Zakonnicy pomagali miejscowej ludno§ci,
uchodzcom z Poznafiski.ego, ukrywajacej sic na

poczatku wojny grupie Zyd6w, a p62niej takze
powstaficom warszawskim.
Po zakoficzeniu wojny, pozbawieni swego
zalodyciela i zarazem gwardiana wsp6lnoty,

powoli wracali do codziennego rytmu pracy.
Podobnie jak inne zakony, korzystajac
z zaangazowania wladzy komunistycznej w walke
z opozycja polityczna oraz zbrojnym podziemiem
niepodleglo§ciowym, skupili sic na odbudowie
przedwojennego status quo. Udalo sic wznowi6
dzialalno§6 wydawnicza; wytwarzano tez
dewocjonalia, skupiajac sic przede wszystkim na
tloczeniu i propagowaniu Cudownego Medalika.
W polowie lat pie6dziesiatych konsekrowano
nowa §wiaynie.

Wyszyfiskiego i Juliusa D6pfnera, w kt6rym
wyrazali podziw dla ofiary o. Maksymiliana
i deklarowali wsp6lne dazenie do jedno§ci.
Wediug fr6dct ko§cielnych, na msze beatyfikacy].ng,
odprawiona 17 pazdziernika 1971 roku w bazylice
§w. Piotra w Rzymie, przybylo ok. 6 tys. Polak6w
z kraju. Urzad ds. Wyznafi zaproponowal, Zeby
na uroczysto§ci moglo wyjecha61250-1500
kaplan6w. Planowano tez zorganizowanie „wycieczki z Polski na uroczysto§ci beatyfikacy].ne",
co bylo sporym przedsiewzieciem logistycznym.
W beatyfikacji masowo uczestniczyli Polacy
mieszkajacy poza granicami kraju.

W wielu miejscach na terenie Polski odprawiano
w tym czasie msze dzi?kczynne. Dwa dni przed
beatyfikacja dyrektor Departamentu IV MSW

Droga na oltarze
Niepokalan6w, choc pozostawal pod czujnym
okiem wladz i byz poddawany licznym represjom,
wciaz sic rozwijal. Roslo jego znaczenie
jako o§rodka kultu maryjnego (juz w latach
sze§6dziesiatych byl okre§lany mianem
sanktuarium zar6wno przez wladze ko§cielne, jak
i pafistwowe), ale przede wszystkim stal sic
o§rodkiem kultu swego zalodyciela.
17 pazdziernika 1971 roku o. Maksymilian
Maria Kolbe zostal beatyfikowany, a niewiele
ponad dekade p6Zniej, 10 pa2dziemika 1982 roku,
kanonizowany.

®

Pry`mas Polshi hard. Stofan Wzyszyuski w touiacaystwie
bishaDdei] i francisEghandzl] arzed Dortrctem beatyfi hacyjnym

o. Makyiliara Kolbego

przeszal szyfrogram, w kt6rym polecat wladzom
lokalnym zachowa6 szczeg6lna czujno§6 podczas
spotkafi modlitewnych organizowanych na
terenie cazego kraju (in.in. w Niepokalanowie)
oraz do p6lnocy 17 pazdziernika przesla6
meldunki zawierajace informacje o ich przebiegu,
tre§ci kazafi biskup6w, oraz dekoracjach oltarzy.
Kanonizacja o. Maksymiliana Marii Kolbego
odbywala sic warunkach o wiele trudniejszych.
W Polsce obowiazywal bowiem stan wojenny.
0 skomplikowanej sytuacji prymasa J6zefa
Glempa pisal w swoich Dziennikach politycznych
Mieczyszaw Rakowski. W Urzedzie ds. Wyznafi
zastanawiano sic, jak wykorzysta6 sprawe
kanonizacji. Rozwazano wyslanie na uroczysto§ci

Starano sic tez uprzedza6 inicjatywy oddolne.
Skierowano duze §rodki do przedsi€biorstwa
Ars Christianana produkcje dewocjonali6w
okoliczno§ciowych z zaznaczeniem, Ze maja sic na
nich znalez6 akcenty patriotyczne, aby unikna6

przygotowywania przez pielgrzym6w chorngiewek
i emblemat6w solidarno§ciowych. Niepokalan6w
znalazl sis na szlaku 11 pielgrzymki papieza
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uroczysta msz€ 6w. dziekczynna za kanonizacje.
Tlumy zgromadzone w6wczas w Niepokalanowie
odnotowaz w Dziennikach. . . nawet Mieczyslaw
Rakowski. Wyniesienie o. Maksymiliana Kolbego
na oltarze wymuszazo zmiane polityki pafistwa
wobec Niepokalanowa, ale tez wobec zakon6w.
polskiej ekipy radiowo-telewizyjnej i transmisje.
Wladze musialy sic bowiem wlaczy6 w oficjalne
Sugerowano przedstawianie w artykulach prauroczysto§ci (niezaleinie od podejmowanych
sowych Smierci nowego §wietego w szerokim
kontek6cie faszyzmu, eksponowania okruciefistwa dzialafi nieoficjalnych), kt6rych organizacja
wynikala z obu proces6w. Oficjalna reakcja na
wojny i „problematyki walki o pok6j
beatyfikacje o. Maksymiliana bylo po§miertne
i rozbrojenie". Podobnie jak w przypadku
odznaczenie go wraz z innymi, kt6rzy poniesli
beatyfikacj i, organizowano wyj azd pielgrzym6w
§mier6 w obozie Auschwitz, Krzyzem Zlotym
do Rzymu. Postulowano wyszanie na uroczysto§6
Orderu Virtuti Militari, na mocy uchwazy Rady
w pierwszej kolejno§ci bytych wie2ni6w oboz6w
Pafistwa z 22 marca 1972 roku.
koncentracyi. nych oraz zasluzonych dzialaczy
Caritas.
Binletyn IPN Pawiec.DI LeDiec-sieapieri 2016

Blogoslawiony „ob. Kolbe Makeyndhan"
odsrracz;ony pesmierlnie

grzez Rade Pausnl)a PRL

Biuletyn IPN Pamie6.p]
npiee - sierpich 2016

Niepekohamfrodriscaj...
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FEelacje wsp6Iwiezni6w
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PAWIAK, WYZNANIE WIARY - OBRONA KRZYZA

Ph
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Wedlug zeznafi naocznego §wiadka Edwarda Gniadka, Ojciec
Kolbe juz na poczatku pobytu w wiezieniu dal §wiadectwo
wiary w Chrystusa. Zanim otrzymal ubranie wiezienne, nosil
habit. U paska zwieszala sic koronka franciszkafiska
z krzy2ykiem. Esesman na widok habitu wpadl w furie.
Szarpiac za krzyz, pytal:
Ty w to wierzysz? -Tak, wierze - odpowiedzial spokojnie
Ojciec Kolbe. Otrzymal pie§cia w twarz.
Pytania sic powtarzaly.
Za kazdym razem Niemiec uszyszal niezmiennie: Wierze!
Kazdemu "wierz€" towarzyszyfo uderzenie pi€§cia w twarz.
Wreszcie esesman, widzac, Ze Ojciec Kolbe jest niewzruszony,
trzasnaz drzwiami i odszedl.
Na Pawiaku Ojciec Kolbe nie przestawal bye apostolem.
Byl dla drugich uczynny i dyczliwy... Jak zeznaja §wiadkowie,
du2o sic modlil i innych do modlitwy zachecaz. Bo modlitwa twierdziz - daje sily w najciezszych pr6bach kycia.
W dniu 13 marca 1941 r. Ojciec Maksymilian wysyla list
do Niepokalanowa: "Niech wszyscy bracia duzo i dobrze sic
modla, pilnie pracuja i niech sic nie martwia, poniewaz bez
wiedzy i woli dobrego Boga i Niepokalanej Dziewicy nic sic
sta6 nie moze".
br. jweventyn Mtodozeniec

PRZYBYCIE O]CA MAKSYMILIANA DO OB0ZU W O§WIECIMIU
Wieczorem 28 maja 1941 r. przybywa do obozu o§wiecimskiego transport
wie2ni6w politycznych z Warszawy. Pod silna eskorta esesman6w
wychodza z bydlecych wagon6w, szczuci psami i bici kolbami, maszeruja
na plac apelowy o6wiecimskiej ka2ni.
Przy wywolywaniu nazwisk musiano biec wzdluz szpaleru utworzonego

przez esesman6w, z kt6rych ka2dy batogiem lub rzemieniem okutym
w oZ6w biz po glowie i twarzy. Na noc zamknieto wszystkich w malej
lazni, gdzie z braku powietrza kilku omdlewa. Nastepnego dnia,

po przebrapiu kazdego w lachmany lu4zka krwia zmoczone, kazano
ksiezom i Zydom wystapi6 z szeregu. Zyd6w zbito i zmasakrowano
do nieprzytomno§ci i wcielono do karnej kompanii (blok Smierci),
ksiedy natomiast przeznaczono do ciezkiej pracy.
ks. Korwad Szql]eda -uiezieri Oswiecinia, naocz!ny stiiiadek
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AUSCHwlTz
W obozie oznaczono Ojca Kolbego numerem 16670. Ironicznie przywital Ojca Kolbego i jego
wsp6ltowarzyszy komendant obozu Fritzsch:

"Zapowiadam wan, Ze przyjechali§cie tutaj nie do sanatorium,
lecz do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z kt6rego jest wyj§cie tylko kominem krematoryjnym. Je§li sic to komu§ nie podoba,
to moze i§6 zaraz na druty wysokiego napiecia. Je6li sa w transporcie Zydzi, to nie maja prawa Zy6 dlu2ej niz dwa tygodnie, jesli za§
ksie2a, to moga Zy6 jeden miesiac, reszta trzy miesiace".

Trzeciego dnia na blok nowo przybylych wiefni6w przychodzi
komendant obozu i daje rozkaz: "Pfaffen raus" (klechy, wystapi6)!
Poprowadzil ich przed kuchnie do komanda pracy "Babice".
Kapo tego komanda, Krott, kryminalista budzacy postrach w§r6d
wiefni6w, z miejsca uwzial sic na Ojca Kolbego. A za co? Moze
za to, Ze byl bardziej skupiony. A moze dlatego, Ze na jego widok
budzilo sic jeszcze w nim sumienie. Postanowil go wykoficzy6.
W czasie pracy poza obozem nakladal mu wieksza ilo§6 gal€zi
i kazal biec. Kiedy indziej tak go zbil, Ze na wp6Z Zywego

przynie§li go koledzy do obozu.
br. fueventyn Mtodederhec

W 06wiecimiu odczuwalo sic degradacje
czlowieka, dziesiatki ludzi przezywaly kryzys
czlowieczefistwa w sobie samych. Budzily sic
jakie6 zwierzece instynkty...
Psychika czlowieka byla bezlito§nie okaleczona...
Odnosilo sic wrazenie,
Ze §wiat caly tonic we wzajemnej nienawi§ci...
I oto nastepuje wstrzas. Znajduje sic w§r6d nas
kto§, kto w te noc duchowa wysoko wznosi
sztandar milo§ci...

Byl to wstrzas pelen optymizmu, regenerujacy
i dodajacy sit.„
M6wienie o tym, Ze Ojciec Maksymilian umarl
dla jednego z nas lub dla jego rodziny jest
co najmniej uproszczeniem sprawy.

Ta §mier6 byla ratunkiem dla tysiecy ludzi i na tym
polega wielko§6 tej §mierci.

ink. I. Bielecki - wiezieri ostL]iecinia
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O§wiecim w Doezjt . . .

autor Hertryk Btiha

c6Ze§ ty zawinil,

Gdy dzisiaj patrze z zamku

prasfary O§wi?cimiu,

W spokojne Sdy tale,

ze dzi§ wielu z odraza

Widze cie O§wiecimiu

wymawia twoje imie?

rozwijasz sic wspaniale.

Ty kasztelafiski grodzie,

Tamte dni pelne grozy

potozony had Sofa,

Dzi§ czas nowy vymiafa,

zawsze§ wrogim najezdzcom

By ci zn6w dobre imie

odwaznie stawial czolo.

Przywr6ci6 w§r6d miast §wiata.

Stary zamek na wzg6rzu

Lecz na zawsze zostanie

Stale czuwal na strafy,

cos, czego §wiat nie zmaze:

wsluchiwal §ie w szum rzeki

imie twoje Auschwitz

i tak wieki przemierzal.

i te straszne cmenfarze.
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O§wiecim ev literaturze. . .

nie jest mo2liwa, ale to literatura chyba najpezniej potrafila odda6 koszmar oboz6w

Theodor W.
Adorno napisal
wprawdzie slynna
fraz€, wgo§cie
my§l traktuja
kt6rej po
Auschwitz
poezja
koncentracyjnych.
Przyjezdzajacy
do Malopolski
odwiedziny
w niemieckim
obozie zaglady Auschwitz jako obowiazkowy punkt programu. Przy czym, rzecz jasna,
nie jest to wizyta turystyczna, lecz bezposredni kontak[ z jednym z najwainiejszych dramat6w ludzkiej
historii.

Wsr6d wiezni6w bylo oczywiscie wielu pisarzy, znaczna ich cze§6 pr6bowala zmierzy6 sic z tym tematem we wzasnej tw6rczo§ci. Znalezli sic w§r6d nich:

Miriam Akavia (1927-) pochodzaca z Krakowa pisarka izraelska, autorka licznych powie§ci i zbior6w
opowiadafi, w tym wspomniefi z obozu w Plaszowie i Auschwitz pt.Jese.efe owzodos`c€..

Kazimierz Albin (1922-2019) dotari do obozu wraz z pierwszym transportem w 1940 roku, zdolal
uciec zima 1943. Do§wiadczenia obozowe oraz walke w ruchu oporu opisal w ksiazce List goficzy.
Historia mojej ucieczki z O§wiecimia i dzialalnos6 w konspiracji.
Bogdan Bartnikowski ( 1932-) trafiz do obozu majac dwana§cie lat; w zbiorze opowiadafi Dzc'ecG.dsftyo
eo parsdeAczch opisuje tragiczne losy dzieci uwiezionych w obozie.

Halina Birenbaum ( 1929-) polsko-izraelska tlumaczka poetka autorka ksiazek po§wieconych
Holocaustowi. Trafila do obozu jako nastoletnia dziewczynka i cudem uniknela §mierci w komorze
gazowej.

Tadeusz Borowski ( 1922-1951) autor K¢ow&eceaego &t;a.af¢ i Po2eg„a!„ie z Mare.a, spod jego pi6ra wyszlo
wiele opowiadafi obozowych. Jako pierwszy ukazal banalno§6 zza.

Charlotte Delbo ( 1913-1985) Francuzka, kt6ra trafila do obozu wraz z transportem dzialaczy
francuskiego ruchu oporu; swoje przezycia opisala w ksiazce 2a!de7z g 73as #c.a pceoro'cG..

Wladyslaw Fejkel (1911-1995) profesor Akademii medycznej w Krakowie, kt6ry w ksiazce
W7r®.¢rfu!.¢rsfa8. szp££a!J KL 4ascfeztic.fa opisuj e zbrodnicze praktyki ukrywane po d pozorem dzialalno§ci

medycznej.

Zofia Kossak -Szczucka (1890-1968) autorka przede wszystkim powie§ci historycznych takich jak:
Kray2aet;ey czy Kro7 ar€doc{;aty. Do§wiadczenia z pobytu w Auschwitz (1943-1944) opisala w ksiazce
Z otchiani.
Elie Wiesel (1928 -2016) pisarz i dziennikarz pochodzenia dydowsko-wegierskiego, laureat pokojowej
Nagrody Nobla( 1986); napisaz kilkana§cie powie6ci, esej6w, dramat6w i tom6w opowiadafi, z karych
spora cze66 porusza tematyke martyrologii Zyd6w.

Krystyna Zywulska (1914-1993) autorka Przedylam O§wiecim, jednej z pierwszych relacji o losach
wie2ni6w zaglady w Auschwitz.
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Oiviecim w UNESCO . . .
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roku 1979 ob6z koncentracyjny Auschwitz-Birkenau zostal wpisany na lists
UNESCO.
Wpisanie na jego list€ budzilo wiele kontrowersji, Ot62, dlaczego ob6z, kojarzacy

sic ludziom z b6lem, cierpieniem i §miercia rna sta6 sic dziedzictwem kultury? Aktualnie miejsce to
jest oczywi§cie traktowane jako muzeum. Kto byl, wie jak emocjonalnym przezyciem moze bye jego
zwiedzenie. Czy tak przerazajace miejsce mozna nazwa6 muzeum? Jest to bardziej cmentarz, kt6re

powinni§my uszanowa6 ze wzgledu na zmarlych tan tysiace ludzi. Wpisanie obozu na liste UNESCO, zwraca uwage wiekszej ilo§ci os6b i miej§ce to jest bardziej popularne. Pamieta6 nalezy, 2e wiele
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narod6w jest wciaz przekonana, iz ob6z ten byl polskim obozem, a byl przeciez niemieckim obozem
koncentracyjnym utworzonym na terenach okupowanej Polski w czasie 11 wojny Swiatowej.

Pelna poprawna nazwa brzmi „Auschwitz -Birkenau. Niemiecki nazistowski ob6z koncentracyjny
i zaglady (1040-1945)" W duzej mierze jest to sukces polskich eurodeputowanych, kt6rzy w 2007
walczyli o prawde historyczna w tej sprawie.
Jest to jedyny ob6z koncentracyjny i zaglady wpisany na List€ §wiatowego dziedzictwa jako symbol
okruciefistwa ludzi wobec ludzi w XX wieku.

Ob6z Auschwitz Birkenau, wytw6r nazistowskiej ideologii, trudno rozpatrywa6 w kategoriach
kulturowego dorobku ludzko§ci. Pozostaje on jednak cze6cia naszego dziedzictwa, choc nie jako dobro

kultury, a symbol okruciefistwa, kt6ry musi bye chroniony dla zachowania pami€ci i ku przestrodze.
Ob6z zalozony zostal w maju 1940 roku na mocy specjalnego rozkazu Heinricha Himmlera, ministra
spraw wewnetrznych Ill Rzeszy, dow6dcy SS i polic).i. Zlokalizowano go na peryferiach O§wiecimia,

polskiego miasta wcielonego do Niemiec. Rozbudowany w kolejnych latach stal sic najwiekszym
miejscem zaglady w czasie 11 wojny §wiatowej.

Wieziono w nim Polak6w, obywateli wielu kraj6w Europy, a od 1942 r. g16wnie 2yd6w. W wyniku
planowej eksterminacji, wyniszczajacej pracy i nieludzkich warunk6w bytowania zgin€lo w tym
„kombinacie masowej zaglady" co najmniej 1,2 miliona ludzi przede wszystkim pochodzenia

dydowskiego. Wiekszo66 z nich mordowano w komorach gazowych zaraz po przywiezieniu do obozu,
a zwloki spalono w krematoriach.
W styczniu 1945 r. hitlerowcy ewakuowali ob6z, ale nie zdazyli go zniszczy6. Pozostaly obozowe

baraki, ruiny krematori6w, ogrodzenia z drut6w kolczastych, bocznica kolejowa i brainy obozowe,
z kt6rych jedna z napisem Arbeit macht frei, stala sic symbolem. Zachowaly sic r6wniez obozowe

archiwa i przerazajace swym autentyzmem, segregowane z niemiecka precyzja i magazynowane
osobiste rzeczy ofiar -walizki, buty, protezy, okulary, wlosy obcinane wiezniom po przybyciu do obozu
oraz dokumenty i przedmioty stanowiace czesto jedyny glad po ludziach, kt6ry stracili tu Zycie.
Te wstrzasajaca spu§cizne, Swiadectwo hitlerowskiego ludob6jstwa postanowiono zachowa6
po wsze czasy".

Wpds na Liste UNESCO na Qodstarrfe kryterium VI.

Opracowala Aheja Naei]ara,
naucaycielka Polskej Szkaly im. stl>. M. M. Kolbe w Chicago

