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5 5ROCZNIKI KSIĘDZA JERZEGO

Wstęp

„Krew męczenników jest posiewem chrześcijan” – napisał żyją-
cy na przełomie II i III wieku Tertulian. „Tam, gdzie są męczennicy, 
tam również w sposób dramatyczny do głosu dochodzi prawda. Jest 
to prawda o Bogu i człowieku. Prawda o Jezusie Chrystusie, który z mi-
łości do nas oddał swoje życie” – mówił arcybiskup krakowski Marek 
Jędraszewski podczas Mszy św. dla Międzynarodowej Solidarności 
Trynitarskiej, odprawionej 30 kwietnia 2019 r. w Kaplicy Domu Trójcy 
Świętej w Krakowie.

Sympozjum Naukowe „Męczennicy za wiarę i Ojczyznę”, które od-
było się 15 maja 2019 r. w Górsku, poświęcone było męczeństwu jako 
ofierze w wymiarze chrześcijańskim i patriotycznym. W historii Polski 
wymieszanie tych obydwu wymiarów w sposób nierozerwalny jest bar-
dzo częste. Najlepszym przykładem może być tu osoba błogosławio-
nego księdza Jerzego Popiełuszki, który poniósł śmierć w imię pokojo-
wej walki o wartości chrześcijańskie, patriotyczne, a także o naturalne 
prawa człowieka. Wielu męczenników II wojny światowej, umierając 
za Ojczyznę, oddając życie za Bliźnich, było równocześnie męczennika-
mi w wymiarze chrześcijańskim, walcząc przeciwko nieludzkim ideolo-
giom komunistycznej i nazistowskiej oraz ich praktycznym ludobójczym 
przejawom.

Opublikowane w tomie teksty mówią o męczeństwie, które miało 
bardzo różne wymiary. Przejawiało się ono w ofierze życia, wolności, 
w cierpieniu fizycznym, moralnym, a nawet w utracie tożsamości naro-
dowej (dzieci polskie porywane do Niemiec w celu germanizacji). Wiek 
XX był wiekiem męczenników. Nigdy w historii nie było ich tak wielu. 
Wśród nich były też miliony Polaków, którym winni jesteśmy pamięć 
i wdzięczność, a także miłość w odniesieniu do bliźnich.

Redaktorzy
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ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Kościół XX wieku  
wspólnotą męczenników

Od początku istnienia wspólnoty wierzących w Chrystusa w jej historię 
wpisało się męczeństwo – od czasów św. Szczepana, przez męczenników 
pierwszych wieków chrześcijaństwa, ofiary rewolucji, totalitarnych sys-
temów, po współczesne prześladowania chrześcijan w różnych częściach 
świata. W życiu chrześcijańskim jest ono wyrazem najwyższego świadec-
twa i wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, ponieważ w sensie teologicz-
nym i duchowym ideał męczeństwa ma swój wzór w Jego męce i śmierci. 
Jezus Chrystus, „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci 
-i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,6–8). Ten ideał komentuje numer 42 Konsty-
tucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium: „Toteż męczeństwo, przez 
które uczeń upodabnia się do mistrza przyjmującego z własnej woli śmierć 
dla zbawienia świata i naśladuje Go w przelaniu krwi, uważa Kościół za dar 
szczególny i najwyższą próbę miłości”1. Dlatego też męczeństwo jest szcze-
gólnym powołaniem i łaską, której udziela sam Bóg swoim uczniom goto-
wym do najwyższej ofiary z własnego życia dla Niego2.

Papież Jan Paweł II w liście apostolskim Tertio millenio adveniente za-
uważył, że ostatnie stulecie stało się wiekiem męczenników3. Rzeczywiście 

1 Więcej zob. M. Jagodziński, Teologiczno-eklezjalne wymiary świadectwa i męczeń-
stwa chrześcijan w XX wieku, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2012, nr 18, s. 19–32; 
R. Małecki, Istotne elementy teologii męczeństwa, „Ateneum Kapłańskie” 2000, nr 135, 
z. 2–3, s. 204–216; A. Żądło, Męczeństwo jako dar szczególnego świadectwa, „Homo Dei” 
2000, nr 3 (70), s. 34–46; S. Logosz, Niektóre aspekty teologii męczeństwa w literaturze 
wczesnochrześcijańskiej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1979, nr 7, s. 49–73.

2 Por. M. Starowieyski, Męczennicy uczniami Chrystusa, „Warszawskie Studia Teolo-
giczne” 2008, nr 21, s. 42–52.

3 Por. Jan Paweł II, Tertio millennio adveniente, nr 37.
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wbrew niektórym przekonaniom o postępie ludzkości i humanizacji współ-
czesnego świata pozostaje faktem, że to właśnie w wieku XX miało miejsce 
największe prześladowanie chrześcijan. W okresie od rewolucji francuskiej 
do dzisiaj, a szczególnie w dwudziestym stuleciu, rozpętane zostały prze-
śladowania na skalę nie notowaną dotąd na przestrzeni dwóch tysięcy lat, 
uwzględniając ich okrucieństwo, zasięg, czas trwania i liczbę ofiar. Z sa-
mych tylko wyliczeń statystycznych wynika, że w ciągu dwóch tysiącleci 
za wiarę zostało zabitych około 70 milionów chrześcijan, z czego 45,5 mi-
liona (czyli 65%) stanowią męczennicy XX wieku4.

Doświadczenie męczeństwa chrześcijan w XX wieku

Wierzący w Chrystusa w XX wieku doświadczyli prześladowań za wia-
rę głównie ze strony totalitarnych systemów, zakorzenionych w prądach 
filozoficznych i politycznych XIX wieku, a te z kolei w rewolucji francuskiej, 
która zakwestionowała dotychczasowe miejsce chrześcijaństwa w życiu 
społecznym. Widzimy w tym czasie także prześladowania, które obok tła 
ideologicznego oraz politycznego miały bardzo wyraźny rys religijnego fa-
natyzmu. Warto w tym kontekście przywołać męczeństwo Ormian, któ-
rzy w bestialski sposób byli mordowani na terenie islamskiego Imperium 
Osmańskiego już pod koniec XIX wieku, chociaż apogeum tych prześladowań 
przypadło na okres I wojny światowej. Szacuje się, że w latach 1915–1917 
mogło zginąć z rąk tureckich około 1,5 mln ludzi, a to ludobójstwo nazywa 
się pierwszym holocaustem XX wieku. Ormiańskich chrześcijan mordowa-
no w okrutny sposób – podrzynając gardła, ścinając głowy, niektórych wie-
szano lub krzyżowano. Tych, którzy przeżyl,i deportowano z Anatolii do Sy-
rii i Mezopotamii w marszach śmierci przez pustynię, gdzie większość ginęła 
z pragnienia i głodu, a także w wyniku morderstw (zrzucanie w przepaści 
górskie, topienie). Oprócz masowych morderstw, nieludzkiego traktowania 
i wysiedlania Turcy stworzyli ponad dwadzieścia obozów koncentracyjnych 
i przesiedleńczych. W szczególny sposób znęcano się nad ormiańskimi du-
chownymi, których często palono lub zakopywano żywcem5.

4 Por. A. Socci, Mroki nienawiści. Męczeństwo chrześcijan XX wieku, Kraków 2003, s. 24.
5 Więcej na temat męczeństwa Ormian zob. G. Kucharczyk, Pierwszy holocaust XX 

wieku, Warszawa 2004; M. Cygański, Ormianie – pierwsza ofiara ludobójstwa w XX wieku. 
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Kolejnym krajem, w którym doszło do programowej walki z chrześci-
jaństwem, był Meksyk. Liberalno-lewicowe władze 5 lutego 1917 r. wpro-
wadziły w tym państwie konstytucję, która w wielu aspektach dyskrymi-
nowała wierzących. W opartej na niej polityce doszło do wprowadzenia 
antykościelnych ustaw, które m.in. zabraniały publicznych nabożeństw, 
konfiskowały posiadane przez Kościoły nieruchomości, upaństwawiały ka-
tolickie szkoły. Część przepisów bezpośrednio uderzała w katolickie ducho-
wieństwo. Kapłanom zabroniono nosić publicznie strój duchowny, pozba-
wiono ich także prawa wyborczego oraz zakazano komentowania polityki 
rządu, praktyki religijne ograniczono do budynków sakralnych, zakazano 
też składania ślubów zakonnych. Z Meksyku wysiedlono wielu duchow-
nych, w tym biskupów. Kościoły, seminaria duchowne i klasztory zostały 
uznane za dobra państwowe6.

Do natężenia walki z Kościołem doszło szczególnie za rządów owładnię-
tego nienawiścią do Kościoła prezydenta masona Plutarca Eliasa Callesa 
(1924–1935). W 1926 r. antyklerykalne działania władz spowodowały wy-
buch chłopskiego powstania tzw. Cristeros w obronie wiary katolickiej i praw 
Kościoła oraz przeciwko laicyzacji Meksyku. Ich bojowym wezwaniem były 
słowa: „Viva Cristo Rey” („Niech żyje Chrystus Król”). Walki trwały trzy lata, 
a w szczytowym momencie wojska powstańcze liczyły 50 tys. osób i zajęły 
połowę terytorium kraju. Powstanie zakończyło się w wyniku rokowań rządu 
z episkopatem Meksyku, które odbywały za pośrednictwem Stanów Zjedno-
czonych. W czerwcu 1929 r. podpisano umowę, na mocy której zawieszono 
postanowienia konstytucji z 1917 r. oraz zwrócono część upaństwowionych 
świątyń. Wkrótce jednak władze meksykańskie przystąpiły do kolejnej fali 
nienawiści wobec Kościoła i jego wiernych. W latach 1934–1935 meksy-
kański Kościół doświadczył najgorszego prześladowania w swojej historii. 
Trwały one także kolejne lata. W wielu prowincjach rząd zamknął właści-
wie wszystkie świątynie, seminaria duchowne i dokonał konfiskaty wielu 

Zbrodnie dokonane przez Turków w latach 1915–1916, [w:] Polacy w Armenii, red. E. Wa-
leweander, Lublin 2000, s. 111–162; B. Bruneteau, Wiek ludobójstwa, Warszawa 2005, 
s. 51–70.

6 Por. A. Riccardi, Stulecie męczenników. Świadkowie wiary w XX w., tł. J. Dembska, 
Warszawa 2001, s. 350–351; J. Meyer, Prześladowania religijne w Meksyku, [w:] Męczen-
nicy XX wieku, red. L. Balter, „Kolekcja Communio”, nr 14, Warszawa 2001, s. 52–79.
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budynków kościelnych. Dochodziło także do morderstw na kapłanach. Oto 
jeden z przypadków odnotowany w „Rocznikach Katolickich”: „26 sierpnia 
1936 r. znaleziono ks. Józefa Carmen Espino, zamordowanego we własnym 
mieszkaniu: zadano mu sztyletem 20 ran, a po tym krwią nieszczęśliwej ofia-
ry napisano na ścianie: »Tak się stanie z każdym księdzem i każdym ohydnym 
katolikiem, który się sprzeciwia rządowi proletariackiemu«”7.

W 1917 r. wybuchała rewolucja bolszewicka w Rosji, w wyniku którego 
powstało komunistyczne państwo totalitarne – Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Wraz z rewolucją rozpoczęły się krwawe prześla-
dowania chrześcijan8, które w sowieckiej Rosji i od 1945 r. podległych jej 
politycznym wpływom państwach Europy Środkowo-Wschodniej trwały 
do końca istnienia imperium i upadku komunistycznych rządów w tej czę-
ści Starego Kontynentu9. W imię ideologii marksistowskiej starano się cał-
kowicie wyeliminować wiarę z życia ujarzmionych narodów. W niektórych 
z państw zakazano praktyk religijnych lub w znacznym stopniu je ograni-
czono. Wielu duchownych, w tym biskupów, skazywano w fikcyjnych pro-
cesach, zabraniano im pełnienia posług duszpasterskich. Znaczna część 
przeszła katorgę zsyłek do łagrów, więzień, gdzie byli w okrutny sposób 
torturowani. Z uległych kapłanów tworzono koncesjonowane Kościoły 
i organizacje kościelne, zwłaszcza tzw. świeckich katolików. Konfiskowano 
dobra kościelne, a same świątynie zamieniano często na fabryki, magazy-
ny, muzea, sale koncertowe. Represjonowano także wiernych świeckich. 
Skala męczeństwa chrześcijan różnych wyznań w bolszewickiej Rosji i ko-
munistycznych krajach europejskich jest porażająca. Pomimo intensyw-
nych badań nad tym zagadnieniem wciąż dysponujemy zaledwie szacunko-
wymi danymi o skali represji na wyznawcach Chrystusa, wypracowanymi 
przez historyków poszczególnych krajów10.

7 Por. N.L. Cieszyński, Roczniki Katolickie na Rok Pański 1938, t. XV, Poznań 1938, s. 38.
8 Na temat pierwszych ofiar rewolucji zob. przykładowo: F. Mac Cullagh, Prześlado-

wanie chrześcijaństwa przez bolszewizm rosyjski, Kraków 1924.
9 S. Courtois, N. Werth, J.L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartosek, J.L. Margolin, Czarna 

księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, wstęp do polskiego wydania K. Kere-
sten, Warszawa 1999.

10 Literatura dotycząca męczeństwa chrześcijan różnych wyznań w poszczególnych 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest już dzisiaj dość obszerna, wciąż jednak bra-
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Do masowych mordów dokonywanych przez liberałów i komunistów 
na chrześcijanach doszło także podczas wojny domowej w Hiszpanii w la-
tach 1936–1939. Najpierw, podobnie jak w Meksyku, zastosowano wo-
bec wierzących sankcje prawne, regulowane nową konstytucją Hiszpanii 
z 1931 r. Na podstawie uchwalonych przepisów rząd m.in. usunął religię 
ze szkół, zakazał księżom wykonywania zawodu nauczyciela, obligował du-
chownych do uzyskania pozwolenia na procesje i inne uroczystości, do-
konał także przejęcia własności kościelnych. Równolegle do tych działań 
w prasie pojawiały się artykuły szkalujące Kościół i duchowieństwo, posą-
dzane o bogactwo11.

Tak przygotowany grunt zaowocował krwawym żniwem podczas wojny 
domowej, w której po stronie republikańskiej wzięło też wielu ochotników, 
anarchistów i komunistów głównie z Europy (z Polski byli to tzw. „Dąbrow-
szczacy”). Wspierając wówczas siły rządowe, wymordowali oni ok. 7 tys. 
księży, zakonników i zakonnic, także dziesiątki tysięcy świeckich katoli-
ków, zwłaszcza aktywnych członków Akcji Katolickiej, tercjarzy, członków 
sodalicji i innych grup formacyjnych. Zbrodnie dokonywane były w okrut-
ny sposób, ofiary poddawano wymyślnym torturom. Jedynym powodem 

kuje syntetycznego opracowania, całościowo omawiającego to zagadnienie. Także w ję-
zyku polskim ukazało się także kilka pozycji naukowych, które omawiają represje wobec 
Kościołów w krajach komunistycznych, m.in.: B. Cywiński, Ogniem próbowane. Z dziejów 
najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej, t. 1: Korzenie tożsa-
mości, Rzym 1982; t. 2: …i was prześladować będą, Lublin–Rzym 1990; J. Tarasiński, Ko-
muniści wobec Kościołów w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1949–1978, 
Toruń 2013; Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego, red. J. Mareck, Kra-
ków 2011; Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stali-
nowskim w krajach byłego bloku wschodniego, red. J. Myszor, A. Dziurok, Katowice 2004; 
Świadectwo Kościoła Katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej. 
Księga Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej. KUL 11–15 sierpnia 1991, 
red. J. Nagórny i in., Lublin 1994; I. Mikłaszewicz, Polityka sowiecka wobec Kościoła kato-
lickiego na Litwie 1944–1965, Warszawa 2001; A. Streikus, Antykościelna polityka władzy 
sowieckiej na Litwie (1944–1990), Kraków 2010; Kościoły chrześcijańskie w systemach to-
talitarnych, red. J. Kłaczkowa, W. Rozynkowskiego, Toruń 2012; P. Boryszewski, Kościół, 
którego nie było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949–1989, War-
szawa 2002; A. Hlinka, Siła słabych i słabość silnych. Prześladowanie Kościoła na Słowacji 
1945–1989, Kraków 2013; Męczennicy XX wieku…

11 Por. N.L. Cieszyński, Roczniki Katolickie na Rok Pański 1938…, s. 131–143; P. Moa, 
Mity wojny domowej Hiszpania 1936–1939, Warszawa 2007, s. 245–261.
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nienawiści przedstawicieli środowisk lewicowych wobec chrześcijan była 
przynależność do stanu duchownego i Kościoła12. Jeden z historyków tak 
relacjonuje czerwony terror z okresu hiszpańskiej wojny domowej: „były 
wypadki, że pastwiono się w bezsensowny sposób nad kapłanami, zanim 
ich ostatecznie zabito, szczególnie w Aragonii, Katalonii i Walencji. Niektó-
rzy zostali spaleni w swoich kościołach, istnieją też relacje o dokonywaniu 
kastracji i obcinaniu członków. Zdarzało się również, iż zakopano ofiary 
żywcem, a przedtem kazano im wykopać sobie własny grób. Znacznie czę-
ściej dochodziło do wysadzania w powietrze i niszczenia kościołów. Księ-
żych kap używano podczas udawanych walk byków na ulicach […]. Wypija-
no wino mszalne z kielichów, tłuczono witraże, a członkowie milicji golili się 
w kropielnicach”13. Natomiast biskupi hiszpańscy w orędziu dotyczącym 
wojny domowej, skierowanym do pasterzy całego świata, w następujący 
sposób podsumowywali skalę prześladowań: „Rewolucja ta była niewy-
mownie okrutna. Rzeź przybrała formy straszliwego barbarzyństwa […] 
wielu okrutnie okaleczono, a potem ścięto; innym wyrywano oczy, wyci-
nano języki, innych rozcinano, palono, zakopywano żywcem, zarąbywano 
siekierą. Słowem stosowano najwymyślniejsze okrucieństwa na Sługach 
Bożych […]. Rewolucja ta była nieludzka. Nie uszanowano wstydu kobiety, 
nawet poświęconej Bogu. Sprofanowano groby i cmentarze […]. Rewolucja 
ta była barbarzyńska, gdyż zniweczyła dzieło cywilizacji długich wieków. 
Zniszczyła tysiące dzieł sztuki znanych ogólnie. Złupiła i spaliła archiwa […] 
skarbiec sztuki, szczególnie religijnej, wzbogacany w ciągu wieków, został 
w czasie kilku tygodni bezmyślnie zniszczony w okolicach podległych ko-
munistom […]. Żadna wojna, żadna inwazja barbarzyńców, żadne rozruchy 
społeczne nie stworzyły w Hiszpanii w żadnym wieku takiej ruiny”14.

12 Więcej zob. V.C. Orti, Mrok nad ołtarzem. Prześladowanie Kościoła w Hiszpanii 
w latach 1931–1939, tł. K. Kluza, Warszawa 2003; S. Correale, Męczennicy Walencji z okre-
su hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939), [w:] Męczennicy XX wieku…, s. 165–174; 
J.F. Guijarro, Męczennicy Madrytu w czasie hiszpańskiej wojny domowej, [w:] Męczennicy 
XX wieku…, s. 175–191.

13 Por. A. Beevor, Walka o Hiszpanię 1936–1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów, 
tł. H. Szczerkowska, Kraków 2009, s. 130–131.

14 Por. Wspólne orędzie biskupów hiszpańskich do biskupów całego świata o wojnie 
w Hiszpanii, tł. bp S. Okoniewski, Pelplin 1937, s. 14–15.
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Do męczeństwa chrześcijan w tym czasie dochodziło także w innych 
częściach świata15. Jednak prawdziwe apogeum prześladowań za wiarę 
nastąpiło podczas II wojny światowej i związane było ze zbrodniczą dzia-
łalnością nazistowskiego oraz sowieckiego totalitaryzmu. Oba systemy bu-
dowały świat bez Boga, tworząc w społeczeństwach nową religię, opartą 
na kulcie jednostki i ideologii. Za symboliczne miejsca kaźni świadków wia-
ry tego okresu można uznać niemieckie obozy koncentracyjne i sowieckie 
łagry (obozy pracy przymusowej tworzone od zakończenia rewolucji paź-
dziernikowej i funkcjonujące do 1987 r.). Podstawą ich funkcjonowania była 
katorżnicza praca skazanych, która doprowadzała często do wyniszczania 
i śmierci, poniżanie godności ludzkiej w każdy możliwy sposób, powodu-
jące degradację osobowości, a w przypadku niemieckich obozów koncen-
tracyjnych, także systemowa i zaplanowana eksterminacja więźniów (eg-
zekucje, komory gazowe, eksperymenty pseudomedyczne). Oba systemy 
totalitarne zgładziły w nich kilkadziesiąt milionów istnień ludzkich. Wśród 
nich odnajdziemy także męczenników, którzy w okrutnych męczarniach 
ponieśli tam śmierć za wiarę.

Martyrologia wyznawców Chrystusa trwała nadal po zakończeniu II 
wojny światowej i trwa po dziś dzień. Chrześcijanie codziennie giną z rak 
islamistów, są prześladowani w Indiach i w krajach buddyjskich, także 
w istniejących wciąż państwach o totalitarnym systemie komunistycz-
nym. Szacuje się, że współcześnie niemal 300 mln chrześcijan żyje w kra-
jach, gdzie ich wiara jest prześladowana16. Tylko w 2007 r. na świecie 
zostało zamordowanych 15 kapłanów, diakon, brat zakonny, siostra za-
konna i seminarzysta17. Warto także zauważyć, że współczesne prześlado-
wania chrześcijan to nie tylko pogromy i przelew krwi. Czasem dokonują 
się one poprzez dyskryminujące chrześcijan lub sprzeczne z Dekalogiem 
prawo, poniżanie wierzących, kształtowanie fałszywego obrazu Kościoła 

15 Por. Księga świadków. Martyrologium ekumeniczne, red. R. Larini, Częstochowa 
2004; Męczennicy XX wieku…

16 Dane te zostały zawarte w najnowszym raporcie papieskiego stowarzyszenia Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie. Obejmuje on trzy ostatnie lata, poczynając od 2017 r., https://opoka.
news/przesladowania-chrzescijan-gorzej-w-chinach-terrorysci-migruja (dostęp: 12.10.2019).

17 Por. J. Różański, Współcześni misjonarze męczennicy, [w:] Prześladowani i zapomnia-
ni. Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2007–2008, Warszawa 2008, s. 180.
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i chrześcijaństwa, głównie przy pomocy mediów. Świadkami takich wła-
śnie antychrześcijańskich postaw jesteśmy nawet w Europie18. Wszystkie 
przywołane powyżej przykłady prześladowania chrześcijan w XX wieku 
i w ostatnich dwóch dekadach, choć tak różnorodne i odmienne, jeśli 
chodzi o ich zasięg, kontekst kulturowy czy polityczny, mają wspólny 
mianownik – wszystkie są odsłoną wielkiej wojny religijno-kulturowej 
toczonej z chrześcijaństwem przez nieprzyjazne mu państwa, ideologie, 
religie oraz cywilizacje19.

Doświadczenie męczeństwa w Polsce

W naszych rozważaniach dochodzimy wreszcie do polskiego doświad-
czenia męczeństwa w XX wieku. Polacy zapłacili w tym mrocznym czasie 
wysoką cenę za wierność Bogu i ojczyźnie. Ginęli, bo byli Polakami i ka-
tolikami w czasie prześladowań sowieckich, w okresie II wojny światowej 
i po jej zakończeniu. Podczas komunistycznego zniewolenia Kościół stał 
się wyrazicielem wolnościowych dążeń Polaków i był programowo zwal-
czany przez komunistów. Można by rzec, że w latach 1945–1989 toczył 
się w PRL swoisty bój o „rząd dusz”. Ostatecznie wygrany przez Kościół, 
ale okupiony prześladowaniem duchownych skazywanych w procesach 
i przetrzymywanych w więzieniach (w tym gronie widzimy także bisku-
pów Czesława Kaczmarka, Antoniego Baraniaka), represjami łącznie 
z konfiskatą majątku, likwidacją kościelnych placówek szkolno-wycho-
wawczych, męczeńską śmiercią kapłanów bł. ks. Władysława Findysza, 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki czy zamordowanych u schyłku rządów komu-
nistycznych księży Sylwestra Zycha, Stefana Niedzielaka i Stanisława Su-
chowolca20.

18 Por. A. Adamski, Prześladowani i zapomniani, https://opoka.org.pl/biblioteka/P/
PR/echo-43-2008-przesladowania.html (dostęp: 12.10.2019).

19 Por. T. Terlikowski, Męczennicy XXI wieku, „Fronda” 2001, nr 58, s. 52.
20 Literatura dotycząca stosunków państwo–Kościół w PRL, w tym represji władz wo-

bec duchowieństwa, jest bogata. Z ostatnio wydanych publikacji, syntetycznie ujmujących 
tą tematykę, zob.: J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 
2003; D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce komunistycznych władz w Polsce w latach 
1945–1989, t 1: Problematyka organizacyjno-personalna, Łomianki 2011; t. 2: Działalność 
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Polska droga krzyżowa zaczęła się długo przed wybuchem II wojny świa-
towej. Wprawdzie odrodzona Rzeczpospolita w 1918 r. obroniła niepodle-
głość w zwycięskiej wojnie z bolszewikami, ale pozostawiła za wschodnią 
granicą setki tysięcy rodaków, którzy z różnych przyczyn nie mogli powró-
cić do ojczyzny. Pierwsze ofiary prześladowań widzimy więc w gronie Po-
laków, którzy znaleźli się na terenach ZSRR. Warto w tym kontekście przy-
wołać postać bpa Jana Cieplaka (1857–1926), którego sowiecka rewolucja 
zastała jako administratora diecezji mohylewskiej. Był dwukrotnie areszto-
wany w latach 1920 i 1921. W procesie pokazowym w Moskwie w dniach 
21–25 marca 1923 r. wraz z czternastoma duchownymi został oskarżony 
o działalność kontrrewolucyjną i szpiegowską na rzecz Polski. Wraz z ks. 
Konstantym Budkiewiczem biskup został skazany na karę śmierci, pozosta-
li kapłani na długoletnie więzienie. Ksiądz Budkiewicz został natychmiast 
rozstrzelany. Natomiast bp. Cieplakowi pod naciskiem światowej opinii pu-
blicznej i po ostrzeżeniu ze strony rządu polskiego wyrok zamieniono na 10 
lat więzienia. Ostatecznie hierarcha został wydalony z ZSRR i 14 kwietnia 
1924 r. powrócił do Polski21. Rok później z więzienia sokolnickiego w Mo-
skwie zostało zwolnionych ośmiu księży współoskarżonych w procesie bp. 
Cieplaka. W dniu 14 grudnia 1925 biskup Cieplak został wyznaczony na ar-
cybiskupa Wilna, zmarł jednak przed objęciem stanowiska22.

W latach 1937–1938 Rosjanie dokonali zorganizowanej zbrodni ludo-
bójstwa, znanej dzisiaj pod nazwą Operacji Polskiej NKWD. Uruchomił 
ją rozkaz numer 00485 ludowego komisarza spraw wewnętrznych Niko-
łaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r., który nakazywał aresztowanie m.in.: 
członków Polskiej Organizacji Wojskowej, ponadto pozostających w ZSRR 
żołnierzy wziętych do niewoli podczas wojny polsko-bolszewickiej, miesz-
kańców dawnego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy znaleźli się 

duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012; R. Łatka, Episko-
pat Polski wobec stosunków państwo – Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 
1970–1989, Warszawa 2019.

21 Por. R. Dzwonkowski, Represje wobec duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1918– 
–1939, [w:] „Skazani jako szpiedzy Watykanu”. Z historii Kościoła katolickiego w ZSRR 
1918–1956, red. R. Dzwonkowski, Ząbki 1988, s. 39.

22 Por. R. Bender, Cieplak Jan abp, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, 
L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1985, k. 471.
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w granicach ZSRR w wyniku ustaleń traktatu ryskiego, byłych działaczy 
PPS, duchownych, nauczycieli, urzędników, ale także zamożniejszych 
chłopów. Akcja objęła zasięgiem nie tylko Ukraińską i Białoruską SRS, ale 
również Moskwę i obwód moskiewski, Leningrad, Kraj Dniepropietrowski, 
Krasnojarsk i całą Syberię. Wszyscy aresztowani zostali podzieleni na dwie 
kategorie: pierwszą podlegającą rozstrzelaniu, drugą osadzeniu w więzie-
niach i łagrach z wyrokami od 5 do 10 lat. Akcja likwidacji ludności polskiej 
w ZSRR zakończyła decyzja NKWD i Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 15 
listopada 1938 r. Według danych NKWD, od 15 sierpnia 1937 r. do 15 li-
stopada 1938 r. na terenie ZSRR zostało aresztowanych, a następnie ska-
zanych 139 835 osób narodowości polskiej, w tym 111 091 osób skazano 
na karę śmierci, a 28 744 osoby pozbawiono wolności w warunkach za-
grażających biologicznej egzystencji, Inne dane mówią nawet o 140 tys. 
wymordowanych wówczas Polaków23.

Do kolejnych zbrodni sowieckich doszło w czasie II wojny światowej24. 
Zaplanowanej eksterminacji dokonywali także Niemcy. Są to wydarzenia 
mocno zakorzenione w społecznej świadomości i w miarę pełnie omó-
wione przez badaczy25. W gronie tych, którzy stracili wówczas życie w róż-
nych okolicznościach lub byli więzieni, widzimy wielu kapłanów26. Część 

23 Por. Śledztwo IPN ws. tzw. operacji polskiej NKWD w latach 1937–1938, https://
dzieje.pl/aktualnosci/sledztwo-ipn-ws-operacji-polskiej-w-latach-1937–1938 (dostęp: 
10.10.2019); T. Sommer, Operacja Anty Polska NKWD 1937–1938, Warszawa 2014; 
A. Zechenter, Zagłada Polaków w Związku Sowieckim. Od przewrotu bolszewickiego 
do „operacji polskiej”, Warszawa 2019; Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937–1938. Re-
presje wobec Polaków, wstęp: M. Majewski, W. Luarsabiszwili, O. Tuszuraszwili, H. Kuro-
miya, wybór i red. nauk. D. Alawerdaszwili, E. Kukhalaszwili, W. Luarsabiszwili, S. Koller, 
M. Majewski, O. Tuszuraszwili, Warszawa–Tbilisi 2016.

24 Por. R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowango w ZSRR 
1939–1988, Lublin 2003; Z.A. Peszkowski, S.Z. Zdrojewski, Katoliccy duchowni w Golgocie 
Wschodu. Od księdza Pomirskiego do ks. Niedzielaka, Pelplin–Warszawa–Łódź–Orchard 
Lake 2002, s. 707–1115.

25 Literatura dotycząca martyrologii Polaków w czasie II wojny światowej jest bardzo 
obszerna. Spośród ostatnio wydanych opracowań syntetycznych wymieńmy chociażby: 
W matni. Kościół na ziemiach polskich w latach II wojny światowej, red. B. Noszczak, War-
szawa 2011.

26 W Polsce badania nad martyrologium i gromadzenie świadectw męczeństwa du-
chowieństwa rozpoczęto zaraz po zakończeniu II wojny światowej. W latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, na polecenie prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, pracą nad martyrolo-
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z nich została wyniesiona na ołtarze, czyli kanonicznie Kościół uznał ich 
jako męczenników za wiarę. Najbardziej znaną postacią w tym gronie jest 
franciszkanin o. Maksymilian Maria Kolbe. Jest pierwszym kanonizowanym 
męczennikiem z okresu II wojny światowej. 17 października 1971 r. papież 
Paweł VI dokonał uroczystej beatyfikacji o. Maksymiliana jako wyznawcy, 
natomiast 10 października 1982 r. Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował 
go jako męczennika.

Ojciec Kolbe poniósł śmierć w KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer 
16 670. W obozowych warunkach starał się służyć swoim kapłaństwem 
współwięźniom, pomimo zakazów spowiadał, organizował tajne nabożeń-
stwa, dzielił się jedzeniem i podnosił na duchu. Pod koniec lipca 1941 r. 
z bloku 14A uciekł jeden z więźniów. W odwecie za ucieczkę, dziesięciu 
więźniów z tego bloku zostało skazanych na śmierć w bunkrze głodowym. 
Franciszkanin ofiarował swoje życie za jednego z nich, nieznanego mu 
wcześniej Franciszka Gajowniczka. Kiedy na apelu usłyszał jęki rozpaczy 
skazanego, błagającego o litość dla niego i jego dzieci, o. Kolbe wystąpił 
przed szereg i mówiąc, że jest księdzem, zaoferował oprawcom, że pójdzie 
na śmierć za niego. Hitlerowcy zgodzili się na tę niespotykaną wymianę. Oj-
ciec Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 r., dobity zastrzykiem fenolu, jako ostatni 
z więźniów zamkniętych w bunkrze głodowym. Jego zachowanie stało się 
symbolem heroicznej postawy polskich duchownych w tych tragicznych 
chwilach współczesnych dziejów. Kanonizacja o. Maksymiliana otworzyła 
drogę do kolejnych beatyfikacji i kanonizacji męczenników II wojny świato-
wej. W 1987 r. papież Jan Paweł II beatyfikował bpa Michała Kozala, który 
stracił życie w KL Dachau27, natomiast w 1999 r. wyniósł na ołtarze bł. ks. 
Wincentego Frelichowskiego28 oraz 108 męczenników ostatniej wojny29. 

gią duchowieństwa zajęło się dwóch salezjanów: ks. Jan Woś SDB oraz ks. Wiktor Jacewicz 
SDB. Ich mrówcza praca zaowocowała monumentalnym pięciotomowym dziełem Marty-
rologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939–
1945, które zostało wydane przez Akademię Teologii Katolickiej w latach 1977–1981.

27 Por. W. Frątczak, Biskup Michał Kozal. Życie – Męczeństwo – Kult, Warszawa 1987; 
T. Kaczmarek, Bp Michał Kozal „Mistrz Męczenników”, Włocławek 2001.

28 Por. R. Zadura, Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913–1945), Toruń 
2006.

29 Sylwetki wówczas beatyfikowanych zostały zaprezentowane w Męczennicy za wia-
rę 1939–1945. Duchowni i świeccy z ziem polskich, którzy prześladowani przez nazizm hi-
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Obecnie na etapie rzymskim toczy się kolejny proces męczenników II woj-
ny światowej30.

Mówiąc o martyrologii z okresu okupacji, nie sposób nie wspomnieć 
o ludobójstwie dokonanym na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. 
Tym bardziej że te wydarzenia przez wiele lat były przemilczane, także i dzi-
siaj ze względów politycznych ofiary rzezi wołyńskiej nie zostały należycie 
upamiętnione. Apogeum zbrodni dokonanych na naszych rodach miało 
miejsce 11 lipca 1943 r., czyli w tzw. „krwawą niedzielę”, kiedy UPA zaatako-
wało blisko sto polskich miejscowości na Wołyniu. Dokonano wówczas ma-
sowych mordów na wiernych i kapłanach gromadzących się na niedzielnych 
nabożeństwach. Łacińskich duchownych i wiernych zabijano tylko dlatego, 
że byli Polakami. Wraz z fizycznym unicestwianiem ludności burzono cmen-
tarze, kościoły, palono też całe wsie, aby po Polakach nie pozostał ślad. 
Po tamtych tragicznych wydarzeniach ukuło się w historiografii i literaturze 
pamiętnikarskiej powiedzenie o „przerwanych mszach wołyńskich”31.

Zakończenie II wojny światowej nie oznaczało końca martyrologii pol-
skiego narodu. W wyniku politycznych targów i zdrady aliantów, stracili-
śmy blisko połowę przedwojennego terytorium na rzecz ZSRR. Poza gra-
nicami odradzającej się z wojennej pożogi ojczyzny, znowu pozostało setki 
tysięcy rodaków. W kolejnych dziesięcioleciach, aż do upadku imperium 
radzieckiego, kontynuowano na nich represyjną politykę wobec Kościo-
ła. Pomimo perspektywy bycia pod ciągłym nadzorem i zagrożenia życia 
wielu kapłanów pozostało z wiernymi, posługując często w ukryciu sakra-
mentami świętymi. Ikoną tych duchownych jest chociażby bł. ks. Włady-
sław Bukowiński, zwany „apostołem Kazachstanu”, przed wojną wykła-
dowca katechetyki i socjologii w Seminarium Duchownym w Łucku oraz 
proboszcz tamtejszej katedry. Po raz pierwszy przez NKWD został aresz-
towany w 1940 r. Razem z innymi więźniami miał zostać rozstrzelany 23 

tlerowski dali Chrystusowi ofiarą życia świadectwo miłości, red. T. Kaczmarek, H. Kietliński, 
L. Królik, Warszawa 1996.

30 Por. Zginęli za wiarę. Kandydaci na ołtarze II procesu beatyfikacyjnego 2 grupy 
polskich męczenników z okresu II wojny światowej, red. W. Mazurowski, W. Więckowski, 
Pelplin 2011.

31 Por. J. Wołczański, Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego 
przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945. Materiały 
źródłowe, cz. 1, Kraków 2002; cz. 2, Kraków 2006.
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czerwca 1941 r., lecz w czasie egzekucji kula nie dosięgła go – cudem unik-
nął śmierci, nie został nawet draśnięty. Leżąc na dziedzińcu więziennym, 
udzielał rozgrzeszenia swoim sąsiadom. Po rozpoczęciu wojny niemiecko-
-radzieckiej wrócił do swych obowiązków proboszcza katedralnego. Kolej-
ny raz aresztowano go na początku 1945 r. W nocy z 3 na 4 stycznia NKWD 
uwięziło całą kapitułę łucką z bp. Adolfem Piotrem Szelążkiem na czele32. 
Kapłanów skazano na wieloletnie więzienie za szpiegostwo na rzecz Wa-
tykanu. Ksiądz Władysław Bukowiński do 1954 r. przebywał w radzieckich 
więzieniach i obozach pracy w Kijowie, Czelabińsku i Dżezkazganie. Wszę-
dzie posługiwał sakramentami współwięźniom, organizował tajne wykła-
dy33 i rekolekcje, które prowadził w kilku językach. W 1954 r. rozpoczął się 
nowy etap jego męczeńskiej drogi. Został zesłany do Kazachstanu, do Ka-
ragandy, gdzie w 1958 r. został ponownie aresztowany za prowadzenie taj-
nego duszpasterstwa i skazany na trzy lata łagrów. Karę odbył w Czumie 
w obwodzie irkuckim oraz w obozie w Sosnówce. Po odzyskaniu wolności 
kontynuował w Karagandzie pracę duszpasterską w prywatnych domach. 
Ksiądz Bukowiński zmarł 3 grudnia 1974 r.34, a jego beatyfikacji dokonał 
kard. Angelo Amato SDB 11 września 2016 r. w katedrze Matki Bożej Fatim-
skiej Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie35.

W okresie rządów komunistycznych w Polsce, jak już wspomnieliśmy, 
toczyła się bezpardonowa walka z Kościołem, okupiona również męczeń-
ską śmiercią zarówno wiernych, jak i duchownych36. Z grona prześladowa-

32 Por. W. Bukowiński, „Taki człowiek”. Wspomnienia z więzienia o ks. Biskupie Ad-
olfie Szelążku, „Znaki Czasu” 1990, nr 5, s. 241–251; B. Karwowska, Biskup diecezji łuckiej 
na Wołyniu, [w:] B. Karwowska, W. Rozynkowski, L. Zygner, Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek 
(1865–1950). Kapłan – Biskup – Wygnaniec, Podkowa Leśna 2010, s. 46–50; B. Karwowska, 
Wierność Kościołowi w okresie prześladowań, [w:] B. Karwowska, W. Rozynkowski, L. Zy-
gner, Gdy się kocha Boga, Kościół, swoją Ojczyznę…, s. 87–100.

33 Były to m.in. wykłady z historii Polski. Zob. W. Bukowiński, Historia nauczycielką ży-
cia. Historia est magistra vitae (Historia Polski pisana w łagrze), Biały Dunajec–Ostróg 2010.

34 Por. Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyja-
ciół, red. W.J. Kowalów, cz. 1, Biały Dunajec–Ostróg 2001; cz. 2, Biały Dunajec–Ostróg 2006.

35 Por. Ks. Władysław Bukowiński ogłoszony błogosławionym, https://www.radiomaryja.
pl/informacje/ks-wladyslaw-bukowinski-ogloszony-blogoslawionym (dostęp: 09.10.2019).

36 Na temat represji wobec duchowieństwa ukazał się trzytomowy słownik biogra-
ficzny. Zob. Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, red. 
J. Myszor, t. 1, Warszawa 2002; t. 2, Warszawa 2003; t. 3, Warszawa 2006.
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nych w tym okresie kapłanów jako pierwszy został wyniesiony na ołtarze 
ks. Władysław Findysz, kapłan diecezji przemyskiej37. Jego beatyfikacji 
w dniu 19 czerwca 2005 r. w Warszawie w imieniu papieża Benedykta XVI 
dokonał prymas Polski kard. Józef Glemp. Ksiądz Findysz po zakończeniu 
wojny, w czasach stalinowskich, protestował przeciwko likwidacji punk-
tów katechetycznych, ingerencji państwa w sprawy Kościoła i religii. Był 
inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W 1962 r. został mianowany 
dziekanem dekanatu żmigrodzkiego przez władze kościelne. Znany był 
z gorliwości duszpasterskiej, zwłaszcza jeśli chodziło o odnowę życia reli-
gijnego i moralnego w rodzinach. Za tę posługę spotkały go represje władz. 
Decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 1963 r. 
został aresztowany za „prześladowanie i dyskryminowanie ludzi niewie-
rzących”, następnie 17 grudnia tego roku skazany przez Sąd Wojewódzki 
w Rzeszowie na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności 
za „zmuszanie do praktyk religijnych”. Wyrok odsiadywał w więzieniach 
w Rzeszowie i Krakowie, gdzie był poniżany, torturowany fizycznie i psy-
chicznie. Wyczerpany i osłabiony chorobą został zwolniony z więzienia 29 
lutego 1964 r. Zmarł zaledwie kilka miesięcy później i pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie38.

Końcowa fala prześladowań duchownych i wiernych w PRL miała miej-
sce w ostatniej dekadzie rządów komunistycznej dyktatury, zwłaszcza 
po wprowadzeniu przez Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Mę-
czeńską sławą okryli się w tym okresie kapłani wspierający podziemną 
opozycję: ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Sylwester Zych, ks. Stefan Niedzielak 
i ks. Stanisław Suchowolec. Z tego grona na ołtarze został wyniesiony ks. 
Popiełuszko, ogłoszony błogosławionym 6 czerwca 2010 r. w Warszawie 
na Placu Piłsudskiego. Podczas Mszy św. dekret beatyfikacyjny kapłana 
męczennika w imieniu papieża Benedykta XVI odczytał abp Angelo Amato 
SDB, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej.

37 Por. Władysław Findysz (1907–1964), http://www.vatican.va/news_services/litur-
gy/saints/ns_lit_doc_20050424_findysz_pl.html (dostęp: 9.10.2019).

38 Por. A. Motyka, Dobry Pasterz. Biografia Sługi Bożego ks. Władysława Findysza, Rze-
szów 2003; L. Fiejdasz, Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie wo-
bec duchownych Kościoła katolickiego w latach 1950–1973, Lublin 2012, s. 225–235.
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Jan Paweł II strażnik pamięci o męczennikach za wiarę

Poruszając zagadnienie męczeństwa Kościoła w XX wieku nie sposób 
nie wspomnieć o roli, jaką odegrał w procesie przywracania pamięci o tych 
świadkach wiary papież Jan Paweł II. W okresie okupacji był naocznym 
świadkiem męczeństwa narodu polskiego i żydowskiego, a po zakończeniu 
wojny jako kapłan i następnie pasterz Kościoła zmagać się musiał z repre-
sjami komunistycznych władz, stając w tym czasie w jednym szeregu walki 
o rząd dusz z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim. Był więc 
bardzo wrażliwy na to szczególne świadectwo miłości do Boga i Kościoła, 
jakim jest męczeńsko przelana krew. To przywracanie pamięci przez pa-
pieża z Polski o męczennikach przybrało formę kanonicznego uznania ich 
świętości. Warto zauważyć, że Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu 
beatyfikował i kanonizował więcej błogosławionych i świętych niż wszyscy 
jego poprzednicy od końca XVI wieku, zaś największą grupę wyniesionych 
przez papieża na ołtarze stanowią właśnie męczennicy z czasów rewolucji 
francuskiej, hiszpańskiej wojny domowej, II wojny światowej, prześlado-
wań komunistycznych, a także zwalczania katolików w Irlandii, Meksyku, 
Brazylii, Chinach, Wietnamie, Japonii, Korei, na Nowej Gwinei i Filipinach. 
Wszystkie te akty kanoniczne były ważne nie tylko w związku z doświad-
czeniem Kościoła, ale także w szerszym wymiarze przywracały opinii 
publicznej pamięć o przelanej przez chrześcijan krwi. Niestety przez lata 
wiele faktów z martyrologium Kościoła w XX wieku było konsekwentnie 
przemilczanych przez polityków i media liberalno-lewicowe, czy też przez 
historyków. Zdarzały się sytuacje, że beatyfikacje lub kanonizacje męczen-
ników dokonane przez Jana Pawła II wzbudzały polityczne protesty. Tak 
było chociażby w przypadku św. Edyty Stein, kiedy protestowały środowisk 
żydowskie, czy męczenników z Chin oprotestowane przez komunistyczne 
władze tego państwa39.

Jan Paweł II konsekwentnie jednak w różnych dokumentach i przy 
okazji wielu uroczystości dopominał się o należyte miejsce męczenników 
współczesnych czasów w świadomości wspólnoty Kościoła. Zależało mu 
w tym przypadku, aby skrupulatnie gromadzić świadectwa o tych, którzy 

39 Więcej zob. J. Wąsowicz, Jan Paweł II – strażnik pamięci o męczennikach XX wieku, 
„Biuletyn IPN” 2018, nr 10, s. 52–60.
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oddali swoje życie za wiarę, ponadto by ten zasiew krwi przelanej za Chry-
stusa przynosił błogosławione owoce dla wspólnoty wierzących. Przypo-
mniał o tym, chociażby przed beatyfikacją 108 męczenników w Warsza-
wie, w swojej homilii wygłoszonej w Bydgoszczy: „Męczeństwo jest zawsze 
wielką i radykalną próbą dla człowieka. Najwyższą próbą człowieczeństwa, 
próbą godności człowieka w obliczu samego Boga. […] Czyż przed taką 
próbą nie stoi człowiek wierzący, który broni prawa do wolności religijnej 
i wolności sumienia? Myślę tu o tych wszystkich braciach i siostrach, któ-
rzy w czasie prześladowań Kościoła dawali świadectwo wierności Bogu. 
Wystarczy przypomnieć niedawną historię Polski i innych krajów i trud-
ności oraz prześladowania, jakim poddawany był wówczas Kościół i ludzie 
wierzący w Boga. Była to wielka próba ludzkich sumień, prawdziwe mę-
czeństwo wiary, która domagała się wyznania przed ludźmi. Był to czas 
doświadczenia niejednokrotnie bardzo bolesnego. […] Nasz wiek XX, na-
sze stulecie, ma swoje szczególne martyrologium w wielu krajach, w wie-
lu rejonach ziemi, jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba je zbadać, trzeba 
je stwierdzić, trzeba je spisać, tak jak spisały martyrologię pierwsze wieki 
Kościoła i to jest do dzisiaj naszą siłą – tamto świadectwo męczenników 
z pierwszych stuleci. […] Trzeba, ażebyśmy przechodząc do trzeciego ty-
siąclecia, spełnili obowiązek, powinność wobec tych, którzy dali wielkie 
świadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu. […] Dzisiaj chcemy oddać im 
cześć za to, że nie lękali się podjąć tej próby, i za to, że nam pokazali drogę, 
którą trzeba iść w nowe tysiąclecie”40.

Ojciec święty zwrócił także uwagę na jeszcze jedną niezmiernie ważną 
sprawę, mianowicie na to, że męczeństwo połączyło duchowo chrześcijan 
różnych tradycji. Za wiarę w Chrystusa w tych samych okolicznościach, nie-
kiedy w tych samych egzekucjach czy obozach koncentracyjnych, oddawa-
li swoje życie zarówno katolicy, jak i prawosławni czy protestanci. W tym 
miejscu warto więc przywołać na koniec fragmenty homilii Jana Pawła II 
wygłoszonej podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, na której 
zgromadzili się przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich: „W XX 
wieku, może nawet bardziej aniżeli w pierwszym okresie chrześcijaństwa, 

40 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św., Bydgoszcz 7 czerwca 1999 r., [w:] Jan Pa-
weł II, Dzieła zebrane, t. 9: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1: Polska, 
Kraków 2008, s. 787.
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bardzo wielu było tych, którzy dali świadectwo wierze często za cenę he-
roicznych cierpień. Iluż chrześcijan na wszystkich kontynentach przez cały 
wiek XX przypłaciło swoją miłość do Chrystusa własną krwią! Byli oni pod-
dani dawnym i nowym formom prześladowań, doświadczyli nienawiści i ze-
pchnięcia na margines, przemocy i zabójstw. Wiele krajów o starodawnej 
tradycji chrześcijańskiej na nowo stało się ziemiami, na których wierność 
Ewangelii kosztowała bardzo dużo. W naszym wieku »świadectwo dawane 
Chrystusowi, aż do przelania krwi, stało się wspólnym dziedzictwem za-
równo katolików, jak prawosławnych, anglikanów i protestantów«. A jest 
ich tak wielu! Nie możemy o nich zapomnieć.Przeciwnie – pamięć o nich 
należy zachować w sposób udokumentowany. […] Prześladowanie dotknę-
ło niemal wszystkich Kościołów i wspólnot kościelnych w XX wieku, jedno-
cząc chrześcijan w miejscach cierpienia i czyniąc z ich wspólnej ofiary znak 
nadziei na nadchodzące czasy. Ci nasi bracia i siostry w wierze, których 
dzisiaj wspominamy z wdzięcznością i czcią, stanowią jakby szeroką pa-
noramę chrześcijańskiego człowieczeństwa XX wieku. Panoramę Ewangelii 
Błogosławieństw przeżywanej aż do przelania krwi”. I dalej dodawał: „Oby 
w wieku i tysiącleciu, który już niebawem się rozpocznie, mogła pozostać 
żywa pamięć o tych naszych braciach i siostrach. Co więcej, oby mogła 
ona wzrastać! Oby była przekazywana z pokolenia na pokolenie, aby z niej 
rodziła się głęboka odnowa chrześcijańska! Oby była strzeżona jako skarb 
o wielkiej wartości dla chrześcijan nowego tysiąclecia i oby była zaczynem 
do osiągnięcia pełnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa!”41.

41 Por. Jan Paweł II, Nigdy nie ugięli się przed mocą zła, homilia wygłoszona 7 maja 
2000 r. w czasie nabożeństwa ku czci męczenników XX wieku, https://opoka.org.pl/biblio-
teka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/ekumeniczne_wspomnienie_07052000.html, (dostęp: 
08.09.2019).
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Błogosławiony męczennik  
ks. Stefan Wincenty Frelichowski 
(1913–1945) – życie, pamięć i kult

Wstęp

Spotkania ze świętymi mają różne wymiary, jednym z ważniejszych 
jest odwołanie się do ich słów oraz świadectw osób, które spotkały ich 
na swojej drodze życia, także w perspektywie duchowej. W niniejszym 
tekście zapraszam do spotkania z bł. ks. Stefanem Wincentym Freli-
chowskim. Przywołam zarówno jego słowa, jak i świadectwa rożnych 
osób odnoszące się do jego osoby. Na początku odwołam się do słów 
bpa Andrzeja Suskiego z Torunia, który w taki sposób opisał swoje spo-
tkanie z ks. Stefanem:

„Moja osobista i serdeczna więź z księdzem Stefanem Wincentym Fre-
lichowskim zawiązała się na kilka lat przed jego beatyfikacją, gdy w poło-
wie 1992 r., już po utworzeniu diecezji toruńskiej, odwiedziła mnie pani 
Marcjanna, Siostra Błogosławionego, przekazując maszynopis pamiętnika 
swego brata, pisany w latach 1929–1939, w okresie szkolnym, seminaryj-
nym i na początku kapłańskiej służby. Kopia odbita przez kalkę sprawiała 
trudności w czytaniu, ale lektura wciągała mnie coraz bardziej, tak bardzo, 
że poświęciłem na nią bez mała całą noc.

Trudno nie ulec fascynacji wyznaniom młodego człowieka, zapisa-
nym na własny użytek duchowy, z których wręcz bije całkowita szcze-
rość, niekiedy aż do bólu. Zauroczył mnie ten zapis, bo odzwierciedla 
dzieje duszy kogoś, kto zmaga się ze sobą, wykuwa swój charakter, nosi 
w sercu wielkie ideały i potrafi dokonać w młodości opcji fundamental-
nej, tego radykalnego wyboru drogi życiowej, któremu będzie wierny 
do końca, aż do męczeńskiej śmierci za drutami obozu koncentracyjne-
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go Dachau, gdzie odda życie w służbie braciom, współwięźniom zarażo-
nym tyfusem plamistym”1.

W badaniach nad życiem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 
kluczową rolę odgrywają przede wszystkim jego własne teksty. Myślimy 
tu o zachowanych i wydanych: Pamiętniku2, Rozważaniach na tle Ewan-
gelii3, artykułach, konferencjach, szkicach kazań4 oraz listach obozowych5. 
Drugą grupę tekstów stanowią liczne wspomnienia o jego osobie6.

Boże, dziękuję Ci za moich rodziców

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełm-
ży, w miasteczku położonym w centrum historycznej ziemi chełmińskiej7. 

1 S. Oder, Guziki sutanny. Błogosławiony S.W. Frelichowski w opowieści postulatora 
procesu beatyfikacyjnego, Warszawa 2017, s. 10–11.

2 Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Pamiętnik, red. W. Miszewski, 
J. Grodzicka, W. Rozynkowski, D. Żurański, Toruń 2003, ss. 165 (dalej: Pamiętnik).

3 Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, 
oprac. W. Rozynkowski, wydanie II, Toruń 2019, ss. 128 (dalej: Rozważania).

4 Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Kazania, konferencje, artykuły, 
oprac. M. Wróblewski, Toruń 2009, ss. 157 (dalej: Kazania, konferencje, artykuły).

5 Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Listy obozowe, oprac. 
M. Nędzewicz, Toruń 2005, ss. 249; Korespondencja obozowa bł. ks. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego z lat 1940–1945, tł. i oprac. s. Stefania A. Hayward OCD, Toruń 2017, ss. 
331 (dalej: Korespondencja obozowa).

6 Wspomnienia o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim, oprac. R. Zadura, 
„Biuletyn Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Błogosławionego Księdza 
Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu”, nr 15, „Błogosławiony Ksiądz Stefan 
Wincenty Frelichowski. Materiały”, nr 15, Toruń 2009, s. 167–168 (dalej: Wspomnienia).

7 Szczegółową biografię ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego zob. w: R. Zadura, 
Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913–1945). Biografia, Toruń 2006, 
ss. 336. Poza tym ks. Stefanowi poświęcono także szereg innych prac, np. E. Piszcz, 
Sługa Boży Wincenty Frelichowski, [w:] Polscy święci, t. 12, red. J.R. Bar, Warszawa 1987, 
s. 199–222; H. Ormiński, Sługa Boży ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, Kartuzy 1995; 
K. Podlaszewska, Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913–1945), Toruń 1998; 
W. Rozynkowski, Radosnym Panie! O bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim, Toruń 
2004; tenże, Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913–1945), Toruń 2019; 
tenże, Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913–1945): harcerz, kapłan, męczennik, 
błogosławiony, [w:] Słownik Biograficzny Powiatu Toruńskiego, t. 4, red. M. Krotofil, 
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Jego rodzicami byli Ludwik Frelichowski (1883–1957) i Marta (1886–1965) 
z domu Olszewska. Rodzina Frelichowskich zamieszkiwała kamienicę nie-
daleko rynku, przy ul. Chełmińskiej 5. Ojciec z zawodu był mistrzem pie-
karskim i prowadził piekarnię, która była dla rodziny głównym źródłem 
utrzymania. Stefan miał pięcioro rodzeństwa. Dwóch starszych braci: Cze-
sława (1909–1930) oraz Leonarda – w domu mówiono na niego Leszek 
(1911–1940), oraz trzy młodsze siostry: Eleonorę (1916–1986), Stefanię 
(1919–1948) i Marcjannę (1926–2003)8.

Stefan miał dobre i głębokie doświadczenie najbliższej rodziny. Jako 
dziecko, następnie jako dorastający młodzieniec, w końcu jako dojrzały 
mężczyzna, doświadczył miłości i troski ze strony rodziców oraz blisko-
ści rodzeństwa. Im też pierwszym uczył się okazywać wdzięczność i miłość. 
23 stycznia 1934 r. napisał w Pamiętniku tak: „Jak to miło jest mieć kocha-
nych swoich”9. Przeżywając śmierć brata Czesława 5 marca 1930 r. napisał: 
„Gdy przyszedłem do szpitala, to Czesiu, mój kochany brat, rozstawał się 
z tym światem, o wpół do piątej po południu 4 marca 1930. Straciłem bra-
ta, a rodzice swego syna, swoją dumę tu na ziemi. Straciłem brata. Był on 
mi rzeczywiście starszym ukochanym bratem”10.

Czytając zapiski Stefana, widzimy, że zrodziło się w nim, jak najbardziej 
naturalne w życiu młodego człowieka, pytanie, jaka ma być jego droga ży-
ciowa: „Okres matury zbliża się coraz prędzej, coraz szybciej. Lecą dni, go-
dziny, a ja co robię? Prawda, uczę się i przygotowuję do niej. Chcę ją zdać 
i zdać ją muszę. Ale co potem? Co potem mam począć; czym mam zostać? 
Moje wewnętrzne przekonania, życzenia krewnych, a zdaje się, że i pra-
gnienia rodziców, wszystko to skłania mnie do tego, abym został księdzem. 
I ja sam to czuję we mnie i w tym zawodzie czuję moje szczęście. Ja chcę 
być przewodnikiem ludu naszego. Chcę mu objawiać prawdy Boskie i uczyć 
go miłości Bożej. Ale o powołaniu na księdza ja czuję tak wysokie wyobra-
żenie, że gdy nie będę czuł, że odpowiadam warunkom, to z bólem serca, 

W. Rozynkowski, Toruń 2019, s. 44–59; W. Wielgoszewski, Ocalić od zapomnienia. 
Duchowni diecezji chełmińskiej XIII–XX wiek, Toruń 2019, s. 106–115.

8 W. Rozynkowski, O domu rodzinnym bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, 
„Paedagogia Christiana” 2007, t. 1 (19), s. 217–225.

9 Pamiętnik, s. 85.
10 Tamże, s. 28.
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ale odstąpię. Lecz w tym ja widzę mój jedyny cel życia. W tym tylko wi-
dzę siebie w późniejszych latach i czuję w sercu moim zapał i chęć świętą 
zostać sługą Chrystusa jak najniższym. Chciałbym być księdzem, by móc 
do Boga zanosić modlitwy, by za te wszystkie ofiary, które są wymagane 
od księdza, mieć tę wielką nagrodę: czynić, spełniać Ofiarę Świętą. Piasto-
wać Jezusa w swych rękach i dawać go ludziom. Spełniać tę świętą służbę 
Bożą, to moje największe życzenie, marzenie od dzieciństwa! I teraz stojąc 
u progu lat szkolnych, stojąc na bezdrożu życia mam się zastanowić, czy 
spełnię to powołanie, ten głos Boży wołający w mej duszy, czy też wy-
brać sobie inny zawód. Zastanowić się mam, czy może w innym zawodzie 
byłbym pożyteczniejszy, czy mógłbym lepiej wypełnić słowa Chrystusa 
i będąc mężem rodziny, żyjąc w społeczeństwie, być kapłanem świeckim, 
wypełnić swe życie według poleceń Akcji Katolickiej i wprowadzić w czyn 
cel Sodalicji: przez uświęcenie siebie samego uświęcić stany i przez stany 
społeczeństwo”11.

Siostra Marcjanna tak wspominała dom rodzinny: „W nim tętniło ży-
cie wieczorami. Zawsze przychodzili do nas dziadkowie i ciocia. Wszystkie 
uroczystości rodzinne odbywały się także u nas, ponieważ nasz dom był 
stosunkowo duży. Jego próg przekraczało też wiele młodych osób. Czę-
sto śpiewaliśmy pieśni narodowe, patriotyczne i młodzieżowe. Moje dzieci 
mówią mi czasami: Co mamusia tam nuci? Skąd mamusia to zna? A to wła-
śnie z tego okresu. Jeden grał na pianinie, drugi na skrzypcach i zawsze było 
wesoło. Oczywiście, były także kłopoty i zmartwienia. Czasami mieliśmy 
trudności finansowe. Ale wydaje mi się, że ten nasz dom był bardzo spój-
ny. Nie pamiętam oczywiście wszystkich sytuacji. W pamięci pozostanie 
mi wspomnienie październikowych kolacji, które zawsze kończyły się mo-
dlitwą na różańcu, mimo że na różaniec chodziliśmy do kościoła. Często 
modlitwę tę odmawiali razem z nami czeladnicy, którzy uczyli się zawodu 
u taty”12.

Będąc już w seminarium w Pelpinie, na początku II roku, Stefan, rozwa-
żając fragment Ewangelii według św. Łukasza, zapisał następujące słowa 
o rodzinie (28 XI 1932 r.): „Rodzice moi obaj skrzętnie pracowali i pracują 

11 Tamże, s. 31–32.
12 Wspomnienia, s. 167–168; W. Rozynkowski, Radosnym Panie! …, s. 12–14.
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bez wytchnienia. Mają pewien owoc pracy. Dom w Chełmży13. To owoc 
wyłącznie ich wysiłków. Ale obecnie mimo bardzo lichego stanu interesu, 
nie ustają w pracy, miłosierdziu, nie czynią niesprawiedliwych, nieczystych 
interesów, konkurencji. Widzą powolny upadek interesu, ale nie ustają 
w ufności do Boga. »Bóg dał, Bóg wziął, Bogu ofiaruję choć na sercu tak 
ciężko…«, tymi słowy matka żegnała Czesia14, tymi słowy pocieszali się ro-
dzice po jego śmierci. I tu mam przykład, jak działa zupełne oddanie się 
Bogu”15.

Kończąc w tym samym tekście charakterystykę swoich rodziców, Ste-
fan podziękuje Bogu za ich obecność następującymi słowami: „O Boże, 
dziękuję Ci z całego serca za moich rodziców chrześcijańskich. Dziękuję Ci 
za Matkę, która mnie zawsze do Ciebie prowadziła i w duszę pierwsze ziar-
na miłości dla Ciebie wsiała. Dziękuję Ci Boże, za mego ojca tak czynnego, 
we wszystkim zaradnego, pracującego aż do stargania swych sił. Dającego 
nam wzór miłości dla bliźnich, dla dzieci, dla życia. Dziękuję Ci Boże, bo nie 
umiem ich przymiotów wyrazić, ale głęboko tkwią mi w duszy. A dom ro-
dzinny, błogi ten dom, ileż dał radości i ukochania Ciebie Boże. Te modlitwy 
wspólne, te różańce, litanie w Wielkim Poście itd. Boże mój, dziękuję Ci”16.

Harcerstwo

Stefan Frelichowski wstąpił w szeregi harcerstwa, a dokładnie do 2 Dru-
żyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, 21 marca 1927 r. Był wtedy w klasie 
czwartej gimnazjum i miał 14 lat. 24 czerwca tego samego roku zaliczył 
próbę na stopień młodzika, a w dwa dni później złożył przyrzeczenie har-
cerskie17. Odniesienie do harcerstwa znajdujemy już na pierwszych stro-

13 Kamienica rodziny Frelichowskich położona była przy ul. Chełmińskiej 5, do lat 
trzydziestych XX wieku nosiła numer 31.

14 Czesław (1909–1930), starszy brat Stefana, zmarł 4 marca 1930 r. Chorobę 
i ostatnie momenty życia brata opisał Stefan w Pamiętniku, s. 25–28.

15 Rozważania, s. 18.
16 Tamże, s. 19.
17 J. Durczewski, Druh Wicek – ostatni kapelan Chorągwi Pomorskiej, „Studia 

Pelplińskie” 1998, t. 27, s. 178 n.; tenże, Harcerz – instruktor – wychowawca, „Biuletyn 
Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu”, nr 2, „Błogosławiony 
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nach Pamiętnika. Pod datą 28 grudnia 1929 r., czyli w pierwszym zapisie, 
jakiego w nim dokonał, zanotował: „Dziś robię inwenturę sklepiku harcer-
skiego. […] może zatrzymam go aby pokazać moje zdolności kupieckie, kto 
wie?”18.

Intersujący fragment dotyczący swojej obecności w harcerstwie odno-
tował pod datą 16 stycznia 1930 r.:

„W sodalicji kandydat na prezesa, a w drużynie mam objąć drużynowe-
go. Czy ja wiem, co robić? Będę czekał na wypadki. Czuję, że sodalicję bym 
dobrze poprowadził, co do drużyny, to się obawiam. Czuję bowiem, że har-
cerstwo, to jednak ma idealne zasady i idee. Aby je poprowadzić i wpoić, 
trzeba je wpierw dobrze posiadać, tego mi brak. Wprawdzie staram się o to, 
aby je osiągnąć, ale nie wiem, kiedy będę je miał. A pchać drużynę, aby we-
getowała nie chcę, a na wyżyny jej nie dostanę. Oto przyczyna, dla której 
niechętnie przyjmuję drużynowego. Ja bym miał program dla podniesienia 
drużyny, ale na to potrzeba trzech lat dobrych. W pierwszym trzeba przygo-
tować do stopni i wycieczki w okolicę. W wakacje porozsyłać ile tylko można 
na kursy lub obozy innych drużyn, aby się przetarli. W drugim roku to samo, 
ale więcej gawęd i pogłębiać ducha harcerskiego i wyćwiczyć sobie dobre-
go harcerza, jako obywatela. W lato na obozy. W trzecim jako zastępowych 
pousadzać, a resztę znów tak samo i dopiero w trzecim roku urządzić własny 
dobry obóz. Obecna praca w drużynie to pierwszy rok. Gdyby tak szło dalej, 
to jest nadzieja, że drużyna stanie się prawdziwą drużyną harcerską spełnia-
jącą swoją powinność względem harcerstwa i Ojczyzny. A taka drużyna da-
wałaby swym członkom coś więcej niż samą karność, trochę wiedzy polowej 
i przyjemne obozy, lecz dawałaby mu pełne wychowanie obywatela znające-
go dobrze swoje obowiązki dla Ojczyzny. Ja sam wierzę mocno, że państwo, 
którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejszym 
ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki, 
pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka, jakiego 

Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski. Materiały”, nr 2, Toruń 2000, s. 21; W. Rozynkowski, 
„Nie siedzę bezczynnie…”. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski przed 
wstąpieniem do seminarium, „Paedagogia Christiana” 2001, t. 2(8), s. 142–144; tenże, 
Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski jako wychowawca w świetle własnych 
pism, „Paedagogia Christiana” 2003, t. 1(11), s. 171–177.

18 Pamiętnik, s. 22–23.
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nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale najlepszą jest idea harcerstwa: 
wychowanie młodzieży przez młodzież. I ja sam, jak długo tylko będę mógł, 
co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i go 
popierać nie przestanę. Czuwaj!”19.

Przytoczony tekst to swoisty hymn na cześć harcerstwa, organizacji, 
z którą bardzo mocno się utożsamiał. Przy okazji poznajemy jego same-
go. Od niecałych trzech lat był w harcerstwie, miał zostać drużynowym. 
Musiał być wierny jego zasadom, uczestniczył regularnie w jego życiu. 
Nie tylko podobało mu się ono, ale widział i rozumiał coraz głębszy sens 
jego istnienia. Do tej pory był przede wszystkim jego odbiorcą, teraz sta-
nął wobec wyzwania bycia odpowiedzialnym za jego rozwój. Oznacza to, 
że w środowisku harcerskim Stefan był postrzegany jako osoba odpowie-
dzialna i godna zaufania, dlatego zamierzano powierzyć mu innych.

Zapiski w Pamiętniku informują nas o jego wewnętrznej rozterce przed 
objęciem funkcji drużynowego. Dostrzega pewne ograniczenia i trudności. 
Główna istota dylematu Stefana polegała prawdopodobnie na tym, że miał 
świadomość trudności w zrealizowaniu całej wizji formacji harcerskiej. Jak 
widać, bije z jego słów niezwykle dojrzała postawa młodego człowieka.

Z harcerstwem związany był Stefan także w seminarium. W Pelplinie 
od 1926 r. działało Starszoharcerskie Zrzeszenie Kleryków20, do którego 
to dołączył jesienią 1931 r. W Pamiętniku nie ma wielu zapisów na ten te-
mat. Wiadomo jednak, że w 1934 r. uczestniczył ze swym Kręgiem w szko-
leniowym obozie kleryków-harcerzy w Ardżeluży koło Worochty. Obóz ten 
prowadził naczelny kapelan ZHP ks. hm. Marian Luzar. W tym też roku Ste-
fan zdobył stopnie ćwika i harcerza orlego oraz zamknął pozytywnie próbę 
podharcmistrzowską. W 1935 r. zaliczył próbę na stopień Harcerza Rze-
czypospolitej, a do 1936 r. pełnił funkcję komendanta Kręgu i opiekował 
się miejscowymi drużynami harcerskimi, między innymi działającą w Colle-
gium Marianum w Pelplinie21.

Pod koniec IV roku seminarium, w 1935 r., organizował wakacyjną wy-
cieczkę oraz wyjazd na zlot jubileuszowy Chorągwi Pomorskiej ZHP do Spa-

19 Tamże, s. 23–24.
20 J. Durczewski, Harcerz…, s. 22. 
21 J. Durczewski, Druh Wicek…, s. 180.
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ły. Były problemy finansowe i osobowe, w przygotowaniach do tego wy-
darzenia spotykamy go jako osobę bardzo dojrzałą. W Pamiętniku zapisze 
między innymi takie słowa: „Sama trasa wycieczki mnie dziś zupełnie nie 
pociąga. Tylko obowiązek pracy społecznej, potem przeświadczenie o jej 
ważności dla kolegów, ich własnego wyrobienia i koleżeńskiego oraz waż-
ności dla przyszłej pracy harcerskiej w Seminarium i innego bardziej szcze-
rego, naturalnego, młodzieńczego tu ducha. Dlatego rezygnując z osobi-
stych marzeń wakacyjnych, chętnie podejmę się trudu prowadzenia tej 
wycieczki…”22.

Od 1 lipca 1938 r. pełnił posługę wikariusza przy kościele parafialnym 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. 
Równolegle z posługą duszpasterską, a właściwie w jej ramach, był obecny 
także w harcerstwie. Za pozwoleniem władzy duchownej objął funkcję ka-
pelana Chorągwi Pomorskiej23. Działał także w ruchu starszoharcerskim24.

Sodalicja Mariańska

26 maja 1927 r. Stefan został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej Męskiej. 
Grupa ta istniała w parafii chełmżyńskiej od 8 listopada 1925 r. Kalendarz 
chełmżyński na 1928 r. podaje, że sodalicja liczyła wówczas 25 członków, 
pośród nich znajdował się już Stefan25. Sodalicje młodzieżowe zaczęły po-
wstawać na ziemiach polskich w końcu XIX wieku26. Jedna z pierwszych 

22 Pamiętnik, s. 109.
23 J. Durczewski, Harcerz…, s. 23.
24 Tamże; tenże, Być człowiekiem to wciąż przezwyciężać siebie. Harcerska droga ks. 

phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, [w:] Śladami lilijki w grodzie Kopernika, red. 
L.J. Welker, Toruń 2002, s. 97–98; W. Rozynkowski, Błogosławiony ks. Stefan Wincenty 
Frelichowski jako wychowawca w świetle własnych pism, „Paedagogia Christiana” 2003, t. 1 
(11), s. 175–176; tenże, „ZEW” – projekt starszocharcerskiego pisma Chorągwi Pomorskiej, 
[w:] Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie, red. W. Kukla, M. Szczerbiński, 
Gorzów Wielkopolski 2003, s. 63–67.

25 Posłaniec Błogosławionej Juty, Chełmża 1928, s. 77; R. Zadura, Błogosławiony…, 
s. 64–68.

26  Zob. J. Rostworowski, Przewodnik sodalicji mariańskich, Kraków 1925, s. 7 n; 
M. Morawski, 350 lat pracy duchowej sodalicji w świecie a w szczególności w Polsce, 
„Przegląd Powszechny” 1935, nr 205, s. 331–340; W. Mysłek, Kościół Katolicki w Polsce 
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grup gromadzących uczniów gimnazjalnych powstała na terenie diecezji 
chełmińskiej, dokładnie w 1920 r. w Chojnicach. W Chełmży sodalicje gim-
nazjalne powstały dopiero w latach trzydziestych27. Oznacza to, że Stefan 
Wincenty nie należał do sodalicji gimnazjalnej, ale do sodalicji powołanej 
dla mężczyzn i młodzieńców działającej w parafii, przy kościele.

Celem sodalicji było „przez szczególniejszą cześć Najświętszej Panny 
wyrobić w każdym stanie zastęp ludzi dzielnych, duchem Chrystusowym 
na wskroś przejętych, aby przez nich uświęcić poszczególne stany, a przez 
te stany społeczeństwo całe”28. Podobnie definiuje cel sodalicji sam Stefan 
Wincenty, pisząc w Pamiętniku pod datą 15 lutego 1931 r.: „przez uświę-
cenie siebie samego uświęcić stany i przez stany społeczeństwo”29. Mimo 
że sodalicje nie stroniły od działalności apostolskiej, to jednak jako główny 
cel stawiały doskonalenie duchowe30.

Z cytowanego już wcześniej zapisu w Pamiętniku dowiadujemy się, 
że po blisko trzech latach pobytu w sodalicji Stefan został wysunięty jako 
kandydat na prezesa31. Miał wtedy niespełna 17 lat. Przyjęcia tej funkcji 
obawiał się znacznie mniej niż nowych obowiązków w harcerstwie. Dla-
czego? Czuł prawdopodobnie, że w sodalicji będzie mu łatwiej, tu czuł się 
pewniej. W tej grupie spotykał się przecież z ludźmi poszukującymi, tak 
jak i on, czegoś więcej na płaszczyźnie życia religijnego. Od 19 stycznia 
1930 r. był prezesem. 10 lutego zapisał w Pamiętniku bardzo ciekawe sło-
wa: „Wszystkich spraw jeszcze nie przejrzałem. […]. Co do członków Soda-

w latach 1918–1939 (Zarys historyczny), Warszawa 1966, s. 439–444; J. Majka, Katolickie 
organizacje młodzieżowe, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832–1939, 
Warszawa 1981, s. 346–347; M. Nędzewicz, Sodalicja Mariańska Panien p.w. Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy kościele oo. 
Jezuitów w Toruniu w latach 1945–1949, Toruń 2007, s. 11–13.

27 J. Walkusz, Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918–1939, Pelplin 
1992, s. 280–281.

28 Ustawy Sodalicji Mariańskiej szkół średnich w Polsce, oprac. J. Winkowski, 
Zakopane 1937, s. 9. Cel był podobny dla wszystkich rodzajów sodalicji.  Zob. Ustawy 
Kongregacji Marjańskiej dla dziewic w Łęgu w diecezji chełmińskiej, Pelplin 1928, s. 4.

29 Pamiętnik, s. 32.
30 J. Rostworowski, Przewodnik Sodalicyj Mariańskich, Kraków 1927, s. 392.
31 Pamiętnik, s. 23.
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licji, to muszę się z nimi więcej zbratać, tak jak w drużynie. Mam bowiem 
w sodalicji takich, do których zaledwie gadam słówko”32.

Okres seminaryjny

Jesienią 1931 r. Stefan przekroczył próg seminarium duchownego 
w Pelplinie. Następne sześć lat miał spędzić w przebudowanych pomiesz-
czeniach po dawnym klasztorze cysterskim oraz w murach gotyckiej kate-
dry. Był to okres intensywnej pracy wewnętrznej młodego człowieka, nie 
był on łatwy, ale niezwykle głęboki i twórczy.

Pierwszy seminaryjny zapis kleryka Stefana w Pamiętniku spotykamy 
pod datą 3 stycznia 1932 r. Czytamy w nim następujące słowa: „Kto mnie 
przywołał? Po co przyszedłem? Dlaczego tu jestem? Jakim być powinie-
nem? Powołał mnie Chrystus. Ja zaprawdę mogę powiedzieć, że On mnie 
powołał. Bo dlaczego ja, który posiadłem miłość kobiety, sympatie ludzkie. 
Dlaczego ja, przed którym otworem stał świat cały, mogłem pójść gdzie 
chciałem, poszedłem tutaj. Poszedłem tutaj żyć dla Boga, dla Chrystusa. 
Przyszedłem uświęcić się. Przyszedłem stać się kapłanem wedle serca Bo-
żego. Chcę posiąść wiarę św. Piotra, mądrość św. Pawła, ale serce chcę 
mieć św. Jana”33.

Wiemy, że nie było mu łatwo opuścić dom rodzinny. Odwołajmy się 
do listu, który 24 stycznia 1932 r. wysłał do kuzynki Stanisławy Olszew-
skiej. Przypomnijmy, że Stefan był wtedy klerykiem pierwszego roku, 
w seminarium przebywał raptem kilka miesięcy: „Ciężko mi było opu-
ścić dom, opuścić Chełmżę, z wielu powodów, dużo przyczyn. Serce 
do Chełmży ciągnęło. Ale głos inny, głębszy, głos wskazujący mi jasno 
cel życia zwyciężył. I teraz widzę, że jestem na mej drodze i szczęśliwy 
jestem. Chociaż nie myśl, że to łatwo idzie, tak bez walki. Nie. Wszyscy 
ludźmi jesteśmy. Trudno nam odwyknąć od złych przywar i skłonno-
ści. To naturalne, ale walczyć trzeba, bo dopiero po walce jest zwycię-
stwo”34.

32 Tamże, s. 24–25.
33 Tamże, s. 38.
34 Kopia listu w posiadaniu autora.
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W swoich notatkach duchowych Stefan często pisał o kapłaństwie. Był 
bacznym obserwatorem życia kapłańskiego. W Pamiętniku, pod datą 25 
kwietnia 1932 r., czytamy:

„Kapłan dzisiejszy stał się wygodnisiem. Nie tyle żeby żył wygod-
nie. Może nawet nie, ale wygodnisiem przez to, że stracił w sobie du-
cha apostolstwa, stracił poznanie swego celu. On ma zdobywać dusze, 
przyciągać je do siebie, zdobywać dla Chrystusa. On ma wyjść po dusze. 
Szukać ich po zaułkach i suterynach, szukać ich po salonach i pałacach. 
Szukać ich po domach mieszczan i chatach kmieci. Szukać, przyprowa-
dzić do Pana i tam im otworzyć skarby religii. Kapłan zaś dzisiaj siedzi 
i czeka na dusze. […]

Tu kapłan powinien być apostołem. Tu iść, tu nie spoczywać ani 
na chwilę. Na czele ugruntowanych wiernych, którzy dadzą przykład, kim 
jest chrześcijanin, kapłan niech idzie po dusze, a nie czeka na dusze i pie-
niądze. Tak więc kapłaństwo dzisiaj przeważnie straciło swój ideał. Zniżyło 
stan kapłański z powołania do zwykłego zawodu”35.

Kiedy w kwietniu 1933 r. rozważał fragment Ewangelii według św. Łu-
kasza o ukrzyżowaniu Jezusa, napisał tak o życiu kapłana: „Życie kapłana 
winno być ukrzyżowaniem. Powinien ukrzyżować, przybić wolę swą gwoź-
dziem posłuszeństwa, ciało – gwoździem czystości, mienie – gwoździem 
ubóstwa. Przez to oderwie się od ziemi. Przez to bliżej do nieba przyjdzie, 
choć mu to będzie ból, trudności, umartwianie sprawiało… […] Pociągnij 
mnie, Panie, w Twoje ramiona. Utul, przytul mnie Panie do Twych piersi, 
do serca Twego. Niech miłość i pokora Twoja przejdzie w serce moje, jak 
papier przytknięty do oliwy”36.

W świetle zapisów widzimy, że Stefan stawiał sobie szczere pytania 
o powołanie. Zastanawiał się, czy wytrwa, czy podoła być dobrym kapła-
nem. 21 lutego 1934 r. zanotował w Pamiętniku: „Wczoraj po serdecznej 
rozmowie z ks. Bieszkiem, w której mu przedstawiłem stan swej duszy, 
powziąłem nieodwołalną decyzję przerwania na rok studiów w Semina-
rium, w tym czasie zapisać się na Uniwersytet Warszawski na Wydział Hi-
storii. Za młody i za słaby jestem jeszcze do powzięcia decyzji o wstąpieniu 

35 Pamiętnik, s. 50–51.
36 Rozważania, s. 122–123.
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do subdiakonatu. Sumienie radzi mi tak uczynić. I tam, z dala wszystko roz-
ważywszy, uważam będzie mi dobrze”37.

Pozostał jednak w seminarium. Po kilku miesiącach odnotował w Pa-
miętniku (18 XI 1934 r.): „Widocznie Bóg oświecił mój umysł. Widocznie 
inne są moje drogi życia. Inne mam obecnie myśli. I do jakiegoś stopnia 
może jaśniejsze. Jakim ja inny. Spokojniejszy. I miast w Warszawie, siedzę 
w Pelplinie, odbywając rekolekcje”38.

Na początku października 1935 r., czyli kilka miesięcy przed przyjęciem 
święceń diakonatu, w Pamiętniku napisał tak:

„Pozostaje sprawa ukochania kobiety i ogniska domowego. Dzieci. 
Mam w sobie to pragnienie. Przyznaję to od lat gimnazjalnych biję się 
z tym. Pojmuję całe szczęście i rozkosz jakie ono daje. Chcąc być kapłanem, 
trzeba z niego zrezygnować. Wiem, że to jest rozwiązanie jednej bardzo 
życiowej sprawy. Ma wpływ na życie całe, na całą działalność. W każdym 
wypadku czuję, że pragnienie to bym urzeczywistnił. Teraz tylko pytanie, 
czy Bóg mnie woła na kapłana. Będę badał historię mego życia, opinie dru-
gich i Boga prosił o oświecenie. A potem rozwiążę kwestię mego pragnie-
nia. Nie wystarczy proste nie, w wypadku jego wyrzeczenia się. Pragnienia 
w jednej chwili nie wyruguję. Muszę znaleźć szlachetne drogi jego zrealizo-
wania w innej formie, wyzyskania jego siły, podniety na innym polu pracy. 
To moje zadanie w dalszych chwilach tych rekolekcji.

Nie ja wybrałem, ale Tyś mnie wybrał, o Chryste. Nie wiem czym 
na to zasłużyłem. Niczym, bo niczym jestem.

Na co moje zmagania, szarpania, niepewności. Nie uznawałem Twego 
wyboru. Pomawiałem się o pomyłkę. Ale dziś, Panie, chcę pójść za Tobą. 
O Panie, oddaję się w ręce Twoje. Nie widzę w sobie materiału na kapła-
na. Raczej na dobrego męża, raczej na kapłana bożka. Dobrego katolika. 
Przywódcę. Ale Twoje zamiary względem mnie, widzę, są inne. Dlatego 
pokornie schylam przed Tobą głowę i ręce moje Tobie podaję. Czuję się 
niegodnym i bardzo słabym w tym właśnie, czego istotnie kapłanowi po-
trzeba. A mam może jakieś zdolności w mniej ważnych zadaniach kapłana. 
I tu może powstać u mnie niebezpieczeństwo pychy i ukochania siebie, 

37 Pamiętnik, s. 96.
38 Tamże.
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do czego odczuwam skłonność. A poza tym do niepracowania nad istot-
nymi mymi brakami, myśląc fałszywie, że posiadając blask, posiadam też 
i złoto.

Dlatego bez ogródki chcę zająć się sobą. Nakreślić plan pracy. I psycho-
logicznie go spełnić, pod kątem urobienia z siebie kapłana wedle Serca 
Bożego ujmę ten plan”39.

W dniach 7–13 marca 1937 r. przeżywał rekolekcje przed przyjęciem sa-
kramentu kapłaństwa. Ostatnie słowa, które zapisał w Pamiętniku podczas 
tych ćwiczeń duchowych, brzmiały następująco: „Oto, Jezu, chcę się stać 
dobrym Twoim przyjacielem, powiedzieć Ci moje i pragnąć słuchać Twoje. 
Myślę, że już wiem, co robić podczas wizyty u Ciebie. A poza tym jesteś 
zawsze ze mną w każdej chwili mego życia. Mój najlepszy i prawdziwy Przy-
jacielu”40. Z takimi słowami wszedł w kapłaństwo.

Brakowało mu wspólnego stołu

W niedzielę 14 marca 1937 r. diakon Stefan Frelichowski otrzymał z rąk 
biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w katedrze 
w Pelplinie święcenia prezbiteratu. Następnego dnia odprawił w rodzinnej 
Chełmży pierwszą mszę świętą. Tak rozpoczęła się droga kapłańska ks. Ste-
fana. Trwała ona tylko niespełna osiem lat, z czego prawie dwie trzecie to 
pobyty w więzieniach i obozach koncentracyjnych.

Bezpośrednio po święceniach ks. Stefan pełnił najpierw funkcje kape-
lana i osobistego sekretarza bpa Stanisława Okoniewskiego. Od początku 
1938 r., przez pewien okres posługiwał jako wikariusz w parafii Trójcy Świę-
tej w Wejherowie. Z dniem 1 lipca tego samego roku rozpoczął posługę 
jako wikariusz w parafii Najświętszej Maryi Panny w Toruniu41.

Do Torunia przeprowadziła się także z Chełmży jego najbliższa rodzina. 
Siostra Marcjanna tak wspominała tamten czas:

39 Tamże, s. 117–118.
40 Tamże, s. 164.
41 W. Rozynkowski, Błogosławieni: m. Maria Karłowska i ks. Stefan Wincenty 

Frelichowski, [w:] Jubileusz Diecezji Toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość, red. 
W. Rozynkowski, P. Borowski, Toruń 2017, s. 136–138.
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„W Toruniu zamieszkał najpierw Wicek. Tak się jednak złożyło, że i nas 
ciągnęło do tego miasta. W Chełmży zlikwidowano liceum i Stenia, starsza 
siostra, musiała dojeżdżać do szkoły do Torunia. Ja kończyłam szkołę pod-
stawową i musiałam zmienić szkołę, chcąc dalej uczyć się w gimnazjum. 
Mogłam oczywiście pozostać w Chełmży, ale zmiana szkoły była nieunik-
niona. Tatuś nie pracował już od jakiegoś czasu w piekarni, więc nie był już 
związany miejscem pracy. Wydaje mi się, że o przeprowadzce do Torunia 
zadecydował mocno jeszcze jeden fakt. Wikarzy przy kościele NMP nie 
stołowali się w parafii. Wicek był z tego bardzo niezadowolony, brakowało 
mu wspólnego stołu, przy którym spędzało się czas. Biorąc to wszystko 
pod uwagę, rodzice za namową Wicka przeprowadzili się do Torunia. Prze-
żywali jednak bardzo wyjazd z Chełmży, w której spędzili tyle lat i pozosta-
wili rodzinę.

Przeprowadziliśmy się w maju 1939 r. Zamieszkaliśmy przy ul. Fosa Sta-
romiejska 24. Była to wielka wygoda dla brata. Z tego domu prowadziła 
długa klatka schodowa do ul. Franciszkańskiej, a stamtąd do Rynku Staro-
miejskiego. W ten sposób Wicek bardzo szybko docierał do domu i do ko-
ścioła. Przychodził do domu najczęściej na posiłki.

Wicek nie przebywał w domu często. Przychodził na posiłki, ale nie 
na wszystkie: na śniadanie czasami, na obiad zawsze, a na kolację bardzo 
rzadko. Dużo pracował. Przed południem w szkole, a po południu zawsze 
miał coś dodatkowego do zrobienia. Jeżeli przyjeżdżał do niego jakiś kole-
ga, to często trafiał najpierw do nas, ponieważ nie mógł zastać Wicka”42.

Spotkanie podczas kolędy

Z krótkiego okresu wikariuszowskiego ks. Stefana w Toruniu zachowało 
się niewiele źródeł. Codzienność księdza jest jednak powszechnie znana, 
wypełnia ją bowiem: sprawowanie sakramentów, modlitwa liturgiczna, ka-
techeza czy spotkania formacyjne z różnymi grupami parafialnymi. Dzięki 
zachowanym szkicom kazań widzimy, że ks. Stefan sporo czasu poświęcał 
przygotowaniu liturgicznemu dzieci43.

42 Wspomnienia, s. 171–172.
43 Kazania, konferencje, artykuły, s. 35–39.
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Zachowały się pisane przez ks. Stefana krótkie artykuły do tygodni-
ka parafialnego „Wiadomości Kościelne parafii Najświętszej Marii Pan-
ny w Toruniu”. Napisał ich w sumie 30. Ukazywały się prawie regularnie, 
co tydzień, od 8 stycznia do 3 września 1939 r. Ponieważ każdy tekst mówi 
o swoim twórcy, toteż dzięki zachowanym artykułom poznajemy pewne 
odsłony świata wewnętrznego oraz wrażliwość młodego kapłana, który 
przed kilkoma miesiącami rozpoczął posługę duszpasterską w parafii ma-
riackiej44.

Odwołajmy się do pierwszego artykułu, który został opublikowany 8 
stycznia 1939 r. Był on pokłosiem kolędy. Jakimi spostrzeżeniami dzielił się 
młody ksiądz? Artykuł zatytułował Pan się objawia. Zobaczmy, gdzie Bóg 
objawił się ks. Stefanowi w czasie tej wizyty duszpasterskiej:

„I jakże cudownie Pan się objawia, jak bogaty i wspaniały się pokazu-
je! A w dziwny sposób i ledwo dostrzegalny to nieraz się dzieje: poznaje 
i raduje się człowiek, że jednak królestwo Boże w duszach ludzkich rośnie 
i potężnieje, wzbiera i promieniuje, choć o nim nie piszą w gazetach i cza-
sopismach, chociaż o nim się nie mówi…

Ciemne schody prowadzą w głąb piwnicy, gdzie z jednej przegrody 
zrobiono mieszkanie: jedno małe okienko osłonięte czystą firanką, cegla-
na podłoga przykryta przemyślnie zrobionymi »dywanikami«, skromne 
urządzenie. Wszystko starannie i z wyczuciem piękna poustawiane. Mały 
piecyk żelazny ogrzewa (czy zawsze?) nisko sklepione pomieszczenie, ale 
wilgoć w powietrzu wyczuwa się wyraźnie. Mąż odbywa służbę w woj-
sku, młoda matka sama utrzymuje teraz rodzinę z »doraźnej«. Najmłod-
sze dziecko jest u babki, dwóch chłopczyków schludnie ubranych tuli się 
do matki, na której twarzy maluje się troska i zmęczenie, ale i wielka wiara, 
że »Bóg nie opuści«.

W innej suterenie, trochę wygodniejszej i pewno zdrowszej, pięcioro 
dzieci. Co prawda ojciec pracuje i jako tako zarobi, ale matka wielkoduszna 

44  Zob. W. Rozynkowski, Kapłan Błogosławieństw. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty 
Frelichowski, „Paedagogia Christiana” 2002, t. 2, s. 195–199; tenże, Bł. ks. Stefan Wincenty 
Frelichowski jako duszpasterz – w świetle „wstępniaków” do Wiadomości Kościelnych 
Parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu, „Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i Bł. księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. 
Materiały” nr 5, Toruń 2002, s. 23–30.



dk. Waldemar Rozynkowski

40Męczennicy za wiarę i Ojczyznę

i wierząca! Opowiada, że przyjście każdego dziecka na świat odchorowała 
ciężko, były nawet operacje. Radzili jej, żeby więcej nie narażała swojego 
życia, że tak nie można – powiedziała mi jednak za każdym razem, że choć-
by miało być coraz gorzej, nic jej nie powstrzyma od tego, by nowemu 
człowiekowi życie dała, by nową duszę Panu oddała na chwałę, a dziecku 
na szczęście. I choć sama przy tym legła! Jest uparta i szczęśliwa, choć 
cierpieć musi…”45.

Posługując w parafii mariackiej w Toruniu, ks. Stefan przeżywał drugą 
rocznicę mszy św. prymicyjnej. Odwołajmy się do tego wydarzenia, gdyż 
on sam odnotował je w Pamiętniku. Zauważmy, że były to jego jedyne sło-
wa, które tam zapisał, będąc kapłanem. Zobaczmy, na co zwrócił uwagę. 
Pod datą 15 marca 1939 r. w Pamiętniku czytamy:

„Dziś druga rocznica mych prymicji. Dzięki Ci, Panie, za to, co doznałem 
przez te dwa lata. Nawet za me błędy i odchylenia od Twej woli. Wracam 
obecnie do Ciebie, Panie, by Ci naprawdę służyć. Mam może opalone już 
trochę skrzydła, lecz, Panie, w głębokiej pokorze klękam przed Tobą i pro-
szę: daj mi szczerze prowadzić życie i nigdy nie być aktorem życiowym. Daj 
odwagę życia według wskazań Twoich. Klękam niżej niż zwykle. Tyś moim 
Panem. I stałeś się mym Ojcem. Panie, daję Tobie me życie. Nie umiem 
wyrazić mych obecnych myśli. Niech te chwile mego wahania życiowego 
i odchodzenia od Ciebie staną mi się obecnie mocą. Boże, chcę być na-
prawdę kapłanem”46.

Wojna

1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa – przypomnijmy, że był 
to pierwszy piątek miesiąca47. Ks. Stefan posługiwał więc tamtego dnia 
przede wszystkim w konfesjonale. Zapewne nie przypuszczał, że sakra-
ment pojednania będzie jednym z głównych, którym będzie służył podczas 

45 Kazania, konferencje, artykuły, s. 87–88.
46 Pamiętnik, s. 165.
47 O martyroligium duchowieństwa diecezji chełmińskiej podczas drugiej wojny zob.: 

J. Sziling, Męczeństwo – służba – walka. Duchowieństwo diecezji chełmińskiej w latach 
drugiej wojny światowej (1939–1945), Toruń 2019. O ks. S. Frelichowskim zob. tamże, 
s. 72–73.
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wojny. On też nada pewien rys jego duchowości i tożsamości podczas tego 
trudnego czasu. Jego siostra tak wspominała pierwszy dzień wojny: „Tego 
dnia Wicek przyszedł do naszego domu razem z ks. Janem Mykowskim i ks. 
Janem Mantheyem. W domu wisiał obraz Najświętszego Serca Jezusowe-
go. Wicek podszedł do niego i poświęcił całą naszą rodzinę Sercu Jezuso-
wemu. Tego dnia wszyscy byliśmy u spowiedzi i Komunii św.”48.

Ksiądz Stefan został aresztowany już w pierwszych dniach wojny, do-
kładnie 11 września 1939 r. Siostra Marcjanna tak wspominała: „Nie było 
nas wtedy w Toruniu. Dowiedzieliśmy się o tym po powrocie z ucieczki. Ra-
zem z władzami województwa ewakuowaliśmy się i zamierzaliśmy udać się 
do Kowna. Na szczęście tam nie dojechaliśmy. Zatrzymaliśmy się we Wło-
chach pod Warszawą. Tam spędziliśmy prawie dwa tygodnie. Po tym cza-
sie najbliższym transportem, na jaki udało się dostać, wróciliśmy do Toru-
nia. Wicek już powrócił po pierwszym aresztowaniu, o czym oczywiście 
nic jeszcze nie wiedzieliśmy. Ponieważ nie mieliśmy klucza do mieszkania, 
starsza siostra Stenia poszła odszukać Wicka. Znalazła go w konfesjonale, 
przekazał jej tylko klucz i dał znać, że zaraz przyjdzie”49.

Drugi raz ks. Stefan został aresztowany 19 października 1939 r. Siostra 
Marcjanna tak zapamiętała tamten dzień: „[…] po mszy porannej Wicek 
przyszedł na śniadanie z ks. Leśniewskim. Zjedli i wyszli, niczego nie prze-
czuwając. Kiedy mamusia sprzątała ze stołu, gospodyni domu, w którym 
mieszkaliśmy, przyniosła wiadomość, że chyba aresztowali księdza. Wi-
działa, jak grupę księży gestapo prowadziło koło urzędu wojewódzkie-
go. Mamusia mówiła, że jest to niemożliwe, przecież dopiero co wyszedł 
z domu. Było jednak inaczej. Wicek, przechodząc przez klatki schodowe, 
szybko dotarł do plebani, tam jednak czekali już na niego Niemcy. Natych-
miast został aresztowany. […] Po pewnym czasie ktoś przyszedł na pleba-
nię i powiedział, że wszystkich księży, których aresztowano, przetrzymuje 
się w Forcie VII”50.

Ksiądz Wojciech Gajdus, proboszcz podtoruńskiej parafii w Nawrze, 
współwięzień, tak zapamiętał obecność ks. Stefana w toruńskim więzieniu: 

48 Wspomnienia, s. 172.
49 Tamże.
50 Tamże, s. 173.
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„Była w toruńskim Forcie VII na piętrze ciemna sklepiona piekarnia żołnierzy. 
Tuż za piecem pod ścianą było trochę miejsca, gdzie Wicek słuchał spowiedzi. 
Chłopcy i mężczyźni po omacku szli do kąta piekarni. Tam czekał Człowiek, któ-
ry z Bogiem jednał dusze. Widziałem kilkakrotnie gest proszalny, zaklinający 
to Boga, to człowieka, łączący ich w jedność. Widziałem ludzi, którzy wracali 
z konfesjonału – piekarni, od człowieka, który tam zawsze czekał pewny Bożej 
ofiary. Ten kapłan słuchał spowiedzi, jak wszyscy inni. Co wyróżniało tę spo-
wiedź, to był Wicek, on łapał Boga bezpośrednio i czuło się tę chwilę, coś w gło-
sie pochodziło, coś co przenosiło echo z głosu słyszalnego rzadko i co dawało 
sercu owo uderzenie, w którym głodny wyłuskał chleb, a pusty chwycił pełnię, 
co jeszcze kazała iść dalej – i zaufać”51.

Na początku stycznia 1940 r. ks. Stefan został przewieziony wraz z in-
nymi więźniami Fortu VII do obozu pracy w Nowym Porcie Gdańskim. 
Następnie, wydaje się, że już po kilku dniach, umieszczono go w obozie 
w Stutthofie. Tak rozpoczął się okres jego pięcioletniego życia obozowe-
go. Przebywającym w więzieniach, a następnie w obozach, księżom do-
skwierał szczególnie brak możliwości sprawowania Eucharystii. Czasami 
trwało to nawet przez kilka miesięcy. Tak było chociażby w Stutthofie. 
I tu dotykamy zarówno gorliwości, jak i swoistej zaradności ks. Stefana. 
Odwołajmy się do wspomnień przywołanego już współwięźnia ks. Woj-
ciecha Gajdusa:

„Niestrudzony ceremoniarz wielkotygodniowy, ks. Wicek Frelichow-
ski dumał o czymś głęboko i frasobliwie. Od kilku dni prowadził jakieś 
tajemne rokowania z przemytnikami chodzącymi codziennie do tartaku. 
Co popołudnie wyglądał ich niecierpliwie i wreszcie w środę Wielkiego 
Tygodnia na chwilę rozmarszczyło się jego zafrasowane czoło. Z radością 
i dumą pokazuje swym sąsiadom i powiernikom dwie małe pszenne buł-
ki, zawinięte troskliwie w białą płócienną chustkę… Od rana też czyści 
skrupulatnie małą szklankę i tę spowija, jakby skarb jakiś, w inną chustkę. 
Spojrzeliśmy na siebie. Bez słów. Zrozumieliśmy szalony pomysł. Głębo-
kie oddechy. Myśli gonią jedna drugą. Czyżby to było możliwe? Czyżby 
udać się to mogło tu, w tym miejscu tak strzeżonym? Nikt jemu słowa nie 
powiedział głośnego. Ważymy w sobie wszystkie za i przeciw. Wreszcie 

51 Tamże, s. 57–58.
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szept: A wino? Wicek niezrażony podnosi swe oczy na pytającego. Myśla-
łem o tym – szepcze”52.

Inny współwięzień, kapłan diecezji chełmińskiej, ks. Bernard Cza-
pliński, po wojnie od 1948 r. biskup pomocniczy w diecezji chełmińskiej, 
a od 1973 r. biskup chełmiński, tak wspominał tamten Wielki Czwartek:

„Z podziwem jednak odnieśliśmy się do niego, gdy w Wielką Środę 
wieczorem rozeszła się po cichu wśród nas wiadomość, że jutro, w Wielki 
Czwartek rano przed pobudką, gdy spać będzie jeszcze obóz cały, na na-
szym, wtedy 4 bloku, odprawi się Msza św. Skąd Wicek zorganizował 
hostie i wino mszalne, pozostało jego tajemnicą, ale było wszystkiego 
tyle, że jeszcze i we Wielkanoc 1940 r. mogliśmy wysłuchać Mszy św. 
i przyjąć Komunię św. Tutaj takie narzuca się porównanie czy przeciwień-
stwo: gdy nas publicznie na placu apelowym bito na koźle, nie zapłakał 
nikt z kapłanów polskich. Ani jeden się nie załamał, ani też się nie poskar-
żył; w ów Wielki Czwartek i we Wielkanoc myśmy się nie wstydzili na-
szych łez. Bo też było coś niesamowitego w tym wszystkim. Nocna, jakaś 
upiorna cisza panowała jeszcze w obozie koncentracyjnym. My zaś wszy-
scy bodaj już nie ludzie. Kaplica – barak z kilku derami na oknach, by nie 
było widać światła palących się świeczek, które też się znalazły; zamiast 
złocistych ornatów łachmany podarte, zawszawione. W miejsce kielicha 
zwyczajna szklanka… Nie wiem, kiedy w życiu przyjmowaliśmy Chrystu-
sa do duszy z większą miłością i oddaniem niż w ten Wielki Czwartek. 
Za to wszystko otoczyliśmy Wicka całą naszą miłością, bo już od pół roku 
nie byliśmy na Mszy św.”53.

Obozowe listy

Korespondencja obozowa to wyjątkowe źródła, a właściwie relikwie 
po Błogosławionym. Zachowało się w sumie 99 listów ks. S.W. Frelichow-
skiego z obozów, a dokładnie 96 listów i 3 pocztówki. Pierwsze oznaki ży-
cia zostały wysłane przez kapłana do rodziny z obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen pod Berlinem. Pierwsza z trzech zachowanych pocztó-

52 W. Gajdus, Nr 20998 opowiada, Pelplin 2001, s. 184.
53 Wspomnienia, s. 152.
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wek nosi datę 16 czerwca 1940 r.54 Z obozu tego ks. Stefan wysłał jesz-
cze 6 listów, ostatni nosi datę 1 grudnia 1940 r. Pozostałe 90 listów wysłał 
on z obozu koncentracyjnego w Dachau. Pierwszy z 15 grudnia 1940 r., 
a ostatni z 14 stycznia 1945 r.55

Większość listów pisana była regularnie, mniej więcej co dwa tygodnie. 
Na tyle pozwalał regulamin obozowy. Zdarzają się jednak dłuższe luki cza-
sowe, a czasami nieznaczne krótsze terminy niż 14 dni. Na niepokój mamy 
Marty na nieregularnie otrzymywaną korespondencję ks. Stefan napisze 
w liście z 19 października 1941 r. bardzo lakonicznie: „Twą skargę na niere-
gularność korespondencji można łatwo zaspokoić. I proszę, pisz zawsze tuż 
po otrzymaniu mego listu, albo najlepiej we wtorek tego tygodnia, kiedy 
wiesz z regulaminu obozowego, że ja mogę pisać. I w taki sposób będziemy 
mogli Ty i ja pisać 2 razy na zmianę”56. W podobnym tonie napisze w liście 
z 14 marca 1943 r.: „Proszę też nie mieć żadnego niepokoju, jeśli czasami 
nie piszę regularnie, ale do mnie proszę jednak zawsze pisać i wysyłać”57.

Jak już wspomniano korespondencja obozowa ks. Frelichowskiego 
to wyjątkowe źródło, które oczekuje na szczegółowe zainteresowanie ba-
daczy. W tym miejscu przywołamy treść listu z 11 stycznia 1944 r. Ks. Ste-
fan skierował go do swojej najmłodszej siostry Marcjanny, która 9 stycz-
nia ukończyła 18 lat. Co ciekawe, list ten został napisany w języku polskim 
i wysłany poza cenzurą:

„Tyle już razy chciałem pisać do Ciebie i sercem za serce odpłacić. Czę-
sto wpatruję się w fotografie wasze i wtedy rozmawiam z wami, a często 
z Tobą tylko. Idź, moja Marylo tą drogą wybraną. Zawód samodzielny, 
z prawami, stworzy Ci mocną pozycję w życiu. Tylko zdrowie jest tu ko-
nieczne. Staraj się ile można, by specjalnie dobrze znać wypiek ciastek, 
sucharów zdrowotnych i bułek. W tych [czasach] jest to trudniej, ale staraj 
się. Wiem że robota twoja nie będzie kiepska. Że będziesz pracownikiem 
nie tylko z nazwy; chciałbym byś była takim fachowcem rzetelnym jak ta-
tuś. Ale przy pracy bądź roztropna. Sił i zdrowia naderwanych nie można 

54 W publikacji omyłkowo podano datę 16 kwietnia; Korespondencja obozowa, s. 46.
55 Korespondencja obozowa, s. 41–42.
56 Tamże, s. 93.
57 Tamże, s. 170.
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tak łatwo naprawić. A Ty masz być zdrową i silną. Dlatego bądź roztropna 
w rwaniu się do pracy, szczególnie przy noszeniu ciężarów. Często, a najle-
piej codziennie, zmywaj się po pas zimną wodą i wytrzyj do sucha szorst-
kim ręcznikiem. To cię uodporni przed zaziębieniem. Nogi też codziennie 
zimną wodą.

A najwięcej cieszy mnie twój uśmiech jasny i wiadomość od mamusi, 
że jest on szczery, naturalny i że zawsze do domu z humorem i wesoła 
przychodzisz. Podobasz mi się Marylko, że taka dobra dla drugich jesteś. 
Chciałbym byś radosna i dobra, poświęcająca się dla drugich była, gdy tego 
ludzie wokół Ciebie potrzebują. Nie wiem, czyś naprawdę taką jest, ale 
z podobizny fotograficznej widzę, że piękne, wyrosłe i śliczne dziewczę sta-
ło się z Ciebie. Mówi mi to cały szereg młodzieży. I nie tylko regularne rysy 
twoje im się podobają, ale ta szczerość i dobroć duszy twojej. Masz swoje 
18 lat, Marylu, wiesz co życie znaczy. Ja, moja droga siostro, życzę Ci byś 
ukochała kogoś Tobie odpowiedniego, by to był człowiek dobry i szlachet-
ny i pracowity. O taką miłość dobrą modlę się dla Ciebie. Jeżeli jej nie masz, 
to módl się też. I czekaj, nie spiesz się. Może będziesz kiedyś i matką i żoną. 
Chciałbym byś dzieciom kiedyś mogła nieskalany pocałunek na głowie zło-
żyć i niezbrukanymi pogładzić ich włoski rękami. By dzieci twe dobrą matkę 
miały, byś dar wychowania ich miała, proś Boga o młodość i miłość dobrą 
i Bożą, by nic takiego nie było czego byś się przed ludźmi i dziećmi twymi 
wstydzić miała”58.

Na marginesie listu ks. Stefan dopisał: „A gdy kto bezczelnie do Ciebie 
przyjdzie, to trzaśnij go w twarz”59.

Inicjator Legionu Chrystusa

W czasie pobytu w obozie w Dachau ks. Stefan wraz z jezuitą, wówczas 
jeszcze klerykiem Kazimierzem Chudym, był inicjatorem powołania do ży-
cia poufnego ruchu religijnego, zwanego Legionem Chrystusa60. W obozo-

58 Tamże, s. 218–219.
59 Tamże, s. 219.
60 W. Rozynkowski, Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski inicjator ruchu 
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wym języku zwany był on także Porozumieniem albo Świętym Sprzymie-
rzeniem. Wizja ruchu została stworzona prawdopodobnie już w 1943 r., 
jednakże spisanie celów i zasad jego funkcjonowania nastąpiło dopiero 
w pierwszych miesiącach 1945 r.

Fakt założenia ruchu był już znany z literatury poświęconej ks. Stefano-
wi, jednak zupełnie nową jakość do jego poznania wprowadziła publikacja 
Marii Nędzewicz poświęcona jezuicie ks. Kazimierzowi Chudemu (1910– 
–1999), który jako kleryk jezuicki prawie całą wojnę spędził w więzieniu 
i obozach. W połowie 1940 r. spotkał w obozie Sachsenhausen ks. Stefana 
i bardzo szybko nawiązała się między nimi nić przyjaźni. Jak wspominał, 
z dwóch powodów zwrócił uwagę na tego młodego kapłana. Pierwszym 
był fakt, że księża z diecezji chełmińskiej odnosili się w jakiś sposób szcze-
gólny do tego kapłana, szukając właśnie u niego pomocy zarówno w spra-
wach bytowych, jak i duchowych. Drugi powód to postawa ks. Stefana jako 
kapłana, która czyniła na kleryku jezuickim ogromne wrażenie. W połowie 
1941 r., młody jezuita pisząc z obozu w Dachau, przedstawi ks. Stefana jako 
swojego przyjaciela61.

Czym był Legion Chrystusa? Odwołajmy się do dwóch cytatów:
„Legion Chrystusowy jest to zespół ludzi całkowicie oddanych Chry-

stusowi, który we wspólnym porozumieniu, przy zorganizowanym użyciu 
wszelkich dostępnych przyrodzonych i nadprzyrodzonych środków, chce 
urzeczywistnić ideę Królestwa Chrystusowego na ziemi, każdy według 
swego osobistego powołania”62.

„Maryja Niepokalana jest Matką Legionu Chrystusa, Matka myśli naszej 
i dzieła naszego. Bez Maryi dzieło nasze nie jest do pomyślenia. Dlatego 
Jej powierzać musimy zawsze w opiekę wszystkie nasze poczynania, bez-
ustannie prosić Ją o prowadzenie, pouczenia, wskazywania, dobre rady. 
Póki Matka Najświętsza jest przy nas, tak długo nie potrzebujemy obawiać 
się o los myśli naszej”63.

i Bł. księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Materiały”, nr 6, Toruń 2003, 
s. 21–27.

61 M. Nędzewicz, Sługa wierny. Zarys biograficzny ks. Kazimierza Chudego SJ, Toruń 
2002, s. 54–62.

62 Tamże, s. 134.
63 Tamże, s. 143.
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Parafia w obozie

Choć trudno uwierzyć, to ks. Stefan pobyt w więzieniach i obozach trak-
tował jako wyzwanie duszpasterskie64. Patrzący na niego współwięźnio-
wie, szczególnie duchowni, wspominali, że traktował obóz jak swoją para-
fię. Kapłan diecezji włocławskiej, współwięzień ks. Tadeusz Sukiennik, tak 
po wojnie opisywał ks. Stefana:

„Z ks. Wincentym Frelichowskim zetknąłem się bezpośrednio na I sztu-
bie bloku 28. Szare, smutne życie wypełniało każdy dzień obozu. Więź-
niowie zmęczeni pracą, zgłodniali chciwie spożywali lichą strawę obozową 
i wyczekiwali na schyłek dnia, by złożyć zbolałe kości na pryczy obozowej. 
Każdy był zajęty sobą, myślał tylko o zaspokojeniu głodu. Dzień tu przeżyć 
było wielką rzeczą. Ks. Wincenty umiał się wznieść wyżej, ponad to szare 
życie obozowe. […]

Na środku izby stał duży piec, za nim można było się ukryć. I tutaj jeden 
z kapłanów, przeważnie ks. Wincenty, sprawował ofiarę Nowego Zakonu. 
Reszta kolegów, przeważnie kapłanów, siedziała przy stołach, mając przed 
sobą menażki i kubki – na wszelki wypadek kontroli władz, lecz w skupieniu 
i duchu katakumbowym uczestniczyła w ofierze Mszy św. […]

Ks. Wincenty obóz uważał za swoją parafię, pamiętał, że dobry pasterz 
idzie szukać owieczek”65.

Inny duchowny, tym razem z diecezji chełmińskiej, współwięzień, ksiądz 
Władysław Górski, tak po wojnie wspominał ks. Stefana:

„Pamiętam i inny fakt już w Dachau, gdy na wezwanie księdza Wic-
ka poszedłem z nim pewnej niedzieli na jeden z bloków polskich, gdzie 
po południu umówioną miał godzinę na odprawianie Mszy św. Uczestnicy 
na Mszy św. wysłuchali tej Mszy św., leżąc na 3 piętrowych pryczach – przy 
oknach, drzwiach i na 4 rogach baraku były wystawione czujki by dać znać 
nam w razie pojawienia się SS-mana zbliżającego się do baraku. Ks. Wi-
cek odprawiał tę Mszę św. w iście katakumbowych warunkach, między 
pryczami, za kielich służyła mu szklanka, ołtarzem było łóżko, trochę wina 
i hostię zdobył od księży niemieckich, którzy na swoim bloku mieli przy-

64 O życiu obozowym ks. Stefana zob. S.A. Hayward, Błogosławiony ks. Stefan 
Wincenty Frelichowski a obóz koncentracyjny, Opole 2019.

65 Wspomnienia, s. 110–112.
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najmniej kaplicę i Mszę św. Wielu Polaków było wystraszonych tym fak-
tem, że na ich bloku odprawia się Msza św. i protestowali, by ich nie nara-
żać, bo mogą ich czekać represje, ale we Mszy św. uczestniczyli i ze łzami 
w oczach modlili się, jak zauważyłem, bo też do serca przemawiał ten ka-
płan, co w ubraniu obozowym odprawiający Mszę św. i w tak więziennych 
warunkach. Wiedziałem, że ks. Wicek, by zatrzeć swe ślady i nie popaść 
w podejrzenie u władz obozowych, często zmieniał nas księży, którzy mu 
towarzyszyli w tych wycieczkach ze Mszą św. po blokach polskich. Wy-
znaczał nas do słuchania spowiedzi, by iść pod ten barak wskazany, podać 
hasło i spowiadać penitenta. Znano go w całym obozie wśród Polaków, 
kim był i co robił, a że pojmował swój pobyt w obozie jako wolę Bożą, 
i że w tych warunkach z narażeniem własnego życia trzeba pełnić duszpa-
sterstwo, więc je pełnił i przy pracy i po pracy, spieszył do szpitala, gdzie 
miał swoich znajomych pielęgniarzy wierzących katolików, którzy wskazy-
wali mu chorych i umierających, których na śmierć trzeba przygotować. 
Tam w szpitalu zdobywał i aspirynę, i maści, płacąc często swoją porcją 
chleba czy papierosami, które kupował u kolegów, a gdy ich nie miał, prosił 
o nie, by mieć za co lekarstwo kupić dla chorych. Jak często odmawiał sobie 
tego kawałka chleba przy kolacji, zadawalając się wodnistą zupką lub odda-
wał kolegom umierającym z głodu parę kartofli, które zdobył od kolegów, 
którzy w kuchni pracowali i tam do syta przy pracy się najedli, a obiadowe 
porcje kartofli wynosili na obóz, z których ks. Wicek korzystał, by ratować 
nas w czasie głodu. Wielu z nas, księży, zawdzięcza mu wiele; wielu z tych, 
którzy ten koszmar nędzy i głodu w Stutthofie, w Sachsenhausen i Dachau 
pamięta tę pracę charytatywną ks. Wicka”66.

Współwięzień, kleryk werbistów Marian Żelazek, po wojnie misjonarz 
w Indiach, tak zapamiętał ks. Stefana z czasów obozowych:

„W wirze życia obozowego, który porywał i znosił swobodę inicjatywy, 
a na twarzach ludzi wypisywał ubóstwo myśli, pozostał zawsze kapłanem 
o gorącym i świeżym polocie ducha. Niewola ciała nie znaczyła u niego 
niewoli ducha. Pamiętam jak dziś ten dzień 1942 r., w którym Stefan po raz 
pierwszy przyszedł na nasz blok 28, pokój 1-szy. Nikt nie odważył się do-
tychczas prowadzić wspólnych modlitw na sztubie. Pociągało to za wiele 

66 Tamże, s. 77–78.
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komplikacji i ryzyka… Stefan nie radził się, wiele nie pytał… Wieczorem 
przewodniczył już modlitwom jako rzeczy całkiem naturalnej. Jego goreją-
cy duch kapłański nie pojmował innego stanu rzeczy.

Słowa jego, gdy mówił na tematy religijne, nie były skrępowane zaże-
nowaniem, nie raziły niemiłym dźwiękiem jakoby wstydu. Przeciwnie były 
poważne, godne i naturalne… I to właśnie było znamieniem Jego gorejące-
go serca kapłańskiego, owa naturalność, dla której nic nadzwyczajnego nie 
było nawet w pośród koleżeńskiej zabawy przejść do modlitwy i krótkiego 
skupienia. I udawało mu się to z powodzeniem ku ogólnemu podniesieniu 
ducha obecnych. Tym na ogół pociągał ludzi świeckich – szczególnie mło-
dych – że z taką naturalnością i powagą bez cienia pozy czy słodkiej albo 
mdłej pobożności mówił z nimi na tematy duszy… I przede wszystkim mło-
dzi garnęli się do niego, a i On nie szczędził trudów, by ich szukać w obozie. 
Jego ambicją nie było szukać młodych dla młodych, dla zaimponowania 
drugiemu swymi stosunkami, ale jako kapłan myślał przede wszystkim 
o młodych duszach, narażonych tu w obozie na zewsząd czyhające niebez-
pieczeństwa”67.

Śmierć

W końcu listopada 1944 r. zaczęła się szerzyć w obozie w Dachau epi-
demia tyfusu plamistego, połączona z krwawą biegunką. Chorych więź-
niów starano się jak najszczelniej izolować od reszty obozu, tworząc swo-
iste „baraki śmierci”. Mimo surowych zakazów ks. Stefan śpieszył z ludzką 
i kapłańską posługą umierającym współwięźniom. Po pewnym czasie sam 
się zaraził i zmarł. W opracowaniach, opartych przede wszystkim na wspo-
mnieniach współwięźniów, powszechnie przyjmuje się, że zmarł on 23 
lutego 1945 r.68 W świetle najnowszych badań karmelitanki z klasztoru 
w Dachau s. Stefanii Hayward, dodajmy – najlepszej badaczki okresu obo-
zowego w życiu ks. Stefana, wiele wskazuje na to, że kapłan ten zmarł już 
22 lutego. Świadczy o tym przede wszystkim wpis do tzw. księgi sekcyjnej 
prowadzonej w trupiarni obozowej (Totenkammer). Dodajmy, że tego sa-

67 Tamże, s. 145–146.
68 R. Zadura, Błogosławiony…, s. 254; S.A. Hayward, Błogosławiony…, s. 185–196.
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mego dnia, w świetle szczegółowych badań, zmarł pallotyn, od niedawna 
błogosławiony, ks. Ryszard Henkes, o którym wspomnimy jeszcze w dal-
szej części pracy69.

Tak śmierć ks. Stefana przypomina współwięzień, jezuita o. Adam Kozło-
wiecki, po wojnie misjonarz i kardynał w Zambii, obecnie kandydat na ołta-
rze: „Zmarł na tyfus ks. Stefan Frelichowski z diecezji chełmińskiej, lat 32. 
Kapłan idealny, zmarł jako ofiara gorliwości duszpasterskiej. Nie zważając 
na niebezpieczeństwo zarażenia się, chodził nielegalnymi drogami na blo-
ki tyfuśników, aby nieść im pociechę religijną i ratować dusze. Zaraził się 
wkrótce sam i padł jako męczennik swego kapłańskiego obowiązku”70.

Śmierć ks. Stefana wywołała pośród współwięźniów poruszenie. Od-
dajmy głos siostrze Marcjannie: „Pamiętam, jak pod koniec sierpnia przyje-
chał do nas późniejszy biskup, ks. Bernard Czapliński i przywiózł pośmiert-
ną maskę Wicka. Zrobił ją Stanisław Bieńka, student medycyny, który także 
od początku wojny włóczony był po różnych obozach. Dwa miesiące przed 
śmiercią brata pracował w rewirze chorych na tyfus. Z bratem znali się jesz-
cze sprzed wojny, ponieważ on także był harcerzem. W ostatnich dniach, 
kiedy Wicek przychodził pomagać chorym, i potem, kiedy leżał już chory, 
często ze sobą przebywali. Po śmierci brata zastanawiał się, co ma zrobić, 
żeby choć cząstkę brata zabrać do kraju. Ponieważ w tym pomieszczeniu 
było trochę wapna, postanowił zrobić odlew maski. Nigdy wcześniej tego 
nie robił, ale udało się.

Kiedy rano więźniowie szli do pracy, zawołał ks. Bernarda Czaplińskie-
go i oznajmił mu, że brat nie żyje. Kiedy więźniowie wracali z pracy, po-
nownie zwrócił się do ks. Czaplińskiego i zapytał, które z palców księdza 
są konsekrowane. Wyciągnął z nich dwie cząstki kostek. Jedną z nich za-
gipsował w masce, drugą natomiast umieścił w kawałku wapna, z którego 
zrobił mały kawałek kredy. Wieczorem, podczas modlitw za Wicka, księża 
wpadli na pomysł napisania wspomnień o bracie. Najwięcej natrudzili się 
przy tym ks. Czapliński i ówczesny kleryk werbistów Marian Żelazek. Ten 
ostatni spisywał wspomnienia w ubikacji, bo tylko tam można było to nie-

69 Zob. S. Stefania A. Hayward, Nowe ustalenia w sprawie daty śmierci bł. ks. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego, maszynopis w posiadaniu autora.

70 A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie. Pamiętnik więźnia 1939–1945, cz. 2, Kraków 
1995, s. 544.



Błogosławiony męczennik ks. Stefan Wincenty Frelichowski

51 5ROCZNIKI KSIĘDZA JERZEGO

postrzeżenie czynić. Następnie maskę wraz ze wspomnieniami wyniesiono 
na plantację i zakopano. Postanowiono, że ten, kto przeżyje, przewiezie 
zakopane rzeczy do Polski. Po wyzwoleniu obozu były problemy z odszu-
kaniem zakopanego skarbu, jednak w końcu odnaleziono to miejsce. I tak 
maska trafiła do nas”71.

Jak widać, dzięki wspomnieniom współwięźniów możemy odtworzyć 
ostatnie momenty życia ks. Stefana oraz to, co się wydarzyło po jego 
śmierci. Oddajmy głos Stanisławowi Bieńce, który był przy kapłanie kilka 
godzin przed jego śmiercią: „W dniu 22 lutego 1945 r. wieczorem po apelu, 
jak przez ostatnie dni, udałem się do bloku zakaźnego, by odwiedzić mego 
przyjaciela – brata Stefana Wincentego Frelichowskiego. Sanitariusz po-
informował mnie, że ks. Frelichowski chory na tyfus plamisty powikłany 
zapaleniem płuc, jest przez cały dzień nieprzytomny. Przysiadłem na łóżku 
i po przetarciu mokrą chustką Jego twarzy – zacząłem szeptać, że przy-
szedłem do niego, mówiąc swoje imię. Po pewnym czasie Stefan otwo-
rzył oczy, lekko uśmiechnął się i wyszeptał: Dziękuję ci, braciszku. Ucie-
szony zacząłem pocieszać go, że wszystko będzie jeszcze dobrze – wtedy 
On cichutko odezwał się: Bóg ci wynagrodzi – a potem dodał: »Ty wrócisz 
do Polski – a mnie Bóg już wzywa«. Jeszcze coś bardzo cicho mówił tak, 
że nie mogłem zrozumieć, wreszcie nieco głośniej dodał: Taka wola Boga 
naszego. I następnie dość spokojnie usnął. Posiedziałem chwilę na łóżku – 
kiedy stwierdziłem, że dość spokojnie oddycha przez sen – pożegnałem go, 
bo był już termin opuszczenia obcego bloku, gdyż za chwilę następowała 
nocna cisza. Następnego dnia rano sanitariusze przynieśli ciało zmarłe-
go przed świtem śp. Stefana do Totnekammer (trupiarni obozowej, gdzie 
ostatnie ponad 2 lata musiałem pracować)”72.

Kiedy informacja o śmierci ks. Stefana dotarła do współwięźniów, po-
stanowiono jego ciało przetrzymać, aby wieczorem 23 lutego, mogli się 
oni z nim pożegnać i zmówić wspólnie modlitwy w jego intencji. Dodajmy, 
że w ostatnich miesiącach istnienia obozu w Dachau zdarzały się przypadki 
wystawiania w trumnie w obozowej kostnicy ciał zmarłych współwięźniów. 
Działo się to jednak poza wiedzą władz obozowych, a poza tym trzeba było 

71 Wspomnienia, s. 176–177.
72 Tamże, s. 141–142. Odnotujmy, że Stanisław Bieńka wspomina, że ks. Stefan zmarł 

wcześnie rano 23 lutego.
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przekupić rewirowych. I tym razem udało się. Spora grupa więźniów przy-
szła do kostnicy obozowej, aby pożegnać w sumie trzech zmarłych księży: 
ks. Ryszarda Henkesa, ks. Zygmunta Mikołajewskiego oraz ks. Stefana Fre-
lichowskiego73.

Oddajmy ponownie głos Stanisławowi Bieńce: „Umówiliśmy się, że wie-
czorem po apelu zorganizujemy w ścisłej tajemnicy przybycie kilkunastu 
księży, by mogli się pożegnać naszego świętego przyjaciela przed odwiezie-
niem w dniu następnym do krematorium. W godzinach popołudniowych 
odlałem z negatywu maskę gipsową twarzy śp. Stefana, gdzie wmurowa-
łem jedną kostkę, a drugą spreparowałem osobno. Wieczorem po apelu 
przybyło ok. 30 księży i kilku więźniów cywilnych, tak że w maleńkiej To-
tenkammer zrobił się tłok. Z plantacji przyniesiono kilka kwiatów i poło-
żono na ciało śp. Stefana Frelichowskiego, przykrytego prześcieradłem. 
Po krótkich modłach pojedynczo rozeszli się wszyscy do swoich bloków, 
a ja przykryłem trumnę deskami, by następnego dnia zabrano tak Sługę 
Bożego Stefana Wincentego Frelichowskiego do krematorium”74.

Informacja o śmierci ks. Stefana dotarła do najbliższej jego rodziny 
w Toruniu kilka miesięcy po zakończeniu wojny, a dokładnie na początku 
sierpnia. Siostra Marcjanna wspominała ten moment następująco:

„Mieszkanie było wysprzątane, wszystko czyste i przygotowane na jego 
powrót. Każdego dnia go oczekiwaliśmy. W prasie czytaliśmy o wyzwala-
nych obozach. Czytaliśmy także o wyzwoleniu Dachau. Każdy dzwonek bu-
dził naszą nadzieję. Mamusia była przekonana, że powróci na jej imieniny, 
na dzień 29 lipca, kiedy w Kościele wspominano Martę. Snuła nawet plany, 
jak to będzie, kiedy on przyjdzie: Ja na pewno będę myła podłogę, dzwo-
nek, wejdzie Wicek, uniesie mnie do góry i uściska.

Pamiętam, jak w pierwszy piątek sierpnia mamusia poszła do zakrystii, 
w której był ks. Zygfryd Kowalski. Zapytała go, co się dzieje, że Wicek jesz-
cze nie wraca. Tak wielu już powróciło. Pamiętam, że czytaliśmy o powro-
tach księży z różnych obozów w »Przewodniku Katolickim«. Odpowiedział 
mamusi, że najlepiej będzie, jeśli uda się do kościoła św. Jakuba, bo tam 
wrócił właśnie z obozu ks. Plewa i on udzieli nam dokładnej informacji. Gdy 

73 S.A. Hayward, Błogosławiony…, s. 192–194.
74 Wspomnienia, s. 142.
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mamusia wróciła do domu, jedliśmy właśnie śniadanie. Kiedy powtórzyła 
nam słowa ks. Kowalskiego, powiedziałam, że ja pójdę do wspomnianego 
księdza. Kiedy wychodziłam, mamusia przypominała mi jeszcze: »Tylko nie 
zapomnij kupić pięciu guzików do sutanny«. W kościele odszukałam księ-
dza i usłyszałam, że Wicek nie żyje. Zemdlałam.

Potem zastanawiałam się, jak ja mam to powiedzieć rodzicom. Poszłam 
do kościoła NMP i porozmawiałam z ks. Mykowskim i ks. Kowalskim. Po-
wiedzieli mi, że mam iść do domu i że oni zaraz przyjdą. Jak ja jednak mia-
łam iść do domu i powiedzieć rodzicom, że ich trzeci syn nie żyje. Poszłam 
po mamusi siostrę, która mieszkała na ul. Słowackiego. Rodzice przeczu-
wali już smutną wiadomość. Tatuś otworzył nam drzwi, mamusia klęczała 
i modliła się przed obrazem Serca Jezusowego. Padły pytania: »I co? Jak 
tam?«. Wcześniej ustaliłyśmy z ciocią, że powiemy: »Wicek żyje, ale jest 
chory. Potrzebna mu jest jakaś rekonwalescencja, a zresztą to przecież 
jeszcze wielu nie powróciło«. Tatuś pociągnął mnie jednak do drugiego po-
koju i powiedział: »Mów prawdę«. Wyznałam, że Wicek nie żyje. Wtedy 
tatuś podszedł do mamusi, objął ją i powiedział: »Widzisz, Martusiu, nie 
dane nam było dożyć powrotu trzeciego syna. Wicuś nie żyje, ale taka była 
wola Boża«”75.

Pamięć

Pamięć o ks. Stefanie podtrzymywana była w kilku środowiskach. 
Pierwszym było oczywiście środowisko rodzinne. Jego rodzice oraz siostry 
w sposób naturalny pamiętały o nim. Szczególne miejsce zajmowała tu naj-
młodsza siostra ks. Stefana, Marcjanna. Dzięki jej wspomnieniom wiemy 
także, że w miarę rodzącego się kultu i oni sami, jako najbliższa rodzina, 
musieli się uczyć innego spojrzenia na osobę ks. Stefana. W jednej z roz-
mów przywołała ważne dla nich spotkanie w Pelplinie: „ojciec francisz-
kanin, przed którym składaliśmy zeznania w trakcie procesu, zapytał się 
mnie: A ty jak modlisz się za wstawiennictwem brata? Odpowiedziałam, 
że ja się wcale nie modlę do brata. A on na to: Jak to się nie modlisz do bra-
ta? Przecież my wszyscy tu obecni modlimy się, prosząc, aby za jego życie 

75 Tamże, s. 175–176.
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wyniósł go Bóg na ołtarze? Uważałam, że ja jako najbliższa jego rodzina nie 
powinnam się modlić do niego. Od tego dnia zaczęłam się modlić. Tatuś już 
w tym czasie nie żył. Myślę, że my z mamą spojrzałyśmy od tego momentu 
na Wicka inaczej”76.

Innym środowiskiem, które pamiętało ks. Stefana, byli jego współ-
więźniowie, głównie kapłani. Krótko po jego śmierci, jeszcze w obozie 
w Dachau, ks. Bernard Czapliński oraz kleryk Marian Żelazek spisali o nim 
wspomnienia. Szczęśliwie przetrwały one nie tylko wojnę, ale zachowa-
ły się do dzisiaj. Poza tym spora grupa księży z różnych diecezji w Polsce, 
która przeżyła obóz w Dachau, dzieliła się świadectwem życia ks. Stefana. 
Wspomnieć tu trzeba przede wszystkim postać ks. Bernarda Czaplińskiego 
(1908–1980). Po powrocie z obozu stał się on bliskim przyjacielem rodziny 
Frelichowskich i to on rozpalał w środowisku księży oraz kleryków diece-
zji chełmińskiej ogień pamięci o ks. Stefanie. Już w 1947 r., czyli w dwa 
lata po zakończeniu wojny, opublikował swoje wspomnienia o przyjacie-
lu77. Przypomnijmy, że od 1948 r. był biskupem pomocniczym, a następnie 
od 1973 r. biskupem ordynariuszem diecezji chełmińskiej.

Trzecim środowiskiem, które nie zapomniało o ks. Stefanie, to byli har-
cerze. Zaraz po wojnie byli to przede wszystkim ci, którzy spotkali się z nim 
w okresie przedwojennym. Pamięć szczęśliwie nie ograniczyła się tylko 
do nich. Świadectwo o życiu harcerza ks. Stefana przekazywano młodym 
skautom. Ciekawe, że pomimo różnych obiektywnych trudności i wyzwań, 
które przeżywało harcerstwo w okresie po II wojnie, pamięć o kapłanie 
męczenniku i harcerzu trwała w tym środowisku.

W 1961 r. w diecezji chełmińskiej podjęto decyzje o rozpoczęciu 
starań zmierzających do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Stefa-
na. 7 marca 1963 r. prymas Polski Stefan Wyszyński wydał zezwolenie 
na wszczęcie procesu informacyjnego. Po powstaniu w 1992 r. diecezji 
toruńskiej bp Andrzej Suski przejął jurysdykcję w sprawie procesu beaty-
fikacyjnego. 18 lutego 1995 r. zostało zakończone dochodzenie diecezjal-
ne w sprawie beatyfikacji Sługi Bożego. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski 
został zaliczony w poczet błogosławionych przez papieża Jana Pawła II 

76 Tamże, s. 177.
77 B. Czapliński, Śp. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 

1947, r. 3(85), nr 6, s. 604–626.
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podczas jego pielgrzymki do Torunia, która odbyła się 7 czerwca 1999 r. 
22 lutego 2003 r. bł. ks. Stefan został ogłoszony patronem u Boga pol-
skich harcerzy78.

78 Ojcze Święty, Toruń! Dokument i świadectwo o papieżu Janie Pawle II, oprac. 
W. Rozynkowski, Toruń 2006, s. 148–152; R. Zadura, Błogosławiony…, s. 258–271; 
W. Rozynkowski, Święty Jan Paweł II a diecezja toruńska, [w:] Jubileusz Diecezji Toruńskiej. 
Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość, red. W. Rozynkowski, P. Borowski, Toruń 2017, 
s. 12–15.
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Sylwia Galij-Skarbińska

Oderwane od polskości.  
Niemiecka grabież dzieci  
w czasie II wojny światowej

1 września 1939 r. wojska III Rzeszy napadły na Polskę. Cele Adolfa 
Hitlera były jasno sprecyzowane: agresywna likwidacja niepodległego 
państwa polskiego poprzez aneksję i okupację jego terytorium oraz bio-
logiczne wyniszczenie narodu polskiego, uznanego przez pseudonaukowe 
kryteria nazistowskiej polityki rasowej za „podrzędny”. Naród polski miał 
być pozbawiony elit intelektualnych i w ten sposób sprowadzony jedynie 
do poddańczej masy, z której Rzesza miała czerpać siłę roboczą.

Rafał Lemkin1, uważany przez niektórych za twórcę najstraszniejsze-
go słowa na świecie, nadał nazwę tej zbrodniczej koncepcji, określając 
ją mianem ludobójstwa. Istotę tej zbrodni przedstawił w książce Rządy 
Osi w okupowanej Europie wydanej w 1944 r. w Stanach Zjednoczonych, 
w której pisał: „Przez ludobójstwo (ang. genocide) rozumiemy zniszczenie 
narodu lub grupy etnicznej. To słowo, pochodzi od greckiego słowa ge-
nos (rasa, plemię) i łacińskiego cide (zabijanie)”2.

Jak podkreślał Lemkin, poza sytuacjami masowych zabójstw na wszyst-
kich członkach narodu, „ludobójstwo nie musi koniecznie oznaczać natych-
miastowego zniszczenia narodu”3. Pojęcie to oznaczało według niego sko-
ordynowany plan działań zmierzających do zniszczenia istotnych podstaw 
życia grup narodowych, a tym samym unicestwienia tychże grup. Działania 
te polegają na dezintegracji: instytucji politycznych i społecznych, kultury, 
języka, uczuć narodowych, religii, ekonomicznego bytu grup narodowych, 

1  Rafał Lemkin (1900–1959), polski i amerykański prawnik karnista pochodzenia 
żydowskiego, doradca oskarżyciela w procesie norymberskim, twórca projektu konwencji 
w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa ONZ, uchwalonej 9 grudnia 1948 r.

2  R. Lemkin, Rządy Osi w okupowanej Europie, tłum. P. Szlagowski, https://teologia-
polityczna.pl/rafal-lemkin-rzady-osi-w-okupowanej-europie#_ftn4 (dostęp: 10.10.2019).

3  Tamże.
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a także zniszczeniu osobistego bezpieczeństwa, wolności, zdrowia, godno-
ści i życia jednostek należących do takich grup4.

Kilka dni przed agresją na Polskę, 22 sierpnia 1939 r., Adolf Hitler na spe-
cjalnej odprawie kadry dowódczej w swojej rezydencji Berghof położonej 
na stoku Obersalzbergu mówił:

„Naszą siłą jest nasza szybkość i nasza brutalność. Wydałem rozkaz i każę 
każdego rozstrzelać, kto by chociaż jednym słowem usiłował krytykować, 
iż celem wojny nie jest osiągnięcie oznaczonych linii, lecz fizyczne zniszcze-
nie przeciwnika. W tym celu przygotowałem na razie tylko na wschodzie 
moje oddziały Totenkopf5, rozkazując im zabijać bez miłosierdzia i bez lito-
ści mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy. Tylko 
w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową, której potrzebujemy”6.

Była to zapowiedź okrutnych zbrodni, które, jak dobitnie stwierdził 
Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, „nie oszczędziły 
ofiar spośród kobiet i dzieci, które do tych czasów bezwzględny, barba-
rzyński wróg poczytywał sobie za obowiązek ochraniać”7.

Dzieci podzieliły los dorosłych, były wysiedlane, wywożone na roboty 
przymusowe, trafiały do niemieckich obozów. Ginęły od strzałów, płomieni 
ognia, z głodu i bicia przez niemieckich oprawców. Masowa zagłada dzieci 
i ich fizyczna eksploatacja przebiegały równolegle z szeroko zakrojonymi 
działaniami zmierzającymi do zniemczenia pewnej ich grupy uznawanej 
przez Niemców za „wartościową rasowo”. Miało to źródła zarówno ideolo-
giczne, jak i pragmatyczne. Okazało się bowiem, że szybka germanizacja 
terenów włączonych do Rzeszy nie dokona się tylko poprzez osiedlenie się 
Niemców na terenach „odzyskanych” – mimo że pierwotnie Hitler wyrażał 

4  Tamże.
5 Totenkopfverbaende, tzw. oddziały „trupiej główki”. W odróżnieniu od Weh-

rmachtu nie podlegały dowództwu wojskowemu, lecz partyjnemu. Od 1929 r. do końca 
wojny na czele SS stał komisarz Rzeszy Heinrich Himmler, zob. szerzej: J. Lubecka, Ewolu-
cja symboliki trupiej czaszki ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich formacji wojsko-
wych, [w:] Symbol – Znak – Rytuał od narodzin do śmierci, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 
2014, s. 222.

6  Cyt. za: T. Kułakowski, Gdyby Hitler zwyciężył..., Warszawa 1959, s. 22–23.
7  Zob. szerzej: W. Polak, S. Galij-Skarbińska, Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują 

prawdę o sobie 1939–2019, Kraków 2019.
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pogląd, iż w przypadku Polski – tylko ziemia (nie naród) nadaje się do zger-
manizowania.

25 listopada 1939 r. Urząd do Spraw Rasowo-Politycznych Narodowo-
socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) przyjął memoriał 
autorstwa dr. Erharda Wetzla i dr. Günthera Hechta pod tytułem: Trakto-
wanie ludności byłych obszarów polskich z punktu widzenia polityki raso-
wej, w których znalazły się m.in. następujące zalecenia:

„Znaczna część rasowo wartościowych, ale z narodowych względów 
nieprzydatnych do zniemczenia warstw narodu polskiego, będzie musiała 
zostać wysiedlona na pozostały polski teren […] musi się próbować wyłą-
czyć z przesiedlenia rasowo wartościowe dzieci i wychować je w starej Rze-
szy w odpowiednich zakładach wychowawczych […] albo też niemieckiej 
opiece rodzinnej. Wchodzące w rachubę dzieci nie mogą liczyć więcej jak 
osiem do dziesięciu lat, ponieważ z reguły tylko do tego wieku możliwe jest 
prawdziwe przenarodowienie, tzn. ostateczne zniemczenie. Warunkiem 
jest całkowite zaprzestanie utrzymywania jakichkolwiek stosunków z ich 
polskimi krewnymi. Dzieci otrzymają niemieckie nazwiska […] ich rodowód 
będzie prowadzony przez specjalną placówkę”8.

Podobne założenia przedstawił Heinrich Himmler w dokumencie Kilka 
myśli o traktowaniu obcoplemiennych na Wschodzie. Na terenie Polski mia-
ły pozostać tylko czteroklasowe szkoły powszechne, których prioryteto-
wym celem byłoby „stworzenie” posłusznych i poddanych w zupełności 
Rzeszy jednostek, nierozwiniętych intelektualnie, przeznaczonych tylko 
i wyłącznie do tego, by służyć Niemcom. Szanse dalszej edukacji mogły 
otrzymać tylko te dzieci, które na wniosek rodziców skierowany do policji 
lub dowódców SS, przeszłyby pomyślnie badania rasowe i zostałyby uzna-
ne za „wartościowe”. Wówczas trafiałyby do niemieckich rodzin w celu 
germanizacji. Coroczne akcje selekcyjne przeprowadzane wśród sześcio-
latków, miały skutkować kolejnymi transportami polskich dzieci do Rzeszy, 
ale już pod zmienionymi nazwiskami9.

Rabunek polskich dzieci był zaplanowaną akcją, którą zajmowały się 
specjalnie powołane do tego instytucje. Odpowiednie instrukcje wyko-

8  Cyt. za: R. Hrabar, Hitlerowski rabunek dzieci polskich. Uprowadzanie i ger-
manizowanie dzieci polskich w latach 1939–1945, Katowice 1960, s. 22.

9  Tamże, s. 28.
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nawcze wydawały Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS (RuSHA), Główny 
Urząd Kolonizacyjny dla Niemców Etnicznych (niem. Volksdeutsche Mittel-
stelle, VOMI), NSDAP. 19 lutego 1942 r. RuSHA wystosował tzw. rozporzą-
dzenie nr 67/I, które stanowiło podstawę dla działalności germanizacyjnej 
szeregu niemieckich instytucji działających w okupowanej Polsce. „Odzy-
skiwanie krwi niemieckiej” miało następować w kilku etapach. W instruk-
cjach pisano:

„Ażeby dzieci, których wygląd rasowy wskazuje na pochodzenie z ro-
dzin rasy nordyckiej, mogły powrócić na łono narodu niemieckiego, należy 
sieroty, znajdujące się w byłych polskich sierocińcach lub też u polskich 
opiekunów, poddać selekcji rasowej i psychologicznej. Na podstawie se-
lekcji rasowej i psychologicznej dzieci w wieku od lat 6 do 12 będą zniem-
czone w szkołach-internatach, a dzieci w wieku od 2 do 6 lat – w rodzinach 
wskazanych przez Lebensborn […].

Dzieci zbadane przez Główny Urząd Rasy i Przesiedleń SS i uznane za na-
dające się do zniemczenia winny być dokładnie zbadane przez Państwowe 
Urzędu Zdrowia pod względem stanu zdrowotnego (do formularza o sta-
nie zdrowia każdego dziecka dołączyć wyniki próby Wassermanna, zdjęcie 
rentgenowskie, próby na reakcję tuberkulinową, odporność na gronkow-
ce, zakażenie, każde dziecko poddać odwszeniu)”10.

Niemiecka praktyka działania polegała na uprowadzaniu polskich dzieci 
zarówno na ziemiach włączonych do Rzeszy, jak i na terenach Generalnej 
Guberni. Zabierano je z sierocińców, odbierano rodzicom (często uciekano 
się do podstępu np. żądając, aby rodzice zgłosili się z dzieckiem na bada-
nia), porywano ze szkół, odłączano od tymczasowych opiekunów, zabie-
rano z ośrodków przejściowych dla wysiedlonych. Nieco starsze dzieci, 
zwłaszcza dziewczęta, wybierano w trakcie tzw. łapanek.

Uprowadzone dzieci trafiały najpierw do niemieckich obozów przej-
ściowych. Jeden z nich mieścił się w pałacu w Pogrzebieniu na Górnym Ślą-
sku, tzw. Polenlager 82 Pogrzebin. Do 1943 r. był tam obóz przejściowy dla 
ludności polskiej, który został następnie zamieniony na obóz wyłącznie dla 
dzieci. Trafiały tam nawet niemowlęta.

10  Cyt. za: M. Grynia, Niemieckie ludobójstwo na terenach Polski okupowanej 
przez III Rzeszę w latach 1939–1945, Warszawa 2016, s. 317–318.
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Halina Skalbmierska, która została zabrana do tego obozu jako mała 
dziewczynka, wspominała po latach:

„Miałam 12 lat. Przyszli w nocy. Załadowali na budy i zawieźli do Mysło-
wic. Ojca od razu wzięli z innymi mężczyznami. Ja jedną noc byłam z mamą. 
Potem nas rozdzielili. Byłam jednym ze starszych dzieci. Jedna z kobiet rzu-
ciła mi swojego 2-letniego synka i błagała: opiekuj się Wieśkiem!

Ciężarówki z kobietami skręcały na lewo, na Oświęcim. Dzieci na pra-
wo, na Katowice. To wtedy przywieźli nas do Pogrzebienia.

Pamiętam dużą salę, piętrowe łóżka z siennikami. Rano kubek czarnej 
kawy i kromka chleba. Potem gimnastyka na placu. Dziewczyny szpagat, 
a chłopcy na drążku.

W ciągu dnia pracowałam w ogrodzie. Uprawialiśmy buraki, karpiele, 
ziemniaki. Potem próbowaliśmy coś z tego gotować. Ale i tak chodziliśmy 
głodni. Często dostawaliśmy boleści. W obozie była czwórka rodzeństwa – 
jeden z chłopców miał pół roku. Zaraz po przyjeździe umarł.

O tym moim Wieśku też mówili, że nie przeżyje. Spaliśmy razem, przy 
oknie. Niby sierpień, ale nocy były zimne. Wiesiek płakał, że mu »ziuziu, 
ziuziu«. Zrobiłam dziurę w sienniku i mu te nogi do słomy włożyłam. Przy-
krywaliśmy się kocem i płakaliśmy. I tak usypialiśmy.

Na pierwszym piętrze był owalny pokój. Za stołem siedzieli ludzie 
w białych kitlach. A my czekaliśmy na korytarzu. Wszyscy nago. Pamię-
tam wstyd, bo były też panie w poważnym stanie, starsi chłopcy. To było 
bardzo krępujące. Potem ważenie, mierzenie, opisywanie, pytania.

Zakwalifikowali mnie do pierwszej grupy – przeznaczonych do germani-
zacji. Bo miałam jasne włosy. Kuzyna, który też był w Pogrzebieniu, przydzie-
lili do innej. Popłakaliśmy się, bo najpierw nas od rodziców oddzielili, a teraz 
od siebie. Ale w końcu mnie nie zgermanizowali. Nie wiem, dlaczego”11.

Jeden z cięższych obozów, w którym dokonywano selekcji, Niemcy 
utworzyli w Zamościu. Było to związane z rozmiarem akcji wysiedleńczej 
na Zamojszczyźnie, której ofiarami padło 100–110 tysięcy osób, w tym 30 
tysięcy dzieci:

11  A. Waś-Turecka, Kinderlager w Pogrzebieniu. „Pamiętam wstyd”, 23.11.2017, ht-
tps://fakty.interia.pl/raporty/raport-zrabowane-dzieci/artykuly/news-kinderlager-w-po-
grzebieniu-pamietam-wstyd,nId,2467799 (dostęp: 17.06.2019).
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„Obóz przejściowy w Zamościu składał się z kilkunastu baraków otoczo-
nych ogrodzeniem z drutu kolczastego. Poza tym poszczególne baraki były 
również oddzielone od siebie kolczastymi drutami. W obozie panowała 
ciasnota, brud i głód.

Fatalne warunki higieniczne, niedostateczne odżywienie i brak pomo-
cy lekarskiej były przyczyną częstych zachorowań i dużej śmiertelności, 
zwłaszcza wśród dzieci. O nasileniu śmiertelności świadczy wykaz dzieci 
zmarłych w obozie w Zamościu sporządzony dnia 10 grudnia 1946 r. przez 
rzymskokatolicki Urząd Parafialny w Zamościu. Wykaz ten obejmuje 199 
nazwisk dzieci zmarłych w okresie zaledwie kilku miesięcy (od 7 grudnia 
1942 do 22 kwietnia 1943 r.).

W obozie przeprowadzono badania rasowe […]. W sposób bezwzględny 
oddzielano dzieci od rodziców. Odbierano matkom nawet zupełnie małe 
dzieci. Umieszczano je wraz ze starcami i kalekami w najgorszych bara-
kach. W tych warunkach śmiertelność wśród dzieci w obozie, zwłaszcza 
wśród najmłodszych, była ogromna”12.

Zygmunt Węcławik, wysiedlony mieszkaniec Skierbieszowa (koło Za-
mościa), także mówił o warunkach, w jakich przetrzymywano dzieci:

„Do szesnastki wpakowali dzieci i starców. Przed naszym przyby-
ciem szesnastka była stajnią dla koni. Nie było tu podłogi, nie było 
prycz, po prostu duża drewniana stodoła z klepiskiem i dużo błota. 
Zamiast okien okratowane stajenne otwory. Gniazda słomy służyły 
za legowisko”13.

Kazimiera Dołba wspominała piekło pierwszych chwil w zamojskim 
obozie i dramat oddzielenia od rodziców:

„Rozbieraliśmy się do pasa i pojedynczo podchodziliśmy do nich. Oni 
stali za stolikami. Kładliśmy ręce na stolik, a wtedy patrzyli nam w oczy, 
za uszy i na ręce. Rodzicom dawali kartki i szliśmy do następnego baraku. 
Zaczęli oddzielać dzieci od rodziców i wtedy zaczęło się piekło na zie-
mi. Dzieci trzymają matki za ręce, za spódnice, wracają, matki płaczą. 
A Niemcy rozwścieczeni krzyczą: »Odprowadzić, bo jak ci dam 25 naha-

12  Cyt. za: K. Daszkiewicz, Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim (1939–
1945), Toruń 2009, s. 252–253.

13  Tamże, s. 263.
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jów, to cię zaraz szlag trafi«. Dzieci i tak wracały, a oni je popychali, od-
rzucali”14.

Dzieci, które pozytywnie przeszły selekcję rasową i którym udało się 
przeżyć, trafiały głównie do niemieckich ośrodków wynaradawiania, m.in.: 
w Bruczkowie, Kaliszu, Gnieźnie, Ludwikowie, Pokrzywnie, Poznaniu, Pusz-
czykowie i Zaniemyślu.

Jan Sulisz, który jako dziecko został wysłany w głąb Niemiec, mówił:
„Pobierano nam krew na próbę, wymierzano wszystkie części ciał, 

głowy itp. Badano włosy, skórę itp. Ostatecznie wywieziono mnie 
do Bruczkowa. Była tam około 70–80 dzieci już w wieku 3 lat. W Brucz-
kowie uczono nas języka niemieckiego i zakazywano mówić po polsku. 
Po kilku tygodniach część dzieci wywieziono do Luksemburga, część 
do Ludwikowa. Mnie powtórnie odesłano do Łodzi. Tam mnie powtór-
nie badano »na rasę« ostatecznie wróciłem do Bruczkowa, skąd po 
6 tygodniach wywieziono mnie do Nieder-Alt Reichu do Regendorfu. 
Tam byłem w szkole SS półtora roku. Tam oprócz nauki niemieckiego 
ćwiczono nas forsownie […]. Za pójście do kościoła i mówienie po pol-
sku bito i odbierano jedzenie.

Po tej edukacji przewieziono nas do Salzburga. Tam w lagrze spo-
tkałem chłopców i dziewczynki, którzy przyjechali z Ludwikowa, z Luk-
semburga. Tam nam powiedziano, że będziemy teraz Niemcami i dali 
nam nowe nazwiska. W lagrze rozdzielono nas między gospodarzy. […] 
Kazano mi mówić do tych gospodarzy »ojciec« i »matka«, aby prędzej 
zapomnieć, że pochodzimy z innego kraju. Ja miałem nazywać się Johan 
Suhling”15.

Polskie dzieci „przydzielano” osobom prywatnym lub placówkom pań-
stwowym: trafiały one do niemieckich rodzin zastępczych (zazwyczaj małe 
dzieci do lat 6), tzw. nazistowskich szkół ojczyźnianych (między 6 a 12 ro-
kiem życia), chłopcy i dziewczęta powyżej 12 roku życia trafiali odpowied-
nio do ośrodków Hitlerjugend16 i sekcji żeńskiej organizacji Hitlerjugend 

14  A. Jaczyńska, Aktion Zamość – gehenna polskich dzieci, 23.10.2017, https://do-
rzeczy.pl/historia/45145/Aktion-Zamosc-gehenna-polskich-dzieci.html (dostęp: 4.05.2019).

15  Cyt. za: K. Daszkiewicz, Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim…, 
s. 278–279.

16  Hitlerjugend – hitlerowska, paramilitarna organizacja młodzieżowa NSDAP.
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Bund Deutscher Mädel17 oraz do „ludowych ośrodków wychowawczych” 
w Niemczech (powyżej 12 roku życia)18.

Określenie „rabunek polskich dzieci” należy rozumieć dosłownie. 
W czasie okupacji Niemcy odebrali siłą rodzicom i wywieźli do Rzeszy 
ok. 200 tysięcy polskich dzieci. Małżeństwa, które adoptowały dzieci, czę-
sto wierzyły, że są one sierotami. Akcją kierowała organizacja Lebensborn 
e. V. Stowarzyszenie to zajmowało się umieszczaniem dzieci w zakładach 
specjalnych lub niemieckich rodzinach zastępczych, przeprowadzało adop-
cje, fałszowało metryki urodzeń i różne zaświadczenia, zmieniało dzieciom 
imiona i nazwiska na niemieckie (niekiedy, ażeby ostatecznie zgubić ślad, 
czyniono to dwukrotnie), rozmieszczało „dzieci ze Wschodu” na terenie 
Niemiec i innych krajów Europy m.in. za pomocą własnego biura meldun-
kowego oraz pokrywało wszystkie koszty utrzymania dzieci, ich wychowa-
nia i ubezpieczenia.

Po wojnie wróciło do kraju zaledwie 30 tysięcy dzieci. Niemcy bardzo 
utrudniali ich powrót do Polski, mnożyli rozmaite przeszkody, fałszowali 
dokumenty. W rezultacie większość dzieci pozostała w Niemczech i uważa 
się obecnie za Niemców. Rabunek dzieci został uznany przez Międzynaro-
dowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze za zbrodnię ludobójstwa. Kon-
ferencja UNESCO, która odbyła się w 1948 r. w Trogen w Szwajcarii, uznała 
proceder rabunku i eksterminacji dzieci za zbrodnię przeciwko ludzkości.

Sprawa porywania i germanizacji polskich dzieci rzadko była przypomi-
nana w Niemczech. W ostatnich latach zrobiło się jednak wokół niej gło-
śno, głównie dzięki działalności Christopha Schwarza – nauczyciela histo-
rii z Fryburga. Dziennikarka Monika Sieradzka pisała:

„Ciszę przerwał nauczyciel historii z Freiburga Christoph Schwarz. Gdy 
poznał mieszkającą w pobliskim Achern Helenę Lanig, która jako dziec-
ko została przywieziona z Polski do tutejszego ośrodka Lebensbornu, 
był w szoku. Helena już w latach 80. zdecydowała się walczyć o uznanie 
krzywd zadanych porwanym dzieciom. Ówczesny prezydent Richard von 
Weizsaecker zbywał jej listy milczeniem.

17  Bund Deutscher Mädel – sekcja żeńska nazistowskiej organizacji Hitlerjuge-
nd.

18  A. Ossowski, Germanizacja dzieci polskich, https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktual-
nosci/41647,Artur-Ossowski-germanizacja-dzieci-polskich.html (dostęp: 28.05.2019).
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Działający wówczas w Badenii Wirtembergii polityk CDU, dziś minister 
finansów Wolfgang Schäuble, argumentował, że Helena nie powinna na-
rzekać na swoje porwanie w dzieciństwie, ale cieszyć się z tego, że może 
mieszkać w Niemczech.

Historyk Christoph Schwarz postanowił wesprzeć jej starania. Założył 
stowarzyszenie »Geraubte Kinder – vergessene Opfer« (Zrabowane dzie-
ci – zapomniane ofiary). Rozpoczął wędrówkę po urzędach i pisanie listów 
do polityków, zmuszając ich do zajęcia stanowiska”19.

Warto uzupełnić, że wspomniany powyżej Wolfgang Schäuble, mienią-
cy się przyjacielem Polaków (doktor honoris causa Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie), jest dzisiaj przewodniczącym Bundestagu. 
Nigdy nie przeprosił za swoją wypowiedź.

Honorowym przewodniczącym stowarzyszenia „Zrabowane dzieci – 
zapomniane ofiary” został Hermann Lüdeking. Wywieziony został z Łodzi 
i adoptowany przez niemiecką rodzinę, której biologiczny syn poległ jako 
żołnierz Wehrmachtu w Grecji. Po latach udało mu się ustalić, że napraw-
dę nazywa się Roman Roszatowski. Monika Sieradzka pisała:

„Maria Lüdeking, po śmierci swego 21-letniego syna, postanowiła 
zwrócić się do Lebensbornu – organizacji, która zajmowała się zniemcza-
niem dzieci porywanych z okupowanych krajów. W liście napisała, że jej 
syn »poległ u stóp Olimpu za Führera«, prosząc o »zastępcze« dziecko, któ-
re spełniałoby ściśle określone przez SS kryteria rasowe.

– Bawiliśmy się z kolegą, gdy nagle nas zawołano. Szefowa pielęgniarek 
mówi: Pani Lüdeking, tu jest dwoje dzieci, może pani sobie któreś wybrać. 
A ta kobieta patrzy na mnie i mówi: tego sobie wezmę, taki jakiś chory, 
to go odkarmię – wspomina Hermann.

Dla Himmlera było ważne, kto wychowuje porwane dzieci. Przecież 
miały stać się niemieckimi patriotami. Państwo Lüdeking nadawali się 
na opiekunów: Maria zasłużyła się jako szefowa Związku Niemieckich 
Dziewcząt (BDM) w Ostwestfalen-Lippe w Nadrenii Północnej-Westfalii, 
a jej mąż należał do SS. […]

19  M. Sieradzka, Hermann Lüdeking. Zrabowane dziecko, które walczy o rekom-
pensatę, 15.09.2017, https://fakty.interia.pl/raporty/raport-zrabowane-dzieci/artykuly/
news-hermann-ludeking-zrabowane-dziecko-ktore-walczy-o-rekompensa,nId,2440499 
(dostęp: 31.03.2019).
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W metryce urodzenia małego Hermanna napisano: ojciec nieznany, 
matka nieznana”20.

Od 2014 r. krąży po Niemczech wystawa poświęcona zrabowanym 
i zgermanizowanym dzieciom. Jest ona dziełem niestrudzonego Christo-
pha Schwarza21.

Hermann Lüdeking wytoczył przed sądem administracyjnym w Kolonii 
proces sądowy, domagając się zadośćuczynienia za porwanie. Rozprawa 
rozpoczęła się 21 czerwca 2018 r. Niestety nie zapadł tam sprawiedliwy 
wyrok:

„Podczas rozprawy na sędziowskim stole leżą dwa segregatory z mate-
riałami, które Schwarz kompletował przez wiele lat. Te 600 kartek to opo-
wieści kilkudziesięciu osób, którym pozbawienie domu i rodziny złamało 
życie. To także dokumenty pokazujące z jaką konsekwencją i cynizmem 
nazistowska machina próbowała z porwanych dzieci stworzyć zupełnie 
innych ludzi. Ze szczegółami opisany jest los Hermanna Lüdekinga, jako 
skarżącego. Gdyby sąd przyznał mu odszkodowanie wedle wspomnianych 
wytycznych, mógłby dostać jednorazowo około 2500 euro. Hermannowi 
nie chodzi o kwotę, lecz o uznanie, że był ofiarą.

Gdy 2 lipca 2018 r. sąd ogłasza wyrok, nie jest on niespodzianką. Zda-
niem sądu porwane dzieci nie mają prawa do odszkodowań, zaś skarżący 
Lüdeking, jak czytamy w uzasadnieniu „»nie był prześladowany z racji swo-
jego zachowania lub szczególnych cech«. Wprawdzie sędziowie nie mają 
wątpliwości, że skarżącemu poprzez przymusową germanizację została 
wyrządzona »znaczna krzywda«, jednak w gestii sądu administracyjnego 
nie leży rozszerzanie grupy uprawnionych do odszkodowań o kolejną ka-
tegorię. Ale to pierwsza instancja. Lüdeking, wspierany przez Schwarza za-
mierza walczyć w kolejnych”22.

20  Tamże.
21  D. Kolbuszewska, J. Jankowski, „Zrabowane Dzieci – Zapomniane Ofiary”. Wysta-

wa w Niemczech przypomina wstrząsające losy polskich dzieci, 2.04.2016, https://www.
dw.com/pl/zrabowane-dzieci-zapomniane-ofiary-wystawa-w-niemczech-przypomina-
-wstrz%C4%85saj%C4%85ce-losy-polskich-dzieci/a-19156376-0 (dostęp: 31.03.2019).

22  M. Sieradzka, Strażnik pamięci, [w:] E. Karpińska-Morek, A. Waś-Turecka, M. Sie-
radzka, A. Wróblewski, T. Majta, M. Drzonek, Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy 
zrabowanych polskich dzieci, Kraków 2018, s. 278.
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Nie jest łatwo walczyć o polskie sprawy przed sądami niemieckimi. 
W kwietniu 2019 r. Wyższy Sąd Administracyjny w Münster orzekł, że Her-
mannowi Lüdekingowi odszkodowanie nie należy się. Uzasadnienie powta-
rzało szereg tez Sądu Administracyjnego w Kolonii23.

Także listy pisane przez Christopha Schwarza do posłów Bundestagu 
z żądaniem wypłacenia odszkodowań porwanym dzieciom nie przyniosły 
efektu. W 2016 r. Komisja ds. Petycji Bundestagu uznała sprawę za za-
mkniętą, a wniosek o wypłacenie każdemu poszkodowanemu 20 tysięcy 
euro za bezzasadny. Jeszcze w 2013 r. niemieckie Ministerstwo Finansów 
uznało, że los dzieci wynikał z „ogólnych następstw wojny” i że „dotykał 
w czasie działań wojennych wiele rodzin i był skutkiem strategii wojennej”. 
Przymusowa germanizacja, zdaniem ministerstwa „nie miała w pierwszej 
kolejności na celu unicestwienia ani pozbawienia wolności jednostki, lecz 
jej pozyskanie dla własnych korzyści Rzeszy”. Natomiast niemieckie Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych uznało, że sprawa dotyczy zaledwie „250 
dzieci z Europy Wschodniej”24. Jest to oczywiste kłamstwo. Porwanych 
dzieci było około 200 tysięcy, a zachowanie niemieckich organów rządo-
wych i sądowych w tej sprawie pełne jest złej woli i hipokryzji. Niemcy 
nie widzą możliwości wypłacenia odszkodowania ofiarom zbrodni doko-
nanych przez III Rzeszę, równocześnie wypłacając wiele miliardów marek, 
a później euro emerytur dawnym żołnierzom Wehrmachtu, funkcjonariu-
szom SS, hitlerowskim urzędnikom, policjantom i zbrodniczym sędziom 
Trybunału Ludowego.

O atmosferze zakłamywania historii w Niemczech świadczy też fakt, 
że posłowie niemieccy nie zgodzili się, aby wystawa Christopha Schwarza 
została pokazana w Bundestagu.

Cennym przedsięwzięciem dla przypomnienia światu tragedii wywie-
zionych do Niemiec dzieci była akcja „Zrabowane dzieci/Geraubte Kinder” 
zorganizowana przez portal internetowy Interia i telewizję Deutsche Wel-
le. Jej celem było polsko-niemieckie poszukiwania dzieci uprowadzonych 

23 Dzieci porwane przez III Rzeszę i germanizowane bez prawa do odszkodowań! 
Niemieccy urzędnicy: „Nie były prześladowane”, 14.04.2019, https://wpolityce.pl/histo-
ria/442576-dzieci-porwane-przez-iii-rzesze-bez-prawa-do-odszkodowan (dostęp: 16.04. 
2019).

24  Tamże, s. 280–281.
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w czasie II wojny światowej, a także udzielenie pomocy ofiarom germani-
zacji w poszukiwaniu tożsamości. W wyniku akcji powstała książka Teraz 
jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci, która 
ukazała się 17 października 2018 r.25

25  I. Rzepecka, Generalplan Ost. Rasa niemiecką obsesją, 21.11.2018, https://fak-
ty.interia.pl/raporty/raport-zrabowane-dzieci/konferencja/news-generalplan-ost-rasa-
-niemiecka-obsesja,nId,2659923#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_cam-
paign=firefox (dostęp: 2.04.2019); E. Karpińska-Morek, A. Waś-Turecka, M. Sieradzka, 
A. Wróblewski, T. Majta, M. Drzonek, Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabo-
wanych polskich dzieci, Kraków 2018.
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ks. Michał Damazyn

Zbrodnia Pomorska w Sadkach

Pomorze Gdańskie po zakończeniu I wojny światowej weszło w skład 
odrodzonego państwa polskiego. Zyskało niekiedy nazwę „kresów za-
chodnich”. Na jego terenie leżała przedwojenna gmina Sadki, wchodząca 
w skład ówczesnego powiatu wyrzyskiego, który należał do województwa 
pomorskiego. W skład tejże gminy wchodziły następujące wsie: Anieliny, 
Bnin, Dębionek, Jadwiżyn, Kaczki, Łodzia, Ostrowiec, Radzicz, Sadki oraz 
obszary dworskie Sadkowski Młyn i Samostrzel1. Zamieszkiwana była za-
równo przez Polaków, jak i Niemców, łącznie przez 6310 mieszkańców2. 
Radykalizacja postaw w okresie przedwojennym sprawiła, że dotąd zgodne 
sąsiedztwo zaczęło ustępować wzajemnej niechęci, posądzeniom i agresji. 
W relacjach starszych mieszkańców wiosek tej gminy pojawiają się wspo-
mnienia aktów wandalizmu (np. wybijanie szyb w domach w Anielinach), 
nieuprzejmości (np. ostentacyjne lekceważenie) lub wprost wrogości (od-
grażanie się, że gdy na te tereny wrócą Niemcy, wtedy Polacy popamięta-
ją). Zebrania Niemców organizowane po wioskach miały coraz silniejszy 
antypolski charakter. Także odbywane w kolejnych wsiach spotkania Pola-
ków, będące reakcją na radykalizację i groźby swych niemieckich sąsiadów, 
podgrzewały wzajemne niesnaski i wrogość. Jednakże dopiero rozpoczęcie 
działań wojennych i zainstalowanie się administracji niemieckiej odsłoniło 
ogrom nienawiści miejscowych Niemców do ich polskich sąsiadów. Wspo-
magani potęgą państwa niemieckiego i karmieni hitlerowską propagandą 
rozpętali jesienią 1939 r. akcję prześladowania i fizycznej likwidacji lokalnej 
polskiej elity, a korzystając z nadanych przez okupanta przywilejów, reali-
zowali także osobiste cele, mordując Polaków dla przejęcia ich majątku lub 

1 Por. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o po-
dziale powiatu wyrzyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie, Dz.U. 1934, 
nr 69, poz. 661.

2 Por. Uzasadnienie umorzenia śledztwa z dn. 16.11.1977 r. w sprawie zabójstw Po-
laków jesienią 1939 r. na terenie gminy Sadki, Akta Prokuratorskie Komisji Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu [dalej: KŚZpNP], sygn. S 41/14/Zn, t. 2, k. 278.
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„wyrównując rachunki” za rzeczywiste lub wyimaginowane szkody wyrzą-
dzone im przez ich polskich sąsiadów.

Selbstschutz w Sadkach

Istnienie niemieckiej Samoobrony (niem. Selbstschutz) na terenie gmi-
ny Sadki jest dziś bezdyskusyjne. Potwierdza to wielu świadków hitlerow-
skiej okupacji, czyli ówczesnych mieszkańców gminy Sadki, zeznających 
w procesach toczonych w latach 1945–1949 przez bydgoski oddział Komisji 
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce oraz prowadzony przez prokurato-
rów bydgoskiego oddziału Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Pol-
sce w latach 1970–1977. W drugim z wymienionych bydgoski prokurator 
OKBZH Edmund Pyszczyński w uzasadnieniu zawieszenia śledztwa z 16 
listopada 1977 r. stwierdził między innymi: „Centralnym punktem, gdzie 
dokonano większej zbrodni w gminie, były Sadki. Tutaj mieściła się siedziba 
Selbstschutzu i posterunek żandarmerii na gminę Sadki. Nie zdołano usta-
lić, kto pełnił funkcję dowódcy okręgowego Selbstschutzu (»Bezirkafüre-
ra«). Mieszkańcy Sadek nie są zgodni co do tego kto nim był, a dokumen-
tów, które niekiedy znajdowano w innych gminach – nie ma w Sadkach”3.
We wspomnianych zeznaniach pojawiają się jednak nazwiska komendan-
tów Selbstschutzu w poszczególnych wioskach. Małgorzata Wize, mieszkan-
ka Dębionka, zeznała 24.11.1949 r. przed prokuratorem bydgoskim: „Przed 
wojną mieszkałam z mężem w Dębionku. Po wybuchu wojny Niemiec Ernst 
Geske objął funkcję komendanta Selbstschutzu w Dębionku. Od dnia 9 li-
stopada 1939 r. rozkazał on wszystkim Polakom wstawić się w remizie stra-
żackiej. Po męża Wize Józefa przyszło do mieszkania dwóch Niemców, Gla-
zer Waldemar i Musiał Jan. Na dzień przychodził mąż do pracy do domu. 
Mąż nie opowiadał mi, że go bili. Ostatni raz poszedł do remizy wieczorem 
dnia 11.11.1939 r. i więcej stamtąd nie wrócił. Dowiedziałam się od drugich 
Polaków, którzy razem z nim siedzieli, że został on wyprowadzony o Sadek 
i tam mieli go zamordować Niemcy organizacji Selbstschutzu z Geske Ern-
stem na czele. […] Razem z mężem zabrali z remizy na rozstrzelanie więcej 

3 Tamże, k. 279.
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Polaków, z których żaden nie wrócił”4. W zeznaniach wielu świadków poja-
wiają się nazwiska ich niemieckich sąsiadów jako tych, którzy uczestniczyli 
w prześladowaniach Polaków, nierzadko będących członkami ich rodzin. 
Przykładem takiego zeznania jest złożone przez mieszkańca Radzicza Jana 
Jankowskiego przed sędzim Sądu Grodzkiego w Łobżenicy 29 kwietnia 
1946 r. W sposób syntetyczny prezentuje on sytuację z pierwszych miesięcy 
okupacji niemieckiej, określając mianem Hilfspolizei (policji pomocniczej) 
także członków miejscowego Selbstschutzu. „W niedługi czas po wkrocze-
niu okupanta na terenie gromady Radzicz, gm. Sadki, podobnie zresztą jak 
i w innych miejscowościach powiatu wyrzyskiego przepłynęła fala represji 
w stosunku do Polaków i mordów dokonywanych przez Niemców. Z reguły 
zbrodniarze, zarówno organizatorzy tych mordów, jak i wykonawcy, rekru-
towali się z elementu miejscowego, tj. spośród tych, którzy jako obywatele 
polscy narodowości niemieckiej zamieszkiwali w Polsce do wojny 1939 r. 
Głównym sprawcą mordów popełnionych na Polakach w gromadzie Ra-
dzicz był niejaki Schmidt Richard, pełniący funkcję tzw. Amtskommisar, 
który zasadniczo sam ferował wyroki śmierci i decydował o życiu Polaków. 
Pomocnikami jego byli: Schmidt Rudi, członek organizacji Hilfspolizei, Paul 
Guse, Walz Willi – członek Hilfspolizei”5. Zeznający zaś przed prokuratorem 
OKBZH 11 czerwca 1976 r. mieszkaniec Anielin Edmund Faltyński stwier-
dził, że nie zna nazwiska dowódcy Selbstschutzu, dodając jednocześnie: 
„jestem przekonany, że był nim Paul Lemke, bo u niego właśnie odbywały 
się zebrania Selbstschutzu, żandarmeria przyjeżdżała tylko do niego”6.

W wyniku poczynionych ustaleń prokurator E. Pyszczyński wymienił 
w części poświęconej gminie Sadki z nazwiska 52 Niemców, którzy poja-
wiają się w zeznaniach polskich świadków jako mający jakiś udział w prze-
śladowaniach Polaków jesienią 1939 r. lub są oskarżani wprost o pojmanie, 
bicie, więzienie lub zabójstwo. Jako najaktywniejszych w prześladowa-
niach, obok już wspomnianych E. Pyszczyński w uzasadnieniu umorzenia 
śledztwa zaliczył także spośród niemieckich mieszkańców Sadek braci 

4 Protokół przesłuchania świadka – Małgorzata Wize, z dn. 24.11.1949 r., Akta KŚZp-
NP 41/14/Zn, t. 1, k. 125.

5 Protokół przesłuchania świadka – Jan Jankowski, z dn. 29.04.1946 r., tamże, k. 40–41.
6 Protokół przesłuchania świadka – Edmund Faltyński, z dn. 11.06.1976 r., tamże, 

k. 187–189.
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Paula i Helmuta Butzke. Najbardziej aktywnym spośród wszystkich Niem-
ców był „Hauptwachtmeister” żandarmerii w Sadkach Otto Oberländer, 
ur. 13 grudnia 1898 r., Niemiec przybyły z Rzeszy ogólnie znany jako „żan-
darm niskiego wzrostu ze szramą na policzku o przezwisku Nuchu”7. Jego 
osoba pojawia się wielokrotnie w zeznaniach polskich świadków jako ta, 
która zabrała krewnego z domu, obejścia lub pola oraz uczestnicząca 
w konwojowaniu lub egzekucjach Polaków. W protokole przesłuchania 
świadka Karola Okpisza, mieszkańca Sadek, zapisano następującą charak-
terystykę tego Niemca: „W czasie okupacji znałem Ottona Oberländera, 
który miał wśród mieszkańców Sadek pseudonim »Nuchu«. Był to bardzo 
zły człowiek. Mieszkańcy Sadek opowiadali, że on brał udział we wszyst-
kich morderstwach dokonanych na Polakach w Sadkach”8. Otto Oberlän-
der był odpowiedzialny między innymi za zabicie Franciszka Pilarczyka 
z Anielin. Niemcy 24 października 1939 r. rozkazali, by polscy mieszkańcy 
wsi zebrali się w remizie, gdzie usłyszeli od Niemców przybyłych z Sadek 
nowe zasady porządkowe z ostrzeżeniem, że ich złamanie będzie kara-
ne śmiercią. Następnie wywołano imiennie F. Pilarczyka, wyprowadzono 
go z budynku i zastrzelono. Także relację tamtego zdarzenia przedstawiła 
prokuratorowi E. Pyszczyńskiemu Leokadia Rzepczyk, mieszkanka Anielin 
i siostra zamordowanego Kazimierza Płotki. „Dnia nie pamiętam, wezwa-
no rolników na zebranie do remizy w Anielinach, a między nimi był także 
ów Franciszek Pilarczyk. Tego dnia Pilarczyk został zastrzelony za stogiem 
Franciszka Różniaka, niedaleko remizy. Momentu zastrzelenia nie widzia-
łam, słyszałam tylko strzał. Z opowiadań ojca wiem, że w zbrodni brali 
udział: jeden z braci Butzke z Sadek i policjant »zielony« małego wzro-
stu, ze szramą na którymś policzku. […] Gdy zapytałam się ojca co było 
przyczyną zastrzelenia odpowiedział, że po zabiciu Pilarczyka Niemcy mie-
li oznajmić, że zabity został za to, że obraził Hitlera”9. Oskarżenie to po-
twierdził Franciszek Wawrzyniak (brat zamordowanych Mariana i Józefa), 
gdyż widział, jak O. Oberländer, idąc za Pilarczykiem, rozpinał pochwę [pi-

7 Uzasadnienie umorzenia…, k. 279.
8 Protokół przesłuchania świadka – Karol Okpisz, z dn. 3.01.1969 r., Akta KŚZpNP 

41/14/Zn, t. 1, k. 36.
9 Protokół przesłuchania świadka – Leokadia Rzepczyk, z dn. 3.06.1976 r., Akta 

KŚZpNP 41/14/Zn, t. 1, k. 173–174.
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stoletu]10. F. Wawrzyniakowi niemiecki sołtys Anielin Lemke nakazał wy-
kopanie grobu w miejscu zastrzelenia i pochowanie ciała11.

Posterunek żandarmerii niemieckiej w Sadkach znajdował się przy 
głównej ulicy wioski (dziś ul. Wyrzyska, DK 10). Do wybuchu wojny budy-
nek ten należał do polskiej rodziny Płaczków, która została z niego usunię-
ta. Pozwolono im zająć pobliski obiekt gospodarczy. W innym (chlewiku), 
należącym do obejścia tego domostwa, zorganizowano tymczasowe miej-
sce przetrzymywania pojmanych Polaków, skąd byli prowadzeni na śmierć 
na tzw. piaśnicę, pomiędzy Mrozowem a Sadkami.

Metodyka zabójstw

Należy przypomnieć, że Selbstschutz był organizacją istniejącą oficjal-
nie w świetle niemieckiego prawodawstwa, a zatem działającą z mandatu 
państwa. Posiadał zatwierdzone prawem struktury i kompetencje12. Był 
także wykorzystywany przez inne jednostki państwa niemieckiego jako or-
ganizacja pomocnicza.

Jego członkowie byli pierwszymi przewodnikami wojsk niemieckich 
po wybuchu wojny. Również w Sadkach. Pierwsze czołgi niemieckie wje-
chały do tej wsi od strony Radzicza już 1 września 1939 r. w godzinach 
rannych. Zatrzymały się na podwórku Helmuta Butzke, niemieckiego go-
spodarza z Sadek. Polscy gospodarze w większości opuścili miejsca swe-
go zamieszkania, uciekając w głąb kraju przed działaniami wojennymi. 
We wspomnieniach jednego z mieszkańców Sadek pojawia się stwier-
dzenie, że wieś opuścili niemal wszyscy polscy mieszkańcy. Pozostali 
tylko nieliczni, w dużej mierze starzy i schorowani13. Za pierwszą ofiarę 
niemieckich represji w Sadkach uważa się Antoniego Florczaka, człowie-
ka w podeszłym wieku, schorowanego, będącego przed wojną na utrzy-
maniu gminy, który odmówił pracy na rzecz Niemca. Szybkie postępy 

10 Protokół przesłuchania świadka – Franciszek Wawrzyniak, z dn. 10.06.1976 r., Akta 
KŚZpNP 41/14/Zn, t. 1, k. 194–195.

11 Por. tamże.
12 Selbstschutz formalnie został rozwiązany decyzją H. Himmlera z dnia 8 listopada 

1939 r.
13 Por. F. Bembnista, Okupacja hitlerowska w Sadkach, mps, w zbiorach autora.
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wojsk III Rzeszy sprawiły, że polscy uciekinierzy dość szybko rezygnowali 
z dalszej drogi lub trafiali na tereny zajęte przez Niemców i byli zmuszani 
do powrotu. Ci, którzy wracali do swoich domów, zastawali je zajętymi 
przez Niemców lub zaplombowanymi z informacją, że ich majątek stał się 
własnością Rzeszy Niemieckiej i muszą zgłosić się do nowoutworzonej 
administracji niemieckiej. Tam dowiadywali się, że ich majątkiem zarzą-
dzają już wskazani przez nową niemiecką komendanturę właściciele. Oni 
zaś mogą przebywać we wskazanym budynku gospodarczym, nierzadko 
pracując przymusowo w dotąd swoim gospodarstwie.

Członkowie Selbstschutzu byli także tymi, którzy wskazywali Po-
laków do aresztowań (i fizycznej eliminacji). Opracowane z pomocą 
Niemców mieszkających na terenach II Rzeczypospolitej jeszcze przed 
rozpoczęciem działań wojennych tzw. listy proskrypcyjne spowodowa-
ły, że operacja germanizacji ziem wcielonych do Rzeszy poprzez fizyczną 
likwidację Polaków była prostsza do przeprowadzenia. To ich – swoich 
niemieckich sąsiadów i jednocześnie członków Selbstschutzu – zapa-
miętali krewni ofiar Zbrodni Pomorskiej jako tych, którzy przyszli po ich 
bliskich lub pojmali ich w innych okolicznościach. Takie wspomnienie 
z chwili swego aresztowania zeznał między innymi ocalały ze Zbrodni 
mieszkaniec Dębionka Franciszek Purol, 25 listopada 1949 r. „Dnia 17 
października 1939 r. zostałem aresztowany razem z moim szwagrem 
Ignacym Grzeszczakiem w Kraczkach powiatu wyrzyskiego. Aresztowali 
mnie Niemcy z Dębionka, Busse i Glaser. Glaser był w mundurze żółtym 
SA, a Busse był w ubraniu cywilnym. Obaj mieli broń krótką. Po areszto-
waniu odprowadzili nas do posterunku policji w Sadkach”14. Także Józef 
Szulc, wówczas rolnik z Bnina, zeznał przed prokuratorem OKBZH 12 
maja 1976 r., że aresztował go „miejscowy Niemiec w cywilnym ubraniu 
z opaską i karabinem, i zabrał mnie do posterunku policji”15.

14 Protokół przesłuchania świadka – Franciszek Purol, z dn. 25.11.1949 r., Akta KŚZp-
NP 41/14/Zn, t. 1, k. 127.

15 Protokół przesłuchania świadka – Józef Szulc, z dn. 12.05.1976 r., Akta KŚZpNP 
41/14/Zn, t. 1, k. 67–68.
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Zarówno pojmań tych, jak i egzekucji dokonywali członkowie Selbst-
schutzu, nierzadko asystując żołnierzom Wehrmachtu16. To również zapa-
miętali świadkowie zbrodni. Między innymi Henryk Rohloff z Sadek, który 
zeznawał 3 stycznia 1969 r. o aresztowaniu swego ojca Jana, przedwojen-
nego sołtysa Sadek17. „Dnia 26 października 1939 r. został aresztowany mój 
ojciec. Do mieszkania po ojca przyszedł Karol Ewald. Od sąsiada zaś Ja-
nuszewskiego, którego imienia nie pamiętam, dowiedziałem się, że w tym 
czasie gdy Karol Ewald wszedł do nas do mieszkania, pod domem stali Hel-
mut Butzke, Otto Oberländer, Herbert Bigalke i kilku niemieckich żołnierzy. 
Ojciec w rezultacie został zamordowany”18. Podobne zeznanie złożył tego 
samego dnia Jan Thomas w Sądzie Powiatowym w Wyrzysku. Widział Hel-
muta Butzkego idącego w towarzystwie żołnierzy niemieckich, by aresz-
tować Stanisława Młynarczaka i napotkawszy go, pytał o drogę do jego 
domu19. Młynarczak został zamordowany na terenie strzelnicy w Wyrzy-
sku i rozpoznany przez rodzinę w czasie ekshumacji w 1945 r.

Pojmani Polacy nie zawsze trafiali do posterunku żandarmerii w Sad-
kach. Niekiedy byli przetrzymywani (i bici) w tymczasowych, prowizorycz-
nych miejscach. Wiadomo dziś, że były to między innymi: świetlica w Dę-
bionku, zamieszkałym w zdecydowanej większości przez Niemców, skąd 
Polacy byli wyprowadzani na zabicie nad rzekę Rokitkę, czy choćby piwnica 
prywatnego domu Wiktora Schulza, Niemca z Sadek, gdzie więziony był 
z pewnością rolnik z Sadek Wiktor Budnik i Niemiec20, krawiec z Dębion-
ka, Karl Joop. Wspomniany już Paul Butzke pojmanych Polaków katował 
na terenie młyna w Sadkach, którego był właścicielem. Jednym z nich był 
przedwojenny zastępca komendanta miejscowego posterunku policji pań-

16 Niekiedy w zeznaniach polskich świadków protokolant zapisał „SS” jako formację 
dokonującą prześladowań Polaków. Jednakże prokurator E. Pyszczyński wyjaśnił, że nie 
chodziło tu o jednostki Schutzstaffel, ale Selbstschutz. Por. s. 223.

17 Jan Rohloff został zidentyfikowany w pierwszym grobie zbiorowym na terenie pia-
śnicy pod Mrozowem.

18 Protokół przesłuchania świadka – Henryk Rohloff, z dn. 03.01.1969 r., Akta KŚZpNP 
41/14/Zn, t. 1, k. 77.

19 Por. Protokół przesłuchania świadka – Jan Thomas, z dn. 03.01.1969 r., tamże, 
k. 31.

20 Jedyny z terenu gminy Sadki, który stanowczo na jednym ze spotkań Niemców 
przed wybuchem wojny odmówił prześladowania Polaków.
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stwowej Ignacy Tomyślak. Miejscem tortur było w Sadkach również go-
spodarstwo Ewalda. Relacja ojca Jana Toporowicza, jednej z najmłodszych 
ofiar Selbstschutzu w Sadkach (miał 17 lat), dotycząca jego syna potwier-
dza oba te miejsca kaźni. Franciszek Toporowicz tamte wydarzenia relacjo-
nował prokuratorowi OKBZH 3 stycznia 1969 r.: „do naszego mieszkania 
przyszedł Otto Oberländer, który miał pseudonim Nuchu, Erich Wenseritt 
i jeszcze dwóch Niemców, którzy stali na zewnątrz i zabrali syna. Zaprowa-
dzili go do zabudowań Ewalda. Z opowiadań nieżyjącej Kucharskiej ustali-
łem, że w zabudowaniach Ewalda było więcej Niemców, bili syna kolbami 
tak długo aż go zabili. W czasie ekshumacji zwłok ustaliłem, że syn miał 
rozłupaną na dwie części czaszkę. […] Zdaje mi się w październiku poleco-
no mi pójść do zabudowań Paula Butzkego, gdyż miałem dopatrzyć cielą-
cej się krowy. Przechodząc podwórko stwierdziłem, że w jednym miejscu 
na podwórku rozsypany jest piasek. Dyskretnie grzebnąłem nogą i ustali-
łem, że piaskiem jest zasypana duża kałuża krwi. Następnie od mieszkań-
ców dowiedziałem się, że krew ta pochodziła od zamordowania policjanta 
Tomyślaka. Po ekshumacji ustaliłem, że miał on rozłupaną czaszkę, podob-
nie, jak u mego syna”21. Naocznym świadkiem bicia I. Tomyślaka był rów-
nież S. Kaźmierczak, w czasie wojny przymusowo zatrudniony w gospo-
darstwie Butzkego. Wymienia on następujące nazwiska jego oprawców: 
Helmut Butzke, Paul Butzke i Alfred Wambier oraz żołnierze niemieccy22. 
„W pewnym momencie, gdy jeden z żołnierzy uderzył silnie kolbą w głowę 
Tomyślaka i Tomyślak wołał „o Jezu!”, Paul Butzke odezwał się, że Niem-
cy zastrzelili Pana Jezusa pod Warszawą. […] Z obawy, żeby Niemcy nie 
zauważyli, że widziałem wydarzenie, dyskretnie opuściłem gospodarstwo 
Butzkego. W związku z tym nie wiem, czy Tomyślak został przez Niemców 
zabity kolbami i pałkami, czy też w końcu go zastrzelili”23.

W Sadkach Niemcy zmodyfikowali niecosposób pojmań Polaków. Nie 
aresztowano ich tylko w ich własnych domach, ale wysyłano im przez 
posłańców wezwania do stawienia się na posterunku żandarmerii w Sad-

21 Protokół przesłuchania świadka – Franciszek Toporowicz, z dn. 03.01.1969 r., Akta 
KŚZpNP 41/14/Zn, t. 1, k. 35.

22 Por. Protokół przesłuchania świadka – Józef Kaźmierczak, z dn. 03.01.1969 r., tam-
że, k. 34.

23 Tamże.
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kach. Prokurator E. Pyszczyński w uzasadnieniu umorzenia wspominane-
go już śledztwa nazwał to „usprawnieniem”, stosowanym przez Niemców 
na terenie gmin Sadki i Białośliwie24. Zeznanie potwierdzające taką nie-
miecką praktykę złożył 11 marca 1976 r. Stanisław Gruszka, mieszkaniec 
wsi Łodzia. Został on, jak i wielu innych mężczyzn z jego wsi, wezwany 
przez niemieckiego sołtysa Łodzi Lemkego do stawienia się w budynku 
miejscowej szkoły, gdzie wszyscy Polacy zostali zatrzymani na kolejne dni. 
„Po tygodniu, w ostatnią niedzielę, ktoś wyczytał z listy szereg nazwisk 
i tym mężczyznom kazano iść do domu, zjeść obiad i zgłosić się w poste-
runku żandarmerii [w Sadkach]. Wśród nich byli: Dereniowski, Olearczyk, 
Michał Stańczyk, dalszych nie pamiętam. Tego samego dnia wszystkich 
pozostałych nas wypuszczono do domu”25. Wszyscy wymienieni zostali 
zabici jesienią 1939 r. Taką wersję zdarzeń potwierdza także inny miesz-
kaniec Łodzi, Bronisław Stańczyk. „W tym czasie, gdy Niemcy przystąpili 
do likwidacji mieszkańców Łodzi byłem w wiosce. Wszyscy musieli się sami 
zgłosić do posterunku żandarmerii w Sadkach na polecenie sołtysa Lemke-
go, przekazanego na kartce przez Niemca Joopa”26. Ujęci na liście zgłosili 
się w dwóch lub nawet trzech terminach w listopadzie 1939 r.27 Kolejnym, 
który potwierdza taki sposób pojmania Polaków z Anielin i Łodzi, jest Fran-
ciszek Wawrzyniak, doprecyzowując, że wezwania odbywały się w dwóch 
grupach, w bliskości polskiego narodowego święta 11 Listopada28.

Datę intensyfikacji prześladowań Polaków potwierdza także syn zamor-
dowanego Wojciecha Bembnisty Franciszek, obaj mieszkający w Sadkach, 
zeznając 11 maja 1976 r. „W piątek przed 11 listopada przyszedł z rana 
do nas Niemiec Herman Schmidt – nieuzbrojony, elektromonter z zawodu, 
lat około 30 i kazał się ojcu natychmiast zgłosić do posterunku żandarmerii 

24 Por. Uzasadnienie umorzenia…, k. 205.
25 Protokół przesłuchania świadka – Stanisław Gruszka, z dn. 11.03.1976 r., tamże, k. 

160–161.
26 Zbieżność nazwisk z Karlem Joopem, mieszkańcem Dębionka, zamordowanym 

za odmowę prześladowania Polaków. Tu zeznający wspomina Fritza Joopa z Anielin.
27 Protokół przesłuchania świadka – Bronisław Stańczyk, z dn. 10.06.1976 r., tamże, 

k. 146–147.
28 Por. Protokół przesłuchania świadka – Franciszek Wawrzyniak, z dn. 10.06.1976 r., 

tamże, k. 171–173.
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w Sadkach. Ojciec zaraz nie poszedł, więc wkrótce przyszedł z Hilfspolizei 
Edward Ewald, robotnik, lat ok. 25, przybyły do Sadek z Dębowa i katego-
rycznie zażądał przyjścia na posterunek. […] Następnego dnia widziałem się 
z ojcem w chwili, gdy wozem odsyłano ich do Nakła. Ojcu podałem płaszcz 
i zdążył mi powiedzieć, że zabrany został jako zakładnik, więc na pewno 
za kilka dni wróci. […] Ojca konwojował do Nakła, do gimnazjum – Gerhard 
Jahnke – nasz najbliższy sąsiad, z którym chodziliśmy nawet na polowanie, 
syn rolnika, lat około 23–24, imię jego ojca August. Także Kison, syn właści-
ciela większego w Radziczu. Obydwaj uzbrojeni w karabiny”29. Franciszek 
Bembnista w dalszej części swych zeznań zaświadcza, że był także świad-
kiem prowadzenia do miejsca egzekucji braci Warszawskich, wspomnia-
nego już Karla Joopa i czwartej, niezapamiętanej przez niego z nazwiska 
osoby. „Prowadził ich w kierunku grobu nad Rokitką Karl Ewald z karabi-
nem. Ofiary szły pieszo ze szpadlami, a Ewald jechał na rowerze za nimi. 
Tego samego dnia, 11 listopada popołudniu widziałem, gdy w tym samym 
kierunku Niemcy, z których rozpoznałem Helmuta Butzkego, prowadzili 
grupę liczącą około 16 osób. Prowadzonymi byli mieszkańcy Anielin i Ło-
dzi, których nie znałem. […] Za chwilę usłyszałem strzały”30. To najcięższe 
oskarżenie potwierdzają inni polscy mieszkańcy gminy Sadki.

Członkowie Selbstschutzu uczestniczyli w zabójstwach. Mocnym dowo-
dem są zeznania mieszkanki Sadek Heleny Jankowiak z 2 czerwca 1945 r., 
czyli dnia ekshumacji zbiorowych grobów Polaków przy rzece Rokitce, nie-
opodal wsi Sadki. Oto jej wspomnienie dnia 12 listopada 1939 r.: „Około 
godz. 4 popołudniu szłam z wybudowania sadkowskiego przez pole. Nie-
miec Erik Wenseritt zatrzymał mnie i zabronił iść przez pole, zmieniłam 
wtedy kierunek, gdzie zatrzymał mnie Niemiec – Kurt, parobek od Niemca 
Franka, który powiedział, że mam się cofnąć, bo będą strzelać. Cofnąwszy 
się w innym kierunku przez wioskę poszłam do pani Budnikowej. Przy prze-
chodzeniu zauważyłam mniej więcej 32 osoby, w tym dwie kobiety leżące 
na ziemi, przy nich wartę z karabinami, a kilka metrów dalej, gdzie obec-
nie wydobywa się zwłoki, stało więcej Niemców z karabinami, z których 
poznałam: Wenserit, Butzke, Paul i Helmut Papke, Wambier, Alfred i poli-

29 Protokół przesłuchania świadka – Franciszek Bembnista, z dn. 11.05.1976 r., tam-
że, k. 81–85.

30 Tamże.
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cjant, parobek od Wambiera. Po pewnym czasie na dany znak czwórkami 
musieli biec na miejsce stracenia, gdzie padły strzały”31.

Z zebranych zeznań są i takie, w których Polacy swych niemieckich są-
siadów wprost wskazują jako zabójców. Taką relację złożył prokuratorowi 
OKBZH między innymi 18 maja 1976 r. Edmund Marzyński, syn zamordowa-
nego Wojciecha, mieszkańca Sadek, który w czasie wojny pracował przy-
musowo w gospodarstwie Bigalków. „Spałem z tymi młodymi Niemcami, 
bo ich macocha traktowała ich nie tak, jak traktuje się własne dzieci. Niemcy 
ci mieli w domu karabiny, raz je widziałem. Przy zabieraniu ojca nie byłem, 
a dowiedziałem się dopiero następnego dnia. W tym dniu skarżyłem się 
do Herberta Bigalke na to on mi powiedział, że ojciec buduje most w Pile. 
Ojciec był zamknięty w piwnicy u Szulca. Tej nocy gdy ojca zabrano na roz-
strzelanie, leżałem w łóżku. Do tego samego pokoju weszło kilku cywilnych 
Niemców, może z 10, z karabinami, a wśród nich policjant w mundurze, ma-
łego wzrostu, za szramą na policzku. Między tymi cywilnymi Niemcami byli: 
Artur Bigalke, Herbert Bigalke, Erich Wenseritt, jeden z Butzków. Innych 
znałem z widzenia, byli oni z sąsiednich wiosek. Karabiny postawili w rogu 
pokoju, na stole znalazła się wódka. Ja język niemiecki rozumiałem, choć 
mówić umiałem słabo. Jak się okazało, wrócili oni po dokonaniu zbrodni 
w Mrozowie. Wśród rozmowy wspominali, że któryś z więźniów nie chciał 
iść, ale nazwiska jego nie wymienili. Później Kurt Wenseritt mówił do ko-
goś, poznałem po głosie, następujące słowa: Ty, jaki on był bezczelny, nawet 
mnie prosił, żeby z nim zrobić co chcą, byleby mu życie darować, bo ma tyle 
dzieci. Wenseritt wymienił nazwisko mojego ojca i dodał: ale mu dałem. 
Wtedy ja nie wytrzymałem, zakaszlnąłem i Artur Bigalke powiedział: bądź 
cicho, bo tu jest jego syn. Ten policjant wówczas skoczył do kąta, tam gdzie 
były karabiny, a ja zerwałem się z łóżka i wyskoczyłem z pokoju przez okno, 
które z ramą wraz ze mną wyleciało. Gdy policjant dolatywał do karabinu, 
Herbert Bigalke mu przeszkodził. Ukrywałem się w stajni. Rano zabrałem 
się do oprzętu koni. Później zawołano mnie na śniadanie, które wszyscy ra-
zem żeśmy w kuchni jedli. Przy śniadaniu stary Bigalke kłócił się z synami. 
Wchodząc słyszałem tylko, jak stary Bigalke mówił do synów: der Marzynski 
auch? Mnie Niemcy później nie prześladowali, tylko czasem Paweł Butz-

31 Protokół przesłuchania świadka – Helena Jankowiak, z dn. 02.06.1945 r., Akta 
KŚZpNP 42/14/Zn, t. 1, k. 12.
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ke, gdy przyjeżdżał na nasze podwórze pijany, trzaskał batem po szybach 
i krzyczał: czekaj, niedługo pójdziesz tam, gdzie twój ojciec”32. Świadek ten 
po szczegóły zbrodni odsyłał do świadectwa Ludwika Czyżewskiego, miesz-
kańca Sadek. Ten zaś, zeznając 21 maja 1976 r., relacjonował tamte egzeku-
cje w następujący sposób: „Było to w niedzielę, w dniu 11 listopada, o ile 
pamiętam. W tym dniu do Sadek przybywali głównie mieszkańcy Anielin, 
Łodzi, Bnina, którym kazano się zgłosić. Tych ludzi grupami po 6 przypro-
wadzał na miejsce zbrodni Erich Wenseritt, co osobiście widziałem. Od go-
spodarstwa Wenserittów do miejsca zbrodni było około 800 m. mnie Erich 
Wenseritt zakazał wychodzić z domu, ale ja obawiając się, wprawdzie go-
spodarstwa nie opuściłem, lecz udałem się do stodoły, aby się ukryć. Z tego 
miejsca nie było widać kto strzela, ale Erich Wenseritt mówił swej siostrze 
Ernie, że »oni« strzelali. Wymienił przy tym nazwiska Helmuta Butzke, 
Kurta Wenseritta i siebie. Był tam też Fryderyk Papke, lat chyba 55 i jego 
syn Gerhard, lat około 17. Byłem też świadkiem podczas sprzeczki Ericha 
Wenseritta i Helmuta Butzke, gdy obaj byli pijani i jeden drugiemu mówił, 
że więcej zamordował. […] Z miejsca egzekucji uciekał natomiast Mazur [Jó-
zef], ale ucieczka się nie udała, gdyż Kurt Wenseritt osiodłał konia i popę-
dził za nim. Mazura schwytał, skopał go i doprowadził na miejsce egzekucji. 
Widziałem, gdy Wenseritt pojechał na koniu i kopał później Mazura. Mazur 
był bez marynarki i było widać scenę prowadzenia go na polu. Chciałbym 
jeszcze dodać, że o tym, iż Papke synem byli na miejscu zbrodni wiem stąd, 
że obydwaj jechali tam powózką, co widziałem”33.

Dla potwierdzenia działalności członków Selbstschutzu na terenie gmi-
ny Sadki jesienią 1939 r. wybrano jedynie wyjątki z niemal 200 zeznań 
polskich świadków złożonych przed polskimi organami ścigania, jakie znaj-
dują się dziś w aktach Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu34. Jednakże bardzo silnym dowodem potwierdzającym te relacje 

32 Protokół przesłuchania świadka – Edmund Marzyński, z dn. 18.05.1976 r., tamże, 
k. 48–51.

33 Protokół przesłuchania świadka – Ludwik Czyżewski, z dn. 21.05.1976 r., Akta 
KŚZpNP 41/14/Zn, t. 2, k. 269–270.

34 W opracowaniu znajduje się recenzowana publikacja zbierająca (ok. 750 stron) 
dostępne dokumenty dotyczące Zbrodni Pomorskiej 1939 r. w gminie Sadki. Zob. M. Da-
mazyn, Zbrodnia w Sadkach. Dokumenty źródłowe, Sadki 2019.
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są zeznania wspomnianych Niemców, którzy w latach sześćdziesiątych XX 
wieku zeznawali w niemieckiej prokuraturze, w śledztwie przeciwko Otto-
nowi Oberländerowi. Ich kserokopie oraz przysięgłe tłumaczenia są czę-
ścią wspomnianych polskich akt prokuratorskich.

Zeznania Niemców

W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku wszczęto na terenie 
zachodnich Niemiec śledztwo przeciwko zbrodniom dokonanym w Sad-
kach jesienią 1939 r. Przesłuchano licznych „świadków” (taki status otrzy-
mali w śledztwie), a protokoły z ich przesłuchań i konfrontacji – przekazane 
stronie polskiej, a tu cytowane w przysięgłym tłumaczeniu z akt prokura-
torskich GKBZpNP – rzucają nowe światło zarówno na tamte wydarzenia35, 
jak i działania niemieckiego wymiaru sprawiedliwości wobec zbrodni hitle-
rowskich. Ostatecznie, po przeprowadzeniu śledztwa wstępnego, zarzuty 
postawiono Ottonowi Oberländerowi36. Zarzucono mu początkowo aresz-
towanie i zabójstwo Heleny Płaczek37, rozstrzelanie Józefa Kotarka między 
Radziczem a Sadkami, zabójstwo dwóch Polaków pomiędzy Łodzią a Anie-

35 Sam O. Oberländer nie przyznał się do dokonywania zabójstw na Polaków. W akcie 
oskarżenia zapisano następujący wyjątek z jego zeznań: „Twierdzi, że o rozstrzeliwaniach 
słyszał od innych osób, na przykład od ówczesnego burmistrza Sadek, Bohna oraz karcz-
marza Bigalke. Jego zdaniem egzekucje przeprowadzili bracia Butzke, Erich Wenseritt, 
Warmbier i jeszcze kilkoro miejscowych. Uważa, że były to samowolne akcje grupy volks-
deutschów, żandarmeria nie brała w nich udziału. W trakcie konfrontacji świadków Paula 
Butzke i Alfreda Warmbiera z oskarżonym Oberländer oświadczył, że nie wyobraża sobie, 
aby mógł być obecny przy rozstrzeliwaniu Polaków. W trakcie konfrontacji ze świadkiem 
Krienke oskarżony zaprzeczył prawdziwości jego zeznań. Na podstawie zeznań świadków 
oskarżonemu w wystarczający sposób udowodniono, że uczestniczył co najmniej w roz-
strzeliwaniu sześciu Polaków w żwirowni [pod Mrozowem]”. Akt oskarżenia O. Oberlände-
ra [tłumaczenie przysięgłe], Akta KŚZpNP 41/14/Zn, t. 5, k. 864.

36 Początkowo zarzucano także A. Warmbierowi i P. Butzkemu udział w rozstrzelaniu 
29 Polaków nad Rokitką. Ostatecznie jednak nie postawiono ich w akt oskarżenia. Por. 
Zarządzenie do sprawy 2 Js 714/60 [tłumaczenie przysięgłe], tamże, k. 806–838.

37 W Paterku jesienią 1939 r. zabito jej męża Pawła, syna Bolesława i siostrzeńca 
Zbigniewa Broekere. Ona sama została zaś przez O. Oberländera brutalnie zgwałcona 
i zamordowana. Por. Rozporządzenie z dn. 11.02.1964 r. [tłumaczenie przysięgłe], Akta 
KŚZpNP 41/14/Zn, t. 4, k. 769.
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linami. Akt oskarżenia został sformułowany przeciw niemu 24 maja 1968 r. 
(nr akt Js 714/60), zawierał trzy zarzuty: „1. Działając [wspólnie z innymi] 
z premedytacją oraz z pobudek niskich dopuścił się zabójstwa 6 Polaków 
pomiędzy Sadkami a Mrozowem; 2. Dopuścił się podstępnego zabójstwa 
wspomnianego powyżej F. Pilarczyka, członka dysfunkcyjnej rodziny […] 
strzałem w tył głowy; 3. We współdziałaniu z innymi osobami działając 
z premedytacją w okrutny sposób zabił 29 Polaków […] koło wsi Sadki nad 
Rokitką”38.

Zeznając 25 listopada 1964 r. świadek Fritz Jaekel (mieszkaniec Sadek) 
wprost potwierdził istnienie Selbstschutzu na terenie Sadek. „Gdy nie-
mieckie oddziały znowu opuściły Sadki – to mogło być tydzień po wybuchu 
wojny – do życia powołano w naszej miejscowości Samoobronę39, do któ-
rej należała większość mężczyzn wioski, o ile nie byli oni za starzy. Nas było 
10 lub 12 mężczyzn, którzy wchodziliby w rachubę. Burmistrzem był u nas 
krawiec Bohn. Nie mogę z pewnością powiedzieć, kto wtedy kierował Sa-
moobroną, mógł być to Butzke. Ta brała się potem w naszej wiosce za służ-
bę pracy, która przejmowała opuszczone przez Polaków gospodarstwa, ale 
też dbała o porządek. Sądzę, że służba pracy była od żandarmerii w Sad-
kach”40. Jako usprawiedliwienie aresztowań Polaków podawał, zarówno 
on, jak i wspominany przez polskich świadków Zbrodni Paul Lemke41 oraz 

38 Akt oskarżenia…, Akta KŚZpNP 41/14/Zn, t. 5, k. 839–840.
39 Willi Schmidt w zeznaniu z 8 listopada 1965 r. zeznał, że przywódcą Selbstschutzu 

w Sadkach był Karl Guse. Por. Zeznanie świadka – Willi Schmidt, z dn. 8.11.1965 r. [tłumacze-
nie przysięgłe], Akta KŚZpNP 41/14/Zn, t. 4, k. 787. Jednakże sędzia śledczy z Lubeki wska-
zuje na H. Butzkego jako dowódcę w Sadkach. Por. Zarządzenie do sprawy 2 Js 714/60…, 
k. 824. Potwierdza to jego brat Paul. Por. Rozporządzenie z dn. 11.02.1964 r.…, k. 763.

40 Zeznanie świadka – Fritz Jaekel, z dn. 25.11.1964 r. [tłumaczenie przysięgłe], Akta 
KŚZpNP 41/14/Zn, t. 5, k. 915.

41 Por. Zeznanie świadka – Paul Lemke, z dn. 19.10.1965 r. [tłumaczenie przysięgłe], 
tamże, k. 779. Potwierdza w swym zeznaniu także fakt mianowania na sołtysa Anielin, 
„polecenie” uwięzienia Polaków, zabójstwo Franciszka Pilarczyka i innych Polaków do-
konane przez Ottona Oberländera. „Oberländer natomiast był mężczyzną, który chętnie 
zgrywał ważniaka. Nie mogę powiedzieć, czy on kierował zabójstwem Pilarczyka. Wpraw-
dzie można było potem usłyszeć, że Oberländer miał zastrzelić Pilarczyka, ale żaden 
z mieszkańców mojej wioski nie podał mi w tej sprawie bliższych informacji. To zapewne 
było tak, że żandarmi z Sadek w domu coś takiego sobie opowiadali albo że Oberländer 
chełpił się czynem. Pogłoska, że Oberländer strzelał, dotarła zapewne do nas do Sadek. 
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Willi Warmbier42, następującą obawę nowej administracji niemieckiej: 
„Polacy wywołają powstanie, jak w 1920 r. Dlatego zatrzymani zostali 
ci Polacy, którzy wcześniej okazali silne nacjonalistyczne nastawienie”43. 
Jaekel w dalszej część swego przesłuchania przyznaje, że był świadkiem 
aresztowania Stanisława Młynarczaka, murarza z Sadek. W jego rela-
cji dokonali tego jednak żołnierze Wermachtu. Oni także pilnowali go 
w prowizorycznym areszcie. Następnie – wraz z dwoma innymi Polaka-
mi – odwieziony został, tu już przy udziale Selbstschutzu, do więzienia 
w Wyrzysku. Relacjonuje F. Jaekel: „Związani Polacy zabrani zostali skrzy-
niowym wozem, który podstawiony został pewnie przez Paula Butzkego 
do Wyrzyska. Transport eskortowany był przeze mnie, Paula Butzkego 
i jeszcze innego członka Samoobrony z Sadek, którego jednak nie mogę 
już sobie przypomnieć. Nie wiem więc, czy Warmbier był przy tym. […] 
Dla mnie ta cała sprawa była naprawdę nieprzyjemna i ja ulotniłem się, 
gdy dotarliśmy do początku miasta. […] Nic nie dowiedziałem się o lo-
sie Polaków. Oni jednak już nie wrócili do Sadek”44. Ciało S. Młynarczaka 
rozpoznano w zbiorowym grobie w połowie 1945 r., w czasie ekshumacji 
prowadzonej na terenie strzelnicy Bractwa Kurkowego w Wyrzysku. Ja-
ekel zaś oświadcza także, że wiedział od Ottona Oberländera o zabiciu 
przez niego Polaka przy drodze Radzicz-Sadki45.

Od znajomych z Sadek usłyszałem o tym, że w żwirowni obok drogi pomiędzy Sadkami 
i Wyrzyskiem mieli być rozstrzeliwani Polacy. Nie mogę już powiedzieć, czy w związku 
z tym padło nazwisko Oberländera”, tamże, k. 778.

42 Zeznanie z dn. 24.11.1964 r.: „O składzie żandarmerii w Sadkach w początkowym 
okresie, podczas i po kampanii wojennej przeciwko Polsce mogę powiedzieć tylko bardzo 
mało. […] Ja tylko pamiętam jednego żandarma. Ja znam go tylko pod nazwiskiem »Otto«. 
[…] Obok żandarmów byli w Sadkach jeszcze pomocniczy policjanci, którzy jednak poja-
wiali się dopiero po pewnym czasie po żandarmach. Jeden albo kilku z pomocniczych funk-
cjonariuszy, przybyli do nas pewnie z Wyrzyska albo Wysokiej. Nie przypominam sobie już 
nazwisk tych pomocniczych policjantów. […] Tego nie wiem, czy będące do zatrzymania 
osoby ujęte były na listach. Nic mi nie wiadomo o tym, że w i koło Sadek na polecenie ja-
kiejś dla Samoobrony przełożonej siedziby podejmowano aresztowania i rozstrzeliwania”. 
Zeznanie świadka – Alfred Warmbier, z dn. 24.11.1964 r. [tłumaczenie przysięgłe], tamże, 
k. 903.

43 Zeznanie świadka – Fritz Jaekel…, k. 916.
44 Tamże, k. 917.
45 Por. tamże.
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Świadek Warmbier wprost zeznał, że wiedział, iż pojmani Polacy, pro-
wadzeni w stronę Mrozowa, zostaną zabici. „Dzisiaj nie mogę już powie-
dzieć z pewnością, kto wtedy kierował transportem i akcją rozstrzeliwania. 
Ja dzisiaj nie wiem, czy ten rozkaz dał nam »Otto«, by strzelać do ewentu-
alnie uciekających Polaków. Ten rozkaz jednak wydano już na placu żandar-
merii przed wymarszem. Ja podczas drogi do żwirowni powoziłem moim 
powozem, na którym siedzieli Polacy. […] Ja podczas rozstrzeliwania ten 
obszar pilnowałem z innymi ludźmi Samoobrony i oddalony byłem od wła-
ściwego miejsca rozstrzeliwania o około 50 m. chciałbym raz jeszcze pod-
kreślić, że też członkowie Wermachtu, którzy stacjonowali u nas we wsi, 
uczestniczyli też w transporcie i rozstrzeliwaniu”46. Świadomy, że w świetle 
prawa niemieckiego jego czyny ulegają właśnie (1965 rok) przedawnieniu, 
gdy nie udowodni mu się winy w konkretnym zabójstwie (pomocniczość 
ulegała przedawnieniu) „świadek” Warmbier, ale i inni, wymieniają na-
zwiska Niemców uczestniczących w egzekucjach. Oto obszerne zeznania 
Warmbiera o mordach dokonanych nad rzeką Rokitką. „Ja uczestniczyłem 
też w innej akcji przeciwko Polakom, która miała miejsce w późniejszym 
czasie, w listopadzie 1939 r. przy Rokitce. […] Moje gospodarstwo leży przy 
drodze z Sadek do Nakła, więc ku wschodowi miejscowości. To było ostat-
nie rolnicze gospodarstwo wioski w kierunku Nakła. Tego popołudnia – 
to był jeszcze jasny dzień – przechodziła gromada Polaków, mniej więcej 
10 do 15 mężczyzn, koło mojego gospodarstwa. Tę grupę konwojowali lu-
dzie Samoobrony, wśród nich Fritz Papke, mój brat Willi Warmbier i grupa 
innych ludzi Samoobrony, wśród nich może Kurt i Erich Wenseritt, jak też 
Helmut i Paul Butzke. Kierowaniem tego transportu zajmował się zapewne 
»Otto«. Mnie wywołał, gdy grupa była mniej więcej na wysokości mojego 
gospodarstwa, pewien pomocniczy policjant. Żandarm zobowiązał mnie 
do tego, był współdziałał jako osoba towarzysząca transportowi. Dla mnie 
było to wtedy bardzo przykrym, gdyż ja już domyślałem się, że to miało 
chodzić o egzekucję. […] Poszedłem za kolumną, która w międzyczasie, 
gdy ja wyszedłem, oddaliła się już o około 50 m. to szło od drogi na dół 
na lewo, wzdłuż potoku, trochę w górę do miejsca, które oddalone leży 
może 1 km od mojego gospodarstwa. Tutaj wykopany był mniej więcej 

46 Por. Zeznanie świadka – Alfred Warmbier…, k. 904.
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4 m. długi i może tak samo szeroki i trochę więcej jak 1 m głęboki rów. Jak 
w szczegółach następujące teraz rozstrzeliwanie przebiegło nie mogę so-
bie już dokładnie przypomnieć. […] Polaków doprowadzono do rowu i poza 
nimi stali przy tym rowie żandarm »Otto« i jeszcze może ze dwóch po-
mocniczych żandarmów. Ludzie Samoobrony wzięci zostali tylko zgodnie 
z moimi wspomnieniami do zabezpieczenia. […] Dzisiaj już nie wiem, czy 
Polacy byli związani albo ze sobą powiązani. Dzisiaj też już nie wiem, kto 
przydzielił ludzi Samoobrony do zabezpieczenia terenu. To uczynił, jeżeli 
nie żandarm »Otto« albo jeden z pomocniczych policjantów, to w każdym 
bądź razie jeden z kompetentniejszych ludzi Samoobrony, może Helmut 
Butzke. Samym rozstrzeliwaniem kierował »Otto«. Tak w każdym razie 
pamiętam sprawę. […] Ja o tym przypadku egzekucji Polaków nie wspo-
minałem podczas mojego wcześniejszego przesłuchania, gdyż nie pytano 
mnie o to”47. Warmbier zeznał jednak wprost o zabiciu przez Fritza Papke 
„gospodarza z Sadek, uciekającego z miejsca egzekucji niewymienionego 
z nazwiska Polaka”48. Czyni to jednak dlatego, że świadomy jest, iż zeznaje 
24 listopada 1964 r., a zatem w czasie, gdy w świetle prawa zachodnio-
niemieckiego za pomocnictwo w zbrodni zabójstwa nie grozi mu odpo-
wiedzialność karna. W takiej interpretacji czynów wspomaga niemieckich 
„świadków” także niemiecki prokurator.

Odpowiedzialność za zbrodnie

W świetle prawa zachodnioniemieckiego przedawnienie ścigania i ka-
rania pomocniczości w zbrodni zabójstwa rozpoczynało się z dniem 9 maja 
1960 r. Wywód prawny dowodzący tę tezę i datację poczynił niemiecki 
prokurator w swoim rozporządzeniu z 11 lutego 1964 r. (sygn. akt 2 Js 
714/60), prowadząc postępowanie o zabójstwo 96 Polaków bez sędziow-
skiego wyroku koło Sadek, powiat Wyrzysk, w październiku i listopadzie 
1939 r. przez miejscowego szefa-wachmistrza żandarmerii Ottona Ober-
ländera i członków Selbstschutzu49. Zapisał w nim, że „czas popełnienia 

47 Tamże, k. 906–907.
48 Por. tamże.
49 Rozporządzenie z dn. 11.02.1964 r. …, k. 760.
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zbrodni był wcześniejszy niż ustawa o zbrodniarzach z dn. 5.12.1939 r. oraz 
że nie były one ścigane przez okres wojny, aż do jej zakończenia. Ustawa 
z dn. 23.05.1945 r. wydłużała zaś czas ścigania przestępstw o pomocni-
czość w zabójstwach z 15 do 20 lat, a zatem – argumentował  – termin 
przedawnienia przeminął z dniem 8.05.1960 r.”50 Jednocześnie bieg prze-
dawnienia – decyzją Trybunału Federalnego – został zatrzymany 6 maja 
1960 r. wobec Helmuta Butzkego, Paula Butzkego, Willi Schmidta, Ericha 
Wenseritta i Fritza Schmidta. Równocześnie ustalił, że H. Butzke i E. Winse-
ritt mieszkają w sowieckiej strefie okupacyjnej, a zatem są poza jurysdykcją 
zachodnioniemieckiego prawa, W. Schmidta i F. Schmidta nie udało się nie-
mieckim organom ścigania jednoznacznie zidentyfikować, zatem zgłoszeni 
świadkowie o tym nazwisku nie zostali uznani za winnych zbrodni, a P. Butz-
kemu nie udowodniono uczestnictwa w zabijaniu Polaków. „[…] On przypo-
mina sobie o »Samoobronie« tylko z czasów po I wojnie światowej i sądzi, 
że w Sadkach w 1939 r. Samoobrona nie istniała”51. Zatem jedynym obwi-
nionym o zbrodnie zabójstwa Polaków uczyniono O. Oberländera. Uznany 
został za sprawcę zarówno masowych mordów na Polakach, jak i poje-
dynczych egzekucji, co zostało już nadmienione. W cytowanym powyżej 
dokumencie zapisano między innymi: „Obwiniony należał w czasie popeł-
nienia przestępstwa jako szef-wachmistrz żandarmerii do posterunku żan-
darmerii w Sadkach. On organizował i kierował wieloma egzekucjami. […] 
Przynajmniej część ofiar obwiniony zabił sam poprzez strzał w potylicę. On 
wiedział przy tym, że egzekucje następowały bez sędziowskiego wyroku 
i służyły celowi narodowosocjalistycznych decydentów, by zniszczyć pol-
skość. Ofiary musiały same wykopać rowy dla zagrzebania rozstrzelanych 
i potem były zabijane. Wartościowe rzeczy ofiar Oberländer rozdzielał dla 
siebie i uczestniczących w przestępstwie”52. Zebrane dowody w postaci 
zeznań świadków pozwoliły prokuratorowi naczelnemu Wydziału Karnego 
Sądu Krajowego w Lubece na skierowanie przeciwko niemu aktu oskarże-
nia. W uzasadnieniu do tego aktu zapisano, że „oskarżony zabija w sposób 
okrutny, co naraża ofiary na szczególnie ciężkie cierpienie psychiczne po-

50 Tamże.
51 Tamże, k. 761.
52 Tamże, k. 776.
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przez długotrwałe wywoływanie u niej bólu, a samo zabójstwo dokonuje 
z wyłączeniem uczuć i z bezlitosnego nastawienia. […] Pozbawione uczuć 
i bezlitosne nastawienie oskarżonego do tego rodzaju zabójstwa wyni-
ka z jednej strony z samego sposobu realizacji czynu, zgodnie ze sposo-
bem w jaki je zaplanował i na podstawie wydanych przez niego poleceń, 
z drugiej zaś strony z ogólnego nastawienia oskarżonego wobec narodu 
polskiego. […] Zabójstwa Polaków nie można usprawiedliwić na arenie 
międzynarodowej represjami wojennymi”53. Nigdy nie doszło do skazania 
Oberländera, gdyż zmarł on 4 kwietnia 1972 r. w niemieckim Bünde54.

Niektóre zbrodnie dokonane przez Selbstschutz w Sadkach jesienią 
1939 r. były – na mocy wspomnianego rozporządzenia z 5 grudnia 1939 r. – 
przedmiotem dochodzeń niemieckich Sądów Specjalnych w 1940 r. Wów-
czas za zabicie Jana Lemańskiego, restauratora z Dębionka – skazano sze-
ściu Niemców z powodu zabójstwa i plądrownictwa55. Ich początkowe 
surowe kary zostały następnie łagodzone. Zasądzone początkowo kary 
śmierci zamieniono: Erichowi Kolanderowi na 10 lat więzienia, Fritzowi 
Butzkemu na 8 lat więzienia, Johannowi Musialowi na 2 lata więzienia 
oraz Fritzowi Juchatzowi56 z 15 na 8 lat, Wilhelmowi Wirthowi z 9 do 5 
lat więzienia57. Inni również pozostali bezkarni. Jako prawie ostatni zmarł 
jeden z braci Butzke (nie wymieniony z imienia, w poście umieszczonym 
na jednym z portali genealogicznych syn Fritza Butzke poszukiwał wiedzy 
o przedwojennych losach rodziny Butzków z Sadek) w kwietniu 2013 r., 
mając 103 lata.

53 Akt oskarżenia…, k. 882.
54 Por. Pismo z dn. 03.05.1972 r., tamże, k. 884.
55 Poświadczony odpis sprawy karnej 6.Sd.K.Ls.165/40, Akta KŚZpNP 41/14/Zn, t. 2, 

k. 201–202.
56 W IPN zachowały się protokoły jego przesłuchań przed niemieckim Sądem Spe-

cjalnym z 1940 r. oraz jego prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tym drugim doku-
mencie argumentował: „Sąd czyni mnie współwinnym morderstwa [Jana Lemańskiego], 
tymczasem nie popełniłem tego umyślnie, nadto byłem w stanie nietrzeźwym, jak rów-
nież zostałem w tę sprawę wciągnięty przez moich kolegów. Po drugie nie myślałem o żad-
nym wyroku, gdyż nie widziałem, aby moi przełożeni inaczej postępowali albo co więcej 
moi przełożeni dawali mi często nawet taki przykład”. IPN Gk 196/222, k. 139.

57 Por. Poświadczony odpis sprawy karnej…
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Volksdeutscher Selbstschutz w świetle prawa międzynarodowego 
nie jest dziś organizacją uznawaną za zbrodniczą58. Tylko nieliczni jej 
członkowie usłyszeli po wojnie zarzuty za swoje zbrodnie, a znikoma 
ich liczba wyroki skazujące, jednak nie był to nikt z odpowiedzialnych 
za zbrodnię w Sadkach.

Lista Pomordowanych w pierwszych miesiącach 
II wojny światowej mieszkańców gminy Sadki, 
z oznaczeniem ich zawodu i miejsca zamieszkania

Lp. Nazwisko i imię Zamieszkanie Zawód

1 Balcerowski Jan Modrakowo, gm. 
Mrocza

robotnik rolny

2 Barnach Łodzia starszy, głuchy, samotny

3 Bembnista Wacław Sadki rolnik

4 Bembnista Wojciech Sadki rolnik, sołtys Sadek

5 Biniak Bronisława Radzicz (dom dla 
ubogich)

robotnik

6 Biniak Jan Radzicz (dom dla 
ubogich)

robotnik (niewidomy)

7 Biniek Kazimierz Kraczki syn rolnika

8 Bona Władysław Dębionek stróż

9 Broekere Bolesław Sadki student

10 Brukwicki Andrzej Sadki rzeźnik

11 Brzeziński Antoni Dębionek robotnik w majątku Waberskiego

12 Budnik Wiktor Sadki rolnik

13 Ciężki Wojciech Sadki badacz mięsa

58 Por. A. Pawlicki, Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni nazistowskich 
w tzw. ,,Kraju Warty” przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945–1946, mps rozpra-
wy doktorskiej, Repozytorium UAM, Poznań 2014, s. 129.
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Lp. Nazwisko i imię Zamieszkanie Zawód

14 Cikowska (Ciechowska) Aniela Bnin

15 Cikowski (Ciechowski) Stanisław Bnin rolnik, inwalida bez nogi

16 Danielek Jan Radzicz uczeń kowalski

17 Dereniowski Andrzej Łodzia rolnik

18 Florczak Antoni Sadki stary, schorowany człowiek

19 Gałązka Jan Bnin dróżnik

20 Gliszczyński Anastazy Świecie urzędnik skarbowy

21 Gruszka Jan Łodzia rolnik

22 Grzeszczak Ignacy Dębionek listonosz

23 Haase Michał Sadki fryzjer

24 Herszke Franciszek Sadki rządca u Budnika

25 Heiman Antoni Kraczki syn rolnika

26 Hoppe Adam Śmielin administrator majątku

27 Ignaszak Władysław Anieliny robotnik

28 Jankiewicz Jan Anieliny robotnik

29 Januszewski Wacław Broniewo dzierżawca Broniewa

30 Jedliński Stanisław Sadki robotnik

31 Joop Karl Dębionek krawiec

32 Kaczka Józef Bnin rolnik

33 Kaja Leon Sadki proboszcz

34 Kiestrzyn Nikodem Łodzia robotnik

35 Knioła Paweł Jadwiżyn

36 Kopyszka Jan Łodzia robotnik

37 Kopyszka Marian Łodzia robotnik

38 Kopyszka Wojciech Łodzia robotnik

39 Kotawa[Kotarek] Józef Kruszki kowal
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Lp. Nazwisko i imię Zamieszkanie Zawód

40 Kościerski Augustyn Anieliny robotnik

41 Kowalewski Antoni Bnin

42 Kowalewski Edmund Bnin robotnik

43 Kowalski Bolesław Anieliny robotnik

44 Kowalski Stanisław rolnik, kowal

45 Król Stanisław Kraczki robotnik

46 Lemański Jan Dębionek kupiec, restaurator

47 Lipiński Józef Anieliny robotnik

48 Marzyński Wojciech Sadki cieśla

49 Mazur Józef Samostrzel rolnik

50 Mikołajczak Stanisław Sadki mistrz malarski

51 Młynarczak Stanisław Sadki murarz

52 Nowak Józef Anieliny

53 Nowak Stanisław Anieliny robotnik

54 Obara Kazimierz Anieliny rolnik

55 Olearczyk Franciszek Łodzia kołodziej

56 Pawlewski Antoni Bnin robotnik

57 Pauter Feliks Radzicz listonosz

58 Piórkowski Gerwazy Sadki robotnik

59 Pilarczyk Franciszek Anieliny rolnik

60 Płaczek Helena Sadki

61 Płaczek Paweł Sadki rolnik

62 Płaczek Stanisław robotnik

63 Płaczek Zbigniew Sadki gimnazjalista

64 Płotka Kazimierz Anieliny rolnik

65 Radecki Franciszek Łodzia robotnik
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Lp. Nazwisko i imię Zamieszkanie Zawód

66 Rohloff Jan Sadki kupiec

67 Rogacki Adam Kraczki rolnik, sołtys

68 Rosiak Stanisław Łodzia robotnik

69 Różniak Władysław Anieliny rolnik

70 Różniak Stanisław Łodzia szewc

71 Rutkowski Stefan Dębionek

72 Siwkowska Stanisława Łodzia

73 Siwkowski Józef Łodzia kupiec

74 Smoliński Nikodem dekarz

75 Smoliński Stanisław Anieliny rolnik

76 Sójka Edmund Łodzia

77 Stańczyk Amalia (była w ciąży) Łodzia

78 Stańczyk Józef Łodzia rolnik

79 Stańczyk Michał Łodzia robotnik

80 Stencel Bernard Sadki inwalida, bez nogi

81 Szulc Antoni Bnin rolnik

82 Szulc Bolesław Sadki upośledzony

83 Toda Jan Sadkowski Młyn robotnik

84 Tomyślak Ignacy Sadki policjant

85 Toporowicz Jan Sadki uczeń

86 Waberski Walery Antoni Dębionek rolnik

87 Warszawski Bernard Dębionek dekarz

88 Warszawski Walerian Dębionek szewc

89 Wawrzyniak Józef Anieliny kowal

90 Wawrzyniak Marian Anieliny rolnik

91 Wełniak Jan Nakło inkasent elektrowni
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Lp. Nazwisko i imię Zamieszkanie Zawód

92 Wize Józef Dębionek kupiec

93 Wojciechowski Alfons Marcin Łodzia robotnik kolejowy

94 Wojciechowski Józef kowal

95 Wojtecki Paweł Łodzia rolnik

96 Wronkowski Franciszek Sadki kołodziej

97 Zaremba Paweł Anieliny robotnik
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Krzysztof Osiński

Męczennik za Ojczyznę.  
Przypadek ppor. AK Leszka Białego 
(1919–1945)

Leszek Biały, gdy został brutalnie zamordowany 3 marca 1945 r., miał za-
ledwie 26 lat. W trakcie swojego krótkiego życia zdołał jednak zdziałać tyle, 
że swoimi dokonaniami mógłby obdarzyć co najmniej kilka osób. Aktywnie 
działał w konspiracji niepodległościowej, a zwieńczeniem tego było powie-
rzenie mu funkcji szefa Wydziału Łączności AK na Pomorzu i uhonorowanie 
przez władze Polskiego Państwa Podziemnego przyznanymi mu pod koniec 
wojny odznaczeniami: Srebrnym Krzyżem z Mieczami oraz Krzyżem Wa-
lecznych. Został również awansowany na podporucznika czasu wojny. Jego 
postać była już opisywana przez historyków w poświęconych mu biogra-
mach i artykułach1, występuje również na kartach publikacji o pomorskiej 
konspiracji2. W niniejszym tekście nie będę więc szczegółowo opisywać 
jego życia i działalności, skupię się głównie na ostatnich dniach jego życia, 
to jest momencie aresztowania, brutalnego śledztwa i tragicznej śmierci.

W szeregi Armii Krajowej Leszek Biały został zaprzysiężony w 1942 r., 
od początku aktywnie działając na rzecz odzyskania przez Polskę niepod-

1 J. Kutta, Biały Leszek Kazimierz (1919–1945), [w:] Bydgoski Słownik Biograficzny, 
t. 1, opr. S. Błażejewski, J. Kutta, M. Romaniuk, Bydgoszcz 1994, s. 27–28; A. Zakrzewska, 
Biały Leszek Kazimierz, ps. „Jakub”, „Radius” (1919–1945), [w:] Słownik Biograficzny 
Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, t. 2, red. E. Zawacka, Toruń 1996, s. 36–38; T. Jaszowski, 
Leszek Biały (1919–1945), [w:] Zasłużeni Pomorzanie w latach II wojny światowej. Szkice 
biograficzne, red. J. Borzyszkowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, 
s. 23–26; K. Osiński, Leszek Biały (1919–1945), Warszawa 2017; tenże, Tragiczne losy 
Leszka Białego ps. „Jakub”, „Radius”, „Herbert” (Zarys biografii wojennej), w druku; tenże, 
Działalność ppor. Leszka Białego w Wydziale Łączności AK na Pomorze (zarys problemu), 
w druku.

2  Zob. B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, K. Steyer, Polska Podziemna na Pomorzu 
w latach 1939–1945, Gdańsk 2005; B. Chrzanowski, T. Jaszowski, Ruch oporu w Bydgoszczy, 
[w:] Historia Bydgoszczy, t. 2, cz. 2: 1939–1945, red. M. Biskup, Bydgoszcz 2004, s. 80–98.
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ległości. Początkowo posługiwał się pseudonimem „Jakub”, później uży-
wał jeszcze takich jak „Radius” i „Herbert”. Konspiracyjną procę prowadził 
pierwotnie w zakładach zbrojeniowych Dynamit-Nobel Aktion Gesellschaft 
(DAG) w podbydgoskim Łęgnowie (obecnie jedna z dzielnic miasta)3, ale 
później jego działalność obejmowała teren całego Pomorza, co wynikało 
z objęcia funkcji szefa Wydziału Łączności AK na tym terenie. Z podległy-
mi mu ludźmi kontaktował się za pomocą rozbudowanej siatki łączników, 
chociaż nie unikał również osobistych spotkań. Często jeździł do oddzia-
łów partyzanckich ze zgrupowania AK „Jedliny” stacjonujących w Borach 
Tucholskich4.

Wymiennie z Maciejem Krzyżanowskim udawał się do tych oddziałów 
i zawoził im rozkazy, jednocześnie dostarczał granaty, dynamit, amuni-
cję i pistolety. Ponadto przewozili również lekarstwa oraz środki dezyn-
fekcyjne i materiały opatrunkowe. Te ostatnie rzeczy w dużej części po-
chodziły z apteki, w której pracowała jego siostra Maria. Wykradała ona 
medykamenty i materiały opatrunkowe, które następnie przekazywała 
bratu, a ten zawoził partyzantom. Maciej Krzyżanowski zwraca uwagę, 
że Bory Tucholskie były również doskonałym miejscem, w którym można 
było ukryć „spalonych” konspiratorów z Bydgoszczy i innych miejscowo-
ści regionu. Należało ich tylko przewieźć do stacjonujących tam oddziałów 
AK. Często „konwojentami” byli właśnie Biały i Krzyżanowski5. Ten ostatni 
relacjonował: „Z Leszkiem obsługiwaliśmy grupę »Dana«, przewoziliśmy 
wraz z pocztą pewną liczbę granatów, dynamit lub broń krótką. Nieraz 
w naszych plecakach były również lekarstwa i materiały opatrunkowe. Kil-

3 Więcej na temat DAG i działających tam grup konspiracyjnych zob. M. Pszczółkowski, 
Betonowa tajemnica. Fabryki materiałów wybuchowych DAG, Bydgoszcz 2010; tenże, DAG 
Fabryk Bromberg. Z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939–1945, 
Bydgoszcz 2012; T. Jaszowski, Ruch oporu w Zakładach Brahnau, „Kronika Bydgoska” 
1993, nr 15, s. 33–40; Konspiracja i sabotaż w zakładach zbrojeniowych w Łęgnowie 
w latach 1939–1945 w świetle materiałów sesji historycznej Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej – Okręg Bydgoszcz z dnia 21.11.1991, opr. Jerzy Podgórski, Bydgoszcz 1995; 
K. Komorowski, Konspiracja pomorska 1939–1947. Leksykon, Gdańsk 1993, s. 65–66.

4 K. Osiński, Tragiczne losy Leszka Białego…; tenże, Działalność ppor. Leszka Białego…
5 Więcej na temat oddziałów partyzanckich w Borach Tucholskich zob. m.in. 

T. Jaszowski, „Jedliny” – oddział ochrony sztabu Okręgu Pomorskiego AK, „Kronika 
Bydgoska” 1990, nr 12, s. 181–192.
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ka razy pilotowaliśmy do oddziału nowych żołnierzy. Z reguły byli to młodzi 
ludzie, którym grunt palił się pod nogami, lub synowie rodziców, którzy 
ze strachu przed prześladowaniem przez Niemców podpisali tzw. III grupę 
(Eingedeutsch), co pociągało automatycznie powołanie młodych do Weh-
rmachtu”6. Informacje na ten temat odnaleźć można również w innych re-
lacjach7.

Z Borów Tucholskich Leszek Biały przywiózł radiostację, którą otrzymał 
od Anatola Jeglińskiego zrzuconego tam przez Sowietów na spadochronie, 
aby zabezpieczał przedpole frontu i nawiązał kontakt z polską partyzant-
ką. Udało mu się to zrobić, przyłączył się do oddziału AK i kontaktował się 
ze swoimi mocodawcami za pomocą radiostacji8. Drugą z posiadanych 
przez siebie radiostacji przekazał Leszkowi Białemu podczas jednej z jego 
wizyt u partyzantów. Została ona przewieziona do Bydgoszczy i ukryta 
w fabryce DAG9.

W późniejszym czasie wspomniana powyżej radiostacja była jednym 
z powodów aresztowania konspiratora z Bydgoszczy. Po przejściu Armii 
Czerwonej przez Bory Tucholskie stacjonujący tam partyzanci zostali naj-
pierw wykorzystani do walki z Niemcami, a następnie aresztowani i pod-
dani przesłuchaniom. Dzięki uzyskanym w ich trakcie informacjom, So-
wieci zdobyli wiedzę nie tylko o siatce konspiracyjnej AK na Pomorzu, ale 
również o tym, że Leszek Biały zabrał ze sobą do Bydgoszczy radiostację, 
dlatego mógł utrzymywać łączność z innymi strukturami konspiracyjnymi. 
Chcąc powstrzymywać te działania, postanowiono go aresztować10.

6 M.T. Krzyżanowski, Wspomnienia żołnierza Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej 
(lata wojny i okupacji), Toruń 2002, s. 38.

7 AIPN By, 070/546, t. 1, Protokół przesłuchania świadka Eugeniusza Roszczyna, 27 
II 1945, k. 90–93; M.T. Krzyżanowski, Łączność z oddziałami partyzanckimi AK na Pomorzu 
na szczeblu Inspektoratu Bydgoszcz, Podokręgu „Jary” i Okręgu Pomorskiego, [w:] Armia 
Krajowa na Pomorzu. Materiały sesji naukowej w Toruniu w dniach 14–15 listopada 
1992 r., red. E. Zawacka, M. Wojciechowski, Toruń 1993, s. 224–240.

8 AIPN, 0193/3401, Życiorys płk. Anatola Jeglińskiego, 20 III 1961, k. 8–9; FGEZ, 
446/1075 Pom, Życiorys i relacja Klemensa Sroki, 30 IX 1991, k. 5.

9 M.T. Krzyżanowski, Wspomnienia żołnierza Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej…, 
s. 45–46.

10 T. Jaszowski, „Jedliny”…, s. 191; K. Osiński, Działalność ppor. Leszka Białego…
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Sprawę aresztowania Leszka Białego zlecono funkcjonariuszom Urzę-
du Bezpieczeństwa, którzy dopiero co zaczęli tworzyć w Bydgoszczy swoje 
struktury. 27 lutego 1945 r. do mieszkania „Jakuba” przy ul. Garbary udali 
się przedstawiciele bezpieki: Bolesław Halewski11, Ryszard Szwagierczak12 
i Henryk Wątroba13. Byli oni równie młodzi co Leszek Biały. Dwaj pierwsi 
byli jego równolatkami, bowiem mieli w tym czasie 26 lat, natomiast trzeci 
był od nich o trzy lata młodszy.

Funkcjonariusze nie zastali Leszka w domu. Pod jego nieobecność prze-
prowadzili jednak przeszukanie, w trakcie którego ukradli z domu wszelkie 
wartościowe rzeczy. Gdy „Jakub” w końcu wrócił towarzyszył mu wysłan-
nik gen. Leopolda Okulickiego o pseudonimie „Bolesław”, który przywiózł 
instrukcje związane z zakładaniem struktur konspiracyjnych w nowej po-
wojennej rzeczywistości. Obydwaj zostali zatrzymani, rzekomo w celu zło-
żenia wyjaśnień, a rodzicom Leszka obiecano, że w przeciągu kilku godzin 
zostaną zwolnieni, do czego jednak nie doszło.

Leszka Białego i „Bolesława” odtransportowano do siedziby UB przy ul. 
Markwarta 4 w Bydgoszczy, gdzie zamknięto ich w prowizorycznym, urzą-
dzonym w piwnicy, areszcie14. Z późniejszych zeznań osób, które były tam 
osadzone, wiemy, jak wyglądało miejsce, w którym przetrzymywano „Jaku-
ba”. Przez Leona Aldaga zostało opisane w następujący sposób: „Przebywał 
on w celi bardzo wąskiej, podłużnej, mieszczącej się na prawo przy wejściu 
do piwnic, gdzie poprzednio w czasie okupacji mieścił się skład materiałów 
piśmiennych. Okna w tym pomieszczeniu nie było, które by prowadziło na ze-
wnątrz gmachu. Jedynie w drzwiach, prowadzących do tego pomieszczenia, 
był otwór wielkości około pół metra w kwadracie. W otworze tym były ślady 

11 AIPN AIPN By, 0122/939, Akta osobowe Bolesława Halewskiego (Hellera); Twarze 
bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby 
Bezpieczeństwa w województwach pomorskim/bydgoskim, toruńskim i włocławskim. 
Informator personalny, red. M. Szymaniak, Bydgoszcz–Gdańsk 2010, s. 262.

12 AIPN Po 084/3362, Akta osobowe Ryszarda Szwagierczaka; Twarze bezpieki…, 
s. 450–151. 

13 AIPN By, 0135/138, Akta osobowe Henryka Wątroby; Twarze bezpieki…, s. 464.
14 Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944– 

–1956, red. T. Łabuszewski, Warszawa 2012, s. 42–43.
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po szybie, której tam jednak już nie było. Szyba ta, jak sobie przypominam, 
była tam poprzednio. Była ona nieprzejrzysta, lecz mleczna”15.

Były funkcjonariusz UB Aleksy Jagodziński zeznał „Osobiście widziałem 
Białego dwa razy. Pierwszy raz widziałem go w pomieszczeniu niedaleko 
schodów. Widziałem go wówczas przez okienko, jakie było w górnej czę-
ści drzwi. Biały siedział wówczas zdaje się na posadzce, gdyż siedział nisko 
i był odwrócony do mnie plecami. O ile pamiętam, był on wówczas bez 
marynarki. Zdaje się, że był w koszuli. Na czym siedział – nie widziałem. 
Nie rozmawiałem z nim wtedy. Nie usiłowałem też z nim rozmawiać, gdyż 
Halewski zabronił przeprowadzania rozmów, a nawet zaglądania do aresz-
towanych. O ile dobrze pamiętam, krótko po tym, może następnego dnia, 
ponownie widziałem Białego. Teraz widziałem go na schodach jak prowa-
dzono go z pierwszego piętra na dół do piwnic. Był on w koszuli i spodniach. 
Włosy miał w nieładzie, koszula była pomięta i był załamany. Z tego wnio-
skowałem, że był pobity. Również i teraz nie rozmawiałem z nim. Więcej 
Białego nie widziałem”16.

O traktowaniu więźnia dowiadujemy się też z innych relacji. Straż-
nik UB Józef Nowak zeznał: „W 1945 r. byłem zatrudniony jako klucznik 
w woj[ewódzkim] UB w/m przy ul. Markwarta. Leszka Białego osobiście 
nie znałem. Dopiero Halewski zwrócił moją uwagę na jednego z więźniów, 
mówiąc »zwróć uwagę na Białego, aby nie uciekł i aby go nikomu nie poka-
zywać«. W ten sposób dowiedziałem się, że więzień, który siedział w jed-
nej z trzech małych cel nazywa się Leszek Biały. Więzień ten siedział w celi 
o wymiarach 1 metr na metr. Na noc przeważnie odbierano mu ubranie. 
Podawałem mu nieraz słomiankę do wycierania nóg, aby mógł przynaj-
mniej na niej usiąść. […] Wygląd Leszka Białego wskazywał na to, że był on 
katowany. Wiem, że Halewski stosował metody niedozwolone, gdyż sam 
byłem bity przez niego. Halewski przyszedł do mnie i powiedział: »Przysze-
dłem wypróbować moją delikatna rączkę na twojej parszywej mordzie« 
i uderzył mnie tak mocno, że do dziś mam zaburzenia słuchu”17.

15 AIPN By, 292/80, Odpis zeznań Leona Aldaga, 18 IV 1957, k. 7.
16 AIPN By, 292/80, Odpis zeznań Aleksego Jagodzińskiego, 6 V 1957, k. 3.
17 AIPN By, S 111/01/ZK, Protokół rozprawy o uznanie za zmarłego, 30 IV 1957, k. 211.



Krzysztof Osiński

106Męczennicy za wiarę i Ojczyznę

Wspomniany powyżej Bolesław Halewski występuje w relacjach wielu 
osób, które przeszły przez areszt UB w Bydgoszczy. Wszyscy opisują go jako 
człowieka stosującego wobec osadzonych niedozwolone metody śledcze, 
czyli tortury. W celu wymuszenia zeznań katował więźniów, nie licząc się 
z ich zdrowiem, a nawet życiem. O jego postępowaniu dowiadujemy się 
m.in. z zeznania Wojciecha Felcyna, który mówił: „Sam zostałem później 
aresztowany przez Halewskiego za przynależność do AK w czasie okupa-
cji. Tenże Halewski, w czasie kiedy byłem aresztowany, bił mnie osobiście 
i groził pistoletem. Wybił mnie jeden ząb oraz brał udział z trzema innymi 
w biciu mnie pałkami gumowymi po piętach. Powalono mnie na podłogę, 
bito, kopano i deptano po mnie. Halewski brał w tym czynny udział. Bito 
mnie w ten sposób wiele razy, zawsze w nocy i zawsze z udziałem Halew-
skiego, który osobiście wyprowadzał mnie z celi. W ten sposób wymuszał 
na mnie przyznanie się do nie popełnionych czynów. Później zabrano mnie 
do Warszawy i tam już nikt mnie nie bił. Gdybym pozostał w Bydgoszczy, 
niewątpliwie już bym nie żył. Tutaj bowiem Halewski strasznie się nade 
mną znęcał”18.

O postępowaniu Halewskiego dowiadujemy się również z innych ze-
znań. W doskonały sposób ilustrują one to, w jaki sposób traktowany był 
Leszek Biały. Edward Forycki zeznawał: „Przesłuchania prowadzili dwaj ofi-
cerowie NKWD w mundurach oraz Halewski. Ten ostatni mówił w czasie 
przesłuchań, że funkcjonariusze UB uczą się metod śledczych od Rosjan. 
Halewski w obecności Rosjan znęcał się nade mną. Bił mnie po twarzy i kil-
ka razy kopnął w krocze. Od kopnięć w krocze padałem z bólu i strażnicy 
musieli mnie wynieść z pokoju przesłuchań i rzucić do celi. […] Rosjanie 
mnie nie bili, a tylko wypytywali o organizację Delegatury Rządu RP oraz 
organizację AK, natomiast spokojnie przyglądali się jak Halewski się ze mną 
»zabawiał«”19. W innym miejscu dodaje: „W czasie okupacji hitlerowskiej 
siedziałem około miesiąca czasu w kazamatach Gestapo i mogę powie-
dzieć, że Halewski bił mnie o wiele bardziej sadystycznie aniżeli gestapow-
cy. On się po prostu przy tym wyżywał”20. Aleksy Jagodziński zeznał z kolei: 

18 AIPN By, 292/80, Odpis zeznań Wojciecha Felcyna, 18 II 1957, k. 18–19.
19 AIPN By, OKŚZpNP, S1/91/UB, Protokół przesłuchania świadka Edwarda Foryckiego, 

17 VII 1991, k. 35. 
20 Tamże.
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„Od innego więźnia – Lewandowskiego, nieznanego imienia zam[ieszkałe-
go] w Warszawie – wiem, że Halewski znęcał się nad nim przez wlewanie 
mu do nosa wody i benzyny i wieszanie go do góry nogami. Krzyki tego 
Lewandowskiego słyszałem w czasie, kiedy był na przesłuchaniu u Halew-
skiego”21.

Z zachowanych zeznań wiemy, że Leszka Białego traktowano w czasie 
śledztwa w równie brutalny sposób. Przywoływany już Józef Nowak zeznał: 
„Biały przebywał w celi około 8–10 dni. W tym okresie Halewski wzywał go 
często na przesłuchania. Biały, kiedy z tych przesłuchań wracał, był zawsze 
bardzo pobity. Halewski też przychodził do niego do celi i tutaj polecał mu 
się rozebrać do naga, po czym tak go w celi pozostawiał. Halewski polecał 
Białego rozebrać zawsze na noc”22. Na tortury stosowane w trakcie prze-
słuchań wskazują także słowa przywoływanego już strażnika więziennego 
Leona Aldaga, który zeznał: „Zobaczyłem wówczas w maleńkim pomiesz-
czeniu młodego człowieka, znanego mi osobiście, o nazwisku Leszek Biały, 
który siedział zupełnie nago rozebrany na cemencie, gdzie była warstwa 
grubości 10 cm wody i wybite okno [w drzwiach], prowadzące na korytarz. 
Halewski dochodził do piwnicy co pewien czas do Białego i rozpytywał go 
czy chce już zeznawać, wyzywając go i lżąc. Kiedy Biały nic nie mówił, Ha-
lewski polecał polewać go wodą co pewien czas. Kto go polewał wodą – ze-
znać nie mogę, gdyż osób tych nie znam. Widziałem jednak jak przez okno 
polewano go wodą. Widziałem Białego w tym pomieszczeniu przez trzy ko-
lejne dni, zawsze nagiego. Kiedy go widziałem ostatni raz w tym pomiesz-
czeniu, to na moje wezwanie Biały już nie reagował. Po tym Białego już nie 
widziałem. Zapytałem umyślnie Halewskiego czy jeszcze trzeba pilnować, 
na co ten odpowiedział mi: »temu już nic nie trzeba«, polecając mi: »Pysk 
trzymać«, bo może mnie też to spotkać, co spotkało Białego”23.

Z cytowanych powyżej zeznań złożonych w toczącym się w 1957 r. 
śledztwie jasno wynika, że głównym oprawcą Leszka Białego był Bolesław 
Halewski, niemniej jednak dowiedzieć się również możemy, że w zbrodni 
brali udział także inni funkcjonariusze, w tym głównie Ryszard Szwagier-

21 AIPN By, 292/80, Odpis zeznań Aleksego Jagodzińskiego, 16 II 1957, k. 2.
22 AIPN By, 292/80, Odpis zeznań Józefa Nowaka, 18 II 1957, k. 14.s
23 AIPN By, 292/80, Odpis zeznań Leona Aldaga, 16 II 1957, k. 5–6.
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czak i Henryk Wątroba. Uczestniczyli oni również w torturowaniu innych 
więźniów. Kazimierz Jankowski zeznawał na przykład: „Przesłuchiwał mnie 
osobiście Halewski. Przesłuchiwanie odbywało się dość często i każdora-
zowo zaczynało się od bicia czym popadło. Mnie jednak Halewski sam nie 
bił. Polecał on jedynie czynić to innym, między innymi – Szwagierczako-
wi, którzy to wykonywali. Byłem wielokrotnie strasznie zbity, aż do utraty 
przytomności. Tak samo zresztą, również na polecenie Halewskiego, bito 
innych więźniów”24. W innym miejscu dodawał: „Halewski jako kierownik 
sekcji śledczej stosował w stosunku do aresztowanych metody niedozwo-
lone. Ja sam w czasie przesłuchania na rozkaz Halewskiego byłem silnie 
bity przez niego oraz przez jego podwładnych”25. Zeznania Jankowskiego 
są o tyle istotne, że był on zatrzymany w tym samym czasie i w tej samej 
sprawie co Leszek Biały. Domniemywać więc możemy, że „Jakuba” trak-
towano tak samo, a nawet gorzej, ponieważ ostatecznie 3 marca 1945 r. 
został zakatowany na śmierć.

Taki sam los co Leszka Białego spotkał także zatrzymanego wraz z nim 
„Bolesława”. Obydwu po śmierci wrzucono do dołu na podwórzu kamieni-
cy przy ul. Markwarta i zakopano, a nad ich „grobem” postawiono śmiet-
nik. „Ciała […] kazał nam Halewski zakopać na terenie posesji w miejscu, 
gdzie wyrzucano śmieci. Przed zakopaniem Halewski kazał nam porozbijać 
tym osobom czaszki, czego nie wykonaliśmy i zakopaliśmy zwłoki takie, ja-
kie one były” – zeznawał później dawny funkcjonariusz Konstanty Kielich26. 
Ich zwłoki spoczywały tam do 1957 r., gdy w wyniku informacji uzyskanych 
od skruszonych funkcjonariuszy ojciec „Jakuba” doprowadził do ekshuma-
cji i mógł godnie pochować szczątki swojego syna. Wraz z nimi, w tym sa-
mym grobie, pochowano również szczątki „Bolesława”27.

W trakcie rozpoczętego w 1957 r. śledztwa w sprawie zamordowania 
Leszka Białego i „Bolesława” zarówno Halewski, jak i inni oskarżeni funk-
cjonariusze starali się sugerować, że nie zamordowali oni „Jakuba”, a zabił 
się sam, podcinając sobie żyły lub się wieszając. Prokuratorzy starali się 

24 AIPN By, 292/80, Odpis zeznań Kazimierza Leona Jankowskiego, 18 II 1957, k. 10.
25 AIPN By, OKŚZpNP, S 111/01/ZK, Kopia protokołu rozprawy o uznanie za zmarłego, 

30 IV 1957, k. 211.
26 AIPN By, 292/80, Odpis zeznań Konstantego Kielicha, 21 II 1957, k. 21.
27 K. Osiński, Leszek Biały (1919–1945), Warszawa 2017, s. 21–23.
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zweryfikować te opowieści. W trakcie dochodzenia inni osadzeni zgodnie 
twierdzili, że to nieprawda. Leon Aldag mówił o tym następująco: „Cho-
dziły wersje, że Leszek Biały w swej celi powiesił się, ale nikt w to nie wie-
rzył, gdyż Biały był szczególnie strzeżony i nikt nie mógł mieć nic takiego, 
co by mu pomogło do odebrania sobie życia”. Natomiast Kazimierz Jan-
kowski zeznawał: „W areszcie na ulicy Markwarta słyszałem o wypadku 
usiłowania samobójstwa [chodziło o innego człowieka niż Leszek Biały – 
przyp. K.O.]. Jednak aresztowany ten nie mógł pozbawić się życia, gdyż wła-
dze więzienne udaremniły mu to. Przy aresztowanych odbierano wszelkie 
osobiste przedmioty, które by mogły służyć do popełnienia samobójstwa. 
Halewski w czasie przesłuchania, gdy nie mógł od aresztowanych wydo-
być zeznań, groził im, że postąpi z nimi tak jak z Białym. Wiem, że w czasie 
śledztwa osoby biorące w nim udział na rozkaz władz przełożonych dosta-
wały alkohol”28. Nie ma wątpliwości, że „Jakubowi” też odebrano wszelkie 
narzędzia, za pomocą których mógłby popełnić samobójstwo, a ze wzglę-
du na to, że był on szczególnie pilnowany (podkreślano to w kilku zezna-
niach funkcjonariuszy), nie miałby nawet kiedy tego zrobić.

Twierdzenie, że Leszek Biały popełnił samobójstwo było więc kłam-
stwem i cynicznym sposobem na odrzucenie od siebie oskarżenia o brutal-
ne morderstwo29. Tłumaczenia te przeczyły zresztą logice, bowiem z jednej 
strony funkcjonariusze UB tłumaczyli, że nie stosowali tortur, jednak z dru-
giej twierdzili, że „Jakub” i „Bolesław” popełnili samobójstwo, a więc w do-
myśle zrobili to, aby nie być dłużej dręczonymi. Gdyby nie byli krzywdzeni, 
nie musieliby uciekać się do tak drastycznego kroku. Poza tym dlaczego 
inni osadzeni w tym czasie, pomimo że również byli dręczeni, nie popełnili 
samobójstwa? Dlaczego wreszcie ciała rzekomych samobójców nie zosta-
ły wydane rodzinom, tylko potajemnie zakopano je w dole na podwórzu 

28 AIPN By, OKŚZpNP, S 111/01/ZK, Kopia protokołu rozprawy o uznanie za zmarłego, 
30 IV 1957, k. 211.

29 Niektórzy badacze jednak bezrefleksyjnie, nie poddając źródeł żadnej krytyce, 
powielają kłamstwa funkcjonariuszy UB. Zob. K. Drozdowski, Ostatnia droga Leszka Białego, 
„Biuletyn Fundacji Generał Zawackiej” 2011, nr 1–2 (60–61), s. 9–15. Przeciwko takim 
stwierdzeniom protestował znany badacz pomorskiej konspiracji prof. B. Chrzanowski – 
zob. B. Chrzanowski, Tragiczne losy Leszka Białego w 1945 roku – szefa Wydziału V 
(łączności) Komendy Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej, „Biuletyn Fundacji Generał 
Zawackiej” 2012, nr 1 (62), s. 79–82.
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Urzędu Bezpieczeństwa i postawiono na nich śmietnik? Odpowiedzi na te 
pytania są oczywiste – postępowanie funkcjonariuszy było motywowane 
chęcią ukrycia popełnionej przez nich zbrodni.

Leszka Białego bez żadnych wątpliwości uznać można za ofiarę zbrod-
niarzy komunistycznych. Ze względu na fakt jego pełnej zaangażowania 
działalności konspiracyjnej i na okoliczności, w jakich zginął – zadręczony 
w trakcie kilkudniowego śledztwa – można go również uznać za męczenni-
ka za Ojczyznę.
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Wojciech Polak

Chrześcijański i narodowy wymiar 
męczeństwa Polaków podczas  
stanu wojennego (1981–1983)

Około północy z 12 na 13 grudnia 1981 r. generał Wojciech Jaruzelski 
rozpoczął wprowadzanie stanu wojennego. Specjalnie przygotowane od-
działy milicji zajęły siedziby struktur „Solidarności”, dokonując przy tym 
dewastacji pomieszczeń i sprzętów. Zamilkły telefony, przestały nadawać 
radio i telewizja. Na ulicę wyjechały czołgi, oddziały wojska i milicji zaję-
ły strategiczne punkty i instytucje w miastach. Funkcjonariusze milicji i SB 
rozpoczęli akcję zatrzymywania działaczy „Solidarności”.

Dekret o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r. (antydatowany), wpro-
wadzony formalnie przez Radę Państwa, tworzył prawo stanu wojennego 
w Polsce. Poranek 13 grudnia 1981 r. przyniósł Polakom nową, drama-
tyczną rzeczywistość. Najwyższą władzą stanu wojennego była Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego. W poszczególnych województwach powoła-
no komisarzy wojskowych, będących formalnie pełnomocnikami Komite-
tu Obrony Kraju. Wielu działaczy „Solidarności” i innych opozycjonistów 
zostało internowanych w 52 obozach. Wśród nich znaleźli się członkowie 
Klubów Inteligencji Katolickiej oraz niektórzy wykładowcy Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, a także księża Leon Kantorski z Podkowy Le-
śnej oraz Stanisław Małkowski z Warszawy, jednak ostatecznie zwolnio-
no ich po kilku godzinach po interwencji Episkopatu Polski1. Zawieszono 
działalność wszelkich stowarzyszeń, organizacji, związków zawodowych. 
Zakazywano organizowania strajków, akcji protestacyjnych i zgromadzeń 
(z wyjątkiem religijnych). Część zakładów pracy zmilitaryzowano i odda-
no pod zarząd wojskowych komisarzy. Osobom uchylającym się od pracy 
w tych zakładach groziło od dwóch lat więzienia do kary śmierci włącznie. 

1 T. Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983, 
Warszawa 2009, s. 356.
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Nie obowiązywał w nich ośmiogodzinny dzień pracy. Militaryzacja obję-
ła m.in. kolej, PKS, transport samochodowy, porty, straż pożarną, pocztę, 
radio, telewizję, przedsiębiorstwa obrotu paliwami naftowymi, komunika-
cję miejską, zakłady zbrojeniowe, kopalnie, elektrownie. Zmilitaryzowano 
także część administracji państwowej. Na ulicach miast pojawiły się czoł-
gi i bojowe wozy piechoty. Zawieszono zajęcia w szkołach i na wyższych 
uczelniach. Zawieszono też funkcjonowanie teatrów, kin, filharmonii itp. 
Na polecenie władz Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu wstrzymał 
nawet wszystkie rozgrywki pierwszej i drugiej ligi piłkarskiej, lig między-
wojewódzkich i eliminacji strefowych we wszystkich dyscyplinach sportu. 
Emitowano tylko pierwszy program telewizji i pierwszy program radia, 
z bardzo ograniczoną ilością audycji. Zamknięto przejścia graniczne. Obo-
wiązywał zakaz wydawania gazet, z wyjątkiem „Trybuny Ludu”, „Żołnierza 
Wolności” oraz przemodelowanych dzienników lokalnych. Wyłączono te-
lefony prywatne i ustanowiono oficjalny podsłuch telefoniczny, wprowa-
dzono zakaz przemieszczania się bez przepustki poza miejsce zamieszka-
nia. Po kilku dniach przepis ten zliberalizowano – bez przepustki można 
było się poruszać w obrębie województwa. Nie wolno było też nadawać 
paczek na poczcie, choć w niektórych przypadkach przyjmowano je jed-
nak, pod warunkiem, że zostały zapakowane w obecności personelu pocz-
towego. Na ulicach miast rozwieszono Obwieszczenie o wprowadzeniu sta-
nu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa. Za organizowanie 
strajków czy druk ulotek można było każdego postawić przed sądem cywil-
nym lub wojskowym w tzw. trybie doraźnym. Przewidywał on m.in. tylko 
jedną instancję sądową (bez prawa apelacji) i wyrok – co najmniej trzy lata 
więzienia.

Prawie od pierwszych dni stanu wojennego zaczęło w Polsce działać 
podziemie solidarnościowe. Powstawały zakładowe i regionalne pod-
ziemne struktury Związku. W przypadku regionów władze Związku nosiły 
najczęściej nazwy Regionalnych Komisji Wykonawczych. Dnia 22 kwietnia 
1982 r. powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (TKK) NSZZ „Soli-
darność”, która stała się najwyższą władzą „Solidarności” w podziemiu. 
W jej skład weszli przedstawiciele najważniejszych regionów: Zbigniew Bu-
jak (Mazowsze), Bogdan Lis (Gdańsk), Władysław Frasyniuk (Dolny Śląsk), 
Władysław Hardek (Małopolska). Później skład TKK zmieniał się, co było 
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m.in. skutkiem aresztowań jej członków. W lipcu 1982 r., z polecenia TKK 
gdański działacz „Solidarności” Jerzy Milewski otworzył w Brukseli Biuro 
Koordynacyjne NSZZ „Solidarności” za Granicą. Zbierało ono fundusze dla 
związku, prowadziło działalność informacyjną, organizowało transporty 
ze sprzętem poligraficznym. Pomocy podziemnej „Solidarności” udziela-
ły liczne organizacje i związki zawodowe w Europie Zachodniej oraz rząd 
USA. Zwłaszcza prezydent Ronald Reagan werbalnie i czynnie wspierał 
podziemie w Polsce.

Działacze „Solidarności” podziemnej liczyli początkowo, że efektem ich 
pracy będzie strajk generalny, który zmusi komunistów do ustępstw. Spo-
dziewano się nawet, że ów strajk wybuchnie wiosną 1982 r., stąd popu-
larne w prasie podziemnej hasło: „zima wasza, wiosna nasza”. Z upływem 
czasu okazywało się, że koncepcja ta jest nierealna, a Związek czeka długi 
okres żmudnej pracy podziemnej. Najważniejszym przejawem tej pracy 
było wydawanie pism podziemnych. Od wprowadzenia stanu wojennego 
do połowy 1986 r. wydano co najmniej 2300 różnego rodzaju pism. Nie-
które z nich wychodziły krótko, inne całymi latami, z imponującą wręcz 
regularnością. Najpopularniejszym pismem był niewątpliwie „Tygodnik 
Mazowsze” wydawany od lutego 1982 do kwietnia 1989 r. (290 numerów). 
Do połowy lat osiemdziesiątych wychodził „Tygodnik Wojenny”. Oba pisma 
wydawano w Warszawie, lecz miały one zasięg ogólnopolski. Z gazetek re-
gionalnych popularne były m.in.: „Z dnia na dzień” (Wrocław), „Obserwa-
tor Wielkopolski” (Poznań), „Solidarność Małopolska” (Kraków), „Biuletyn 
Informacyjny Solidarność” (Białystok), „Jedność” (Szczecin), „Solidarność 
Podbeskidzia” (Bielsko-Biała), „RIS – Regionalny Informator Solidarności 
Śląsko-Dąbrowskiej”, „Solidarni” (Łódź), „Gdańsk”, „Solidarność Gdańsk”, 
„Feniks” (Gorzów Wielkopolski), „Rezonans” (Olsztyn), „Toruński Informa-
tor Solidarności”. Struktury „Solidarności” i drukowały też rozmaite książki 
i pisma społeczno-polityczne o dużej objętości. Wydawano też masowo 
kasety z nagraniami muzycznymi i znaczki pocztowe (często na bardzo wy-
sokim poziomie graficznym).

Działania solidarnościowego podziemia miały charakter pokojowej wal-
ki o przestrzeganie praw człowieka w Polsce oraz o odbudowanie legalnej 
„Solidarności” zgodnie z porozumieniami społecznymi z sierpnia i września 
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1980 r. Celem dalekosiężnym ruchu była wolna i niepodległa Polska, wy-
zwolona z więzów komunizmu i zależności od Związku Sowieckiego.

Podziemna aktywność Polaków w latach osiemdziesiątych miała cha-
rakter głęboko chrześcijański. Solidarność dała nazwę związkowi zawo-
dowemu i ruchowi społecznemu, którego powstanie w 1980 r. stało się 
jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach najnowszych Polski. Poję-
cie solidarności stało się dzięki temu obiektem analiz, refleksji i rozważań. 
Papież Jan Paweł II tak mówił w przemówieniu do ludzi morza w Gdyni 11 
czerwca 1987 r.:

„Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. 
I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzi-
nie. Bo co to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy sposób bytowa-
nia w wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu 
wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zacho-
dzą, a więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się 
w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej lub 
większej, całej ludzkości poszczególnego narodu bytowania w jedności 
godnej człowieka.

Powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidar-
ność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. 
Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego 
zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy po-
stęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie 
ludzkie na ziemi staje się »bardziej ludzkie«, kiedy rządzi się prawdą, wol-
nością, sprawiedliwością i miłością”2.

Następnego dnia podczas mszy św. na gdańskiej Zaspie Ojciec Święty 
rozwijał jeszcze swoje rozważania na temat solidarności:

„»Jeden drugiego brzemiona noście« – pisze św. Paweł do Galatów (6,2), 
a słowa te mają wielką nośność. »Jeden… drugiego«. Człowiek nie jest sam, 
żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właści-
wy sobie wymiar wspólnotowy – i wymiar społeczny. Ten wymiar nie może 
oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej możliwości, jej zadań. Wła-

2 Jan Paweł II o solidarności i pracy, „Talent. Duszpasterstwo przedsiębiorców i pra-
codawców” 2005, nr 3, http://www.duszpasterstwotalent.pl/jan-pawel-ii-o-solidarnosci-
-i-pracy (dostęp: 2.02.2018).
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śnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla 
każdego. Jednym z ważnych zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni, 
tak aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje 
powołanie. Ten osobowy rozwój, ta przestrzeń osoby w życiu społecznym 
jest równocześnie warunkiem dobra wspólnego. Jeśli człowiekowi odbie-
ra się te możliwości, jeśli organizacja życia zbiorowego zakłada zbyt ciasne 
ramy dla ludzkich możliwości i ludzkich inicjatyw – nawet gdyby to następo-
wało w imię jakiejś motywacji »społecznej« – jest, niestety, przeciw społe-
czeństwu. Przeciw jego dobru – przeciw dobru wspólnemu.

»Jeden drugiego brzemiona noście« – to zwięzłe zdanie Apostoła jest 
inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to zna-
czy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspól-
nocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I ni-
gdy »brzemię« dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. 
Nie może być walka silniejsza nad solidarność. [Właśnie chcę o tym mó-
wić, więc pozwólcie wypowiedzieć się papieżowi, skoro chce mówić o Was, 
a także w pewnym sensie za Was.] Nie może być program walki ponad 
programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład 
tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny”3.

Gdy papież wypowiadał te słowa, Polska znajdowała się jeszcze w oko-
wach dyktatury komunistycznej. Upominając się przestrzeń społeczną dla 
każdego, Ojciec Święty domagał się praw dla milionów ludzi wykluczonych 
przez totalitarny reżim.

Pokojowa walka o wolną Polskę, o „Solidarność” i prawa człowieka wy-
magała wielkiej odwagi, gdyż władze odpowiadała na nią okrutnymi repre-
sjami. Oto najważniejsze z nich:

Internowania

Akcja internowania opozycjonistów i działaczy „Solidarności” o kryptoni-
mie „Jodła” miała się rozpocząć 13 grudnia 1981 r. o północy. W wielu przypad-
kach nastąpiło to jednak nawet kilka godzin wcześniej. Funkcjonariusze, którzy 
wyruszyli 12 grudnia 1981 r. przeprowadzać internowania, byli zaopatrzeni 

3 Tamże.
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w decyzje o internowaniu poszczególnych osób, podpisane przez komendan-
tów wojewódzkich MO. Jak ustalił prokurator Oddziału Gdańskiego Instytutu 
Pamięci Narodowej Mieczysław Góra, decyzje o internowaniu w wojewódz-
twie toruńskim zawierały podstawę prawną w postaci Dekretu z dnia 12 XII 
1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie 
obowiązywania stanu wojennego. Tymczasem w opublikowanych kilka dni 
później dekretach Rady Państwa takiego aktu prawnego nie ma. Prawdopo-
dobnie zrezygnowano z jego ogłoszenia, ale przez pomyłkę nakazano wpisać 
go do decyzji o internowaniu w niektórych województwach.

Zatrzymane do internowania osoby przewożono najpierw do komend 
milicji, a następnie do punktów zbornych, z których transportowano ich 
do obozów internowania. W sumie do dnia 14 grudnia 1981 r. do godzi-
ny 22.00 z przewidzianych do internowania 4318 osób zatrzymano 3392. 
Do 26 lutego 1982 r. aresztowano 6647 osób, z których tego dnia w obo-
zach internowania przebywało 4095 osób. Ogółem w okresie stanu wo-
jennego, internowano około 10 tysięcy osób, z tym że jednorazowa liczba 
zatrzymanych nie przekroczyła 5300 osób4.

Warunki w obozach internowania, zazwyczaj założonych w wydzielonych 
blokach lub częściach zakładów karnych, były na ogół ciężkie. Jedzenie było 
marne, cele zimne i zapluskwione. Nic dziwnego, że wkrótce wśród internowa-
nych pojawiły się różne choroby. W obozach dochodziło do przypadków bicia 
internowanych i znęcania się nad nimi. Do najgłośniejszych przypadków bru-
talnego pobicia internowanych doszło w Wierzchowie Pomorskim (13 lutego 
1982 r.)5, w Iławie (25 marca 1982 r.)6 i w Kwidzynie (14 sierpnia 1982 r.)7.

4 J. Karpiński, Wykres gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi, Lublin 2001, 
s. 436; M. Gędek, Przełom. Polska 1976–1991, Lublin 2002, s. 120; J. Holzer, K. Leski, „So-
lidarność” w podziemiu, Łódź 1990, s. 9; Stan wojenny w dokumentach władz PRL, 1980– 
–1983, wybór, wstęp i opracowanie B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001, s. 17–18; 
T. Kozłowski, J. Olaszek, Internowani w stanie wojennym. Dane statystyczne, „Pamięć 
i Sprawiedliwość” 2010, nr 2, s. 507–510.

5 M. Marcinkiewicz, Ośrodki odosobnienia 1981–1982, Gdańsk 2016, s. 254–272. 
Zob. też: T. Dziechciowski, Dziennik z internowania: Goleniów – Wierzchowo Pomorskie – 
Strzebielinek (1981–1982), opr. M. Marcinkiewicz, Szczecin 2011, s. 64–65.

6 „Tygodnik Wojenny” 1982, 9.04.1982, nr 14–15.
7 Zob. szerzej: B.K. Gołąb, W. Kałudziński, Kwidzyn. W niewoli brata mego… Stan wo-

jenny, Olsztyn 2005; K. Nawrocki, K. Lisiecki, Sprawa kwidzyńska. Internowanie, pobicie, 
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Pozbawianie wolności przez prokuratury i sądy

W okresie stanu wojennego (13 grudnia 1981–21 lipca 1983) za prze-
stępstwa polityczne skazanych zostało przez sądy powszechne 1685 osób. 
Sądy wojskowe w tym okresie skazały 10 191 osób, z tego za przestępstwa 
z Dekretu o stanie wojennym – 5681 osób. W pierwszych dniach stanu wo-
jennego dominowały sprawy związane z podejmowanymi po 13 grudnia 
1981 r. protestami i strajkami. Do 12 marca 1982 r. do sądów wpłynęło 191 
takich spraw, przeciwko 390 osobom8. Przed sądem stawiano też kurierów 
przewożących informacje i ulotki, kolporterów je rozdających, redaktorów 
i drukarzy gazetek wydawanych w strajkujących zakładach pracy, osoby 
agitujące w duchu „solidarnościowym” wśród żołnierzy9. Wkrótce areszty 
i więzienia zaczęli zapełniać działacze struktur podziemnych.

Oficerowie wojska i milicji podczas pertraktacji, które prowadzili z za-
łogami strajkujących zakładów pracy, często udzielali robotnikom gwaran-
cji bezpieczeństwa w zamian za zakończenie protestu – nikt nie miał być 
aresztowany ani zwolniony z pracy. Gwarancje te były zazwyczaj łamane. 
Na przykład w kopalni „Piast” w Bieruniu (miejscowości funkcjonującej 
wówczas w administracyjnych granicach Tychów), mimo owych gwarancji, 
po zakończeniu strajku aresztowano jego przywódców10.

Najsurowsze wyroki były ferowane w pierwszych miesiącach trwania 
stanu wojennego. Szczególnie drastyczne były orzeczenia Sądu Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Symboliczną ofiarą represji stanu wojennego stała się 
pracowniczka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni Ewa Kubasiewicz, skazana 
przez ten sąd na 10 lat więzienia za zorganizowanie strajku okupacyjne-
go na uczelni. Do historii przeszły surowe wyroki w takich procesach, jak: 
przywódców strajku w Porcie Gdańskim (Sąd Marynarki Wojennej w Gdy-
ni), przywódców strajku w Stoczni Gdańskiej (Sąd Wojewódzki w Gdań-
sku), Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego (Sąd Wojewódzki w Łodzi, 

proces 1982, Gdańsk–Kwidzyn 2012.
8 G. Majchrzak, Obóz władzy w stanie wojennym, [w:] Droga do niepodległości. „So-

lidarność” 1980–2005, red. A. Borowski, Warszawa 2005, s. 127–128.
9 Tamże.
10 Kalendarium 13 grudnia 1981–4 czerwca 1989, [w:] „Solidarność”. XX lat historii, 

red. M. Łątkowska, Warszawa 2000, s. 274.
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później Sąd Najwyższy), Mirosława Krupińskiego (Sąd Marynarki Wojennej 
w Gdyni), przywódców strajku w Kopalni „Wujek” i przywódców strajku 
w Kopalni „Ziemowit” (Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu 
na sesji wyjazdowej w Katowicach), organizatorów strajku w Hucie „Ka-
towice” (Sąd Wojewódzki w Katowicach), Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego w Szczecinie (Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Byd-
goszczy), organizatorów strajku w Zakładach Mechanicznych „Ursus” 
w Warszawie (Sąd Wojewódzki w Warszawie), Michała Rausza – organiza-
tora strajku w Rafinerii Płockiej (Sąd Wojewódzki w Warszawie), założycieli 
Tymczasowego Komitetu Strajkowego Regionu Słupskiego (Sąd Pomorskie-
go Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy), przywódców strajku w Hucie im. 
Lenina – Mieczysława Gila i Edwarda Nowaka (Sąd Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego), przywódców strajku w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
w Świdniku (Sąd Wojewódzki w Lublinie), przywódców strajku w Olsztyń-
skich Zakładach Opon Samochodowych (Sąd Wojewódzki w Olsztynie), 
Andrzeja Pawlika (Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu), dzia-
łaczy Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” w War-
szawie (Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego).

Zdarzały się też wyroki wobec żołnierzy sprzeciwiających się stanowi wo-
jennemu. Dla przykładu, podchorąży Andrzej Wrona (ze Szkoły Podchorążych 
Rezerwy), jadąc wozem opancerzonym z Kołobrzegu do Gdańska, oświadczył 
innym żołnierzom, że nie użyje broni przeciwko strajkującym robotnikom. Zo-
stał za to aresztowany i skazany na trzy lata więzienia przez Sąd Marynarki 
Wojennej w Gdyni11. Podobnych przypadków było znacznie więcej12.

Warunki w zakładach karnych, gdzie przebywali więźniowie polityczni, 
były zazwyczaj ciężkie: brud, ciasnota, fatalne warunki higieniczne, marne 

11 Zob. W. Polak, „Powiedział, że w czasie stanu wojennego nie użyje broni, nawet 
gdyby mieli go rozstrzelać”. Sprawa podchorążego Andrzeja Wrony, „Fides, Ratio et Patria. 
Studia Toruńskie” 2015, nr 2, s. 219–244. Wyrok został unieważniony przez Sąd Najwyższy 
w 1992 r. W 2016 r. prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Andrzeja Wronę Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12 Zob. W. Polak, Swetry, sutanny i mundury. Próby oddziaływania „Solidarności” 
podziemnej, Kościoła katolickiego i społeczeństwa na wojsko po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, a także przejawy oporu wewnątrz struktur wojskowych w świetle raportów Woj-
skowej Służby Wewnętrznej i Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego (grudzień 
1981–grudzień 1982), Toruń 2016, s. 385–584.
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wyżywienie. Do tego dochodziły szykany ze strony funkcjonariuszy SB i pro-
kuratorów (podczas śledztwa), służby więziennej oraz (czasami) więźniów 
kryminalnych. W czasie dochodzenia osoby aresztowane były niekiedy bite 
lub straszone (na przykład oddaniem dzieci do domu dziecka)13. Tymczaso-
wo aresztowanym, a następnie skazanym opozycjonistom odmawiano sta-
tusu więźnia politycznego. Umieszczano ich początkowo w celach wspólnie 
z więźniami kryminalnymi, dopiero po kilku miesiącach zaczęto, pod wpły-
wem nacisków Kościoła, wydzielać cele z więźniami politycznymi.

Na koniec trzeba podkreślić, że wszystkie wyroki wydane w stanie wo-
jennym były bezprawne, co wynikało m.in. z faktu bezprawności samego 
stanu wojennego14.

Działalność kolegiów ds. wykroczeń

Niechlubnie zapisały się w stanie wojennym kolegia do spraw wy-
kroczeń. Do 1 listopada 1982 r. ukarały one w trybie przyspieszonym 
176 757 osób. Około 78,8 proc. spośród nich skazano za nieprzestrze-
ganie godziny milicyjnej, 11,3 proc. za nienoszenie dowodu osobistego, 
3,2 proc. za udział w strajku lub akcji protestacyjnej. W okresie od maja 
do listopada 1982 r. ponad 6 tys. osób ukarano za udział w demonstra-
cjach ulicznych15. Kolegia wydawały wyroki aresztu (do trzech miesięcy) 
lub grzywny bez większych oporów, nawet przy minimalnych lub wręcz 
żadnych dowodach winy. Do zatrzymanych często nie dopuszczano 
obrońców. Rolę oskarżycieli pełnili funkcjonariusze MO, którzy operowa-
li ogólnikowymi stwierdzeniami typu: „Widziałem jak oskarżony rzucał 
kamieniami” lub „Widziałem jak oskarżony krzyczał pod adresem milicji 
»Gestapo!«”. Na szczęście od wyroków kolegiów można było odwoływać 
się do sądów rejonowych, gdzie rozprawy były zazwyczaj przeprowadza-
ne w sposób nieco rzetelniejszy.

13  Zob. W. Polak, Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 
1981–4 VI 1989), Toruń 2003, s. 181.

14 Zob. szerzej: W. Polak, Stan wojenny – pierwsze dni, Gdańsk 2006, s. 188–193.
15 G. Majchrzak, Obóz władzy w stanie wojennym, s. 129.
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Zwalnianie z pracy, usuwanie z kierowniczych 
stanowisk, relegowanie studentów z uczelni

Trudno oszacować liczbę osób zwolnionych z pracy w stanie wojennym. 
Masowo tracili pracę uczestnicy strajków w grudniu 1981 r. i w następ-
nych miesiącach. Na przykład w Stoczni Gdańskiej im. Lenina zwolniono 
2 tys. osób, w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego – 1,5 tys., w kopal-
ni „Piast” – 2 tys. osób16. Jeżeli następnie część ze zwolnionych ponow-
nie zatrudniano, to zazwyczaj na gorszych, aniżeli wcześniej, warunkach. 
Na mocy okólnika szefa Urzędu Rady Ministrów gen. Michała Janiszewskie-
go z 17 grudnia 1981 r., przeprowadzono weryfikację pracowników w ad-
ministracji państwowej i wymiarze sprawiedliwości. Zwolniono licznych 
członków i sympatyków „Solidarności”. Do 4 stycznia 1982 r. usunięto 5 
wojewodów, 95 prezydentów miast, naczelników miast i gmin, a także 265 
osób pełniących kierownicze stanowiska w gospodarce17. Podobne czystki, 
choć na mniejszą skalę, miały miejsce w służbie zdrowia, wśród cywilnych 
pracowników wojska i w oświacie. Przeprowadzono też weryfikację wśród 
dziennikarzy. W redakcjach powołano specjalne komisje, w skład których 
wchodzili przedstawiciele danej redakcji, Wydziału Prasy, Radia i Telewizji 
KC PZPR, funkcjonariusze MSW i oficerowie wojska. Komisjom pomaga-
ła SB, dostarczała ona informacji na temat poszczególnych dziennikarzy. 
W sumie przeprowadzono 10 tysięcy rozmów, podczas których negatywnie 
zweryfikowano (i w rezultacie zwolniono) 10 proc. dziennikarzy, kolejne 10 
proc. przesunięto na gorsze stanowiska. W ramach weryfikacji odwołano 
z funkcji 60 redaktorów naczelnych, 78 zastępców redaktorów naczelnych, 
57 sekretarzy redakcji. Szereg gazet i czasopism zlikwidowano, m.in. „Kul-
turę”, „Trybunę Mazowiecką”, „Czas”, „Gazetę Handlową”. 20 marca 1982 r. 
rozwiązano Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, tworząc na jego miejsce 
podporządkowane władzom, Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL18.

16 J. Holzer, K. Leski, „Solidarność” w podziemiu, Łódź 1990, s. 23.
17 Ł. Kamiński, A. Krajewski, Wielka czystka, „Rzeczpospolita”, 13.12.2001, nr 291 

(6064), s. 3–4.
18 G. Majchrzak, Obóz władzy w stanie wojennym, s. 131; tenże, Cała prawda o opo-

zycji, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2001, nr 11, s. 38; P. Bączek, Krakowska 
weryfikacja, „Gazeta Polska” 2006, nr 17. 
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Weryfikacjom poddano także nauczycieli. Wojciech Książek, nauczyciel 
z Gdańska wspominał:

„Dodatkowy stres wzbudzało oczekiwanie na weryfikacje nauczycieli, 
które polegały na rozmowach poszczególnych nauczycieli z komisją, w któ-
rej skład wchodzili: dyrektor szkoły, szef szkolnej Podstawowej Organizacji 
Partyjnej, sekretarz gminnego PZPR, wizytator kuratorium, zaś później także 
przedstawiciel ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego [ZNP]. Rozmowy 
wyglądały różnie, nie omijały pytań natury politycznej. Bywało, że kończyły 
się wnioskami o zwolnienie z pracy. Czasami »przesłuchiwani« nauczyciele 
sami z trzaskiem opuszczali salę, czasami odmawiali tego typu weryfikacji 
ideologicznej, co było równoznaczne ze zwolnieniem z pracy ze skutkiem 
natychmiastowym. […] Weryfikacja była przeprowadzana w sposób pełny 
i metodyczny. Już po kilku miesiącach stanu wojennego objęła nauczycieli li-
ceów ogólnokształcących, potem kolejno szkół zawodowych, podstawówek 
i placówek szkolnictwa specjalnego. Szczególnie w tych ostatnich – a miałem 
okazję doświadczyć tego osobiście – owo sito ideologiczne było już lżejsze. 
Z czasem podczas owych weryfikacji zaczęto stosować swoisty przymus – 
szantaż, zmuszając nauczycieli, jeżeli nie do wstępowania do PZPR, to przy-
najmniej do ZNP, który w międzyczasie reaktywowano”19.

W sumie na terenie całego kraju usunięto 1249 osoby pełniące funk-
cje kierownicze w oświacie, w tym 6 kuratorów oświaty i 303 dyrektorów 
szkół, a także licznych nauczycieli, zwłaszcza języka polskiego, historii i pro-
pedeutyki nauki o społeczeństwie20.

W całym kraju usuwano też ze stanowisk dyrektorów zakładów pracy, 
spółdzielni, przedsiębiorstw, szkół i szpitali za to, że sprzyjali „Solidarno-
ści” lub przynajmniej próbowali bronić swoich pracowników przed repre-
sjami. Stanowiska tracili również kierownicy i urzędnicy niższego szczebla. 
Na wyższych uczelniach zwalniano nauczycieli akademickich i usuwano 
ze stanowisk kierowników katedr, dyrektorów instytutów, dziekanów 
i prodziekanów, a nawet rektorów i prorektorów21. W sumie w całym kraju 

19 W. Książek, Wojsko, nauczyciele, emigracja, [w:] Stan wojenny. Wspomnienia i oce-
ny, red. J. Kulas, Pelplin 1999, s. 169.

20 Ł. Kamiński, A. Krajewski, Wielka czystka…, s. 3–4.
21 O odwołaniu rektora i prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

zob. W. Polak, Wydarzenia polityczne na UMK w latach 1980–1989, [w:] 60-lecie Uniwer-
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zwolniono z pracy 1500 nauczycieli akademickich, częste było też prze-
suwanie ich ze stanowisk naukowo-dydaktycznych na techniczne. Z urzę-
dów do połowy lipca 1982 r. usunięto 24 rektorów, 51 prorektorów, 22 
dziekanów i 30 prodziekanów. W sierpniu i wrześniu tego roku z funkcji 
kierowniczych na uczelniach usunięto jeszcze kilkanaście osób22. Bezprece-
densowym wydarzeniem było internowanie rektora Uniwersytetu Śląskie-
go prof. Augusta Chełkowskiego, a także prorektora tej uczelni prof. Ireny 
Bajerowej23.

Morderstwa, wypadki i pobicia

Atmosfera bezprawia i zezwolenie na częste używanie siły przez funk-
cjonariuszy milicji, SB oraz żołnierzy doprowadziły do dużej liczby ofiar 
śmiertelnych w okresie stanu wojennego. Trudno jest określić dokład-
nie liczbę zabitych osób. Na pewno w przypadku ofiar stanu wojennego 
i lat następnych (do 1989 r.) znacznie przekracza ona setkę. Ludzie ginęli 
od kul podczas pacyfikacji strajkujących zakładów pracy (kopalnia „Wu-
jek” – 9 ofiar śmiertelnych: Jan Stawisiński, Joachim Gnida, Józef Czekalski, 
Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew 
Wilk, Zenon Zając) i w czasie demonstracji ulicznych (Antoni Browarczyk 
w Gdańsku, Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Andrzej Trajkowski 
w Lubinie, Kazimierz Michalczyk we Wrocławiu, Bogdan Włosik w Nowej 
Hucie). Podczas tłumienia demonstracji dochodziło także do śmiertelnych 
przypadków pobicia przez ZOMO (np. Wojciech Cieślewicz w Poznaniu, 
Wacław Kamiński w Gdańsku – wcześniej trafiony petardą, Joanna Le-
nartowicz, Stanisław Królik, Marek Kuchta, Adam Szulecki i Mieczysław 
Radomski w Warszawie, Stanisław Rak w Kielcach, Włodzimierz Lisowski 
w Krakowie, Eugeniusz Wiłkomirski w Częstochowie). Często w czasie ma-
nifestacji ulicznych funkcjonariusze strzelali petardami z gazem łzawią-

sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, red. C. Łapicz, W. Wróblewski, Toruń 2006, s. 75–80. 
Zob. też: W. Polak, S. Galij-Skarbińska, Historia jest zawsze ciekawa. Szkice z najnowszych 
dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, Toruń 2016, s. 94–95.

22 Ł. Kamiński, A. Krajewski, Wielka czystka…, s. 3–4.
23 T. Kurpierz, Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie kato-

wickim 1980–1989, Katowice 2012, s. 202, 209.
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cym prosto w tłum (widziałem to na własne oczy podczas demonstracji 
w dniu 16 grudnia 1981 r. w Gdańsku). Petardy wykonane były z bardzo 
grubej i twardej tektury, uderzając w człowieka mocno raniły, a nawet za-
bijały. Od uderzenia petardą, a także od zatrucia gazami łzawiącymi zgi-
nęli m.in.: Piotr Sadowski i Wacław Kamiński w Gdańsku, Janina Drabow-
ska w Nowej Hucie, Bernard Łyskawa we Wrocławiu (zmarł na zawał serca 
po uderzeniu petardą), Ryszard Smagur w Krakowie, Władysław Durda 
w Szczecinie. Śmierć ponosiły także czasami osoby zatrzymywane przez 
milicję, a następnie przesłuchiwane w komisariatach i przetrzymywane 
w aresztach. Zakatowani lub zastrzeleni przez milicjantów, funkcjonariuszy 
straży więziennej bądź żołnierzy już po zatrzymaniu zostali w okresie stanu 
wojennego m.in.: Wanda Kołodziejczyk w Warszawie, Franciszek Zdunek 
w Sobolewie, Jerzy Karwacki w Poznaniu, Wojciech Celewski w Białej Pod-
laskiej, Mieczysław Rokitowski w Załężu, Stanisław Kot w Rzeszowie, Piotr 
Majchrzak w Poznaniu, Jacek Osmański w Toruniu, Zdzisław Jurgielewicz 
w Giżycku, Jan Ziółkowski w Poznaniu, Zbigniew Szymański w wojewódz-
twie bialskopodlaskim, Andrzej Szewczyk w Nowej Hucie, Grzegorz Prze-
myk w Warszawie, Zdzisław Miąsko w Nowej Miłosnej, Andrzej Gąsiewski 
w Warszawie. W skrytobójczy sposób zostali zamordowani m.in.: Emil Bar-
chański w Warszawie, o. Honoriusz Kowalczyk (prawdopodobnie w wyni-
ku zamachu przeprowadzonego w Wydartowie k. Mogilna), z dużą dozą 
prawdopodobieństwa także: Adam Grudziński w Krakowie, Zbigniew Simo-
niuk w Białymstoku, Ryszard Kowalski w Katowicach, Jerzy Józef Marzec 
we Wrocławiu, Jan Samsonowicz w Gdańsku, Jan Jerz w Radomiu, Bogu-
sław Podboraczyński w Nysie, Tadeusz Frąś w Krakowie. Tadeusz Kostecki 
zmarł na zawał serca 17 grudnia 1981 r., gdy ZOMO pacyfikowało strajkują-
cą Politechnikę Wrocławską. Na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego, 
targnął się na życie pierwszy redaktor „Tygodnika Mazowsze” Jerzy Zie-
leński. 29 października 1982 r. popełnił samobójstwo w wyniku zaszczucia 
przez Służbę Bezpieczeństwa Kazimierz Majewski, działacz „Solidarności” 
z Jeleniej Góry24.

Warto przytoczyć sprawę zabójstwa niespełna dwudziestoletniego 
mieszkańca Białej Podlaskiej Wojciecha Celewskiego. 2 kwietnia 1982 r. 

24 Lista ofiar komunistycznego aparatu represji w latach 1981–1989, http://13grud-
nia.org.pl/ofiary (dostęp: 7.03.2017), niektóre dane poprawione przez autora.
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dziennikarka Anna Wasak rozmawiała po latach z matką zabitego Jadwigą 
Celewską. Oto fragment wywiadu:

„Noc z 1 na 2 kwietnia 1982 r. przeszła do historii w Białej Podlaskiej 
jako »czarna noc«. Co się wówczas działo w mieście?

− Na przełomie marca i kwietnia w bialskiej jednostce wojskowej zmie-
niało się dowództwo i to była okazja do świętowania – głównie przy pomo-
cy alkoholu. 1 kwietnia w supersamie sprzedawali wino bez kartek, więc 
żołnierze, milicjanci i zomowcy kupowali całymi skrzynkami. Wojtek był 
tego dnia w sklepie, widział, co się dzieje. Nie skorzystał z okazji, nie kupił 
alkoholu, ale za kartki wykupił cukierki, które miał schować na imieniny, 
ale zaraz rozdał je dzieciom. Gdy wrócił do domu, przewidywał, że ta noc 
w Białej nie będzie spokojna. Między innymi z powodu tych obaw wyszedł 
z domu o godz. 2300, a więc już po godzinie milicyjnej, by przyprowadzić 
siostrę z przystanku autobusowego. Małgorzata pracowała w spółdzielni 
krawieckiej »Nowy Styl«, tego dnia miała nocną zmianę. Przystanek był 
na sąsiedniej ulicy, mniej więcej pół kilometra od naszego domu. Mieszka-
liśmy na spokojnym przedmieściu, nie sądziłam, że kogoś o tej porze spo-
tka po drodze.

Wyszedł o godz. 2300, a został zastrzelony przed godz. 300. Co się działo 
w tym czasie?

− Małgorzata wróciła od autobusu sama, nie spotkała po drodze Wojtka. 
Bardzo nas to zaniepokoiło, ale nie było możliwości uzyskania jakichkolwiek 
informacji. Jedyny telefon na naszej ulicy był w domu oddalonym o około ki-
lometr. O tragedii dowiedziałam się dopiero rano, gdy jechałam do lekarza 
na umówioną wizytę. Byłam wówczas poważnie chora na kręgosłup. Frag-
mentaryczne informacje o tym, co się wydarzyło, docierały do nas przypad-
kowo. Prawdopodobnie było kilku świadków tego, co działo się z synem, ale 
nikt nie chciał o tym mówić. Ludzie się bali. Z tych wyrywkowych informacji 
dowiedzieliśmy się, że po drodze przypadkowo natknął się na dwóch pija-
nych żołnierzy z pobliskiej jednostki. Jeden był w randze starszego sierżanta 
(Andrzej Kuśpit), drugi – porucznika (Andrzej Gregorczyk). Szli »na melinę«, 
która znajdowała się przy naszej ulicy, by dokupić alkohol. Zastąpili synowi 
drogę, nagabywali go o wódkę. Prawdopodobnie żądali od niego, by kupił 
dla nich alkohol, ale on się nie zgodził. Zaczęli go bić. Sąsiadka powiedzia-
ła, że widziała, jak żołnierze tłukli go leżącego na ławce przy przystanku. 



Chrześcijański i narodowy wymiar męczeństwa Polaków

125 5ROCZNIKI KSIĘDZA JERZEGO

W pewnej chwili wyrwał się im i schował na pobliskim podwórku. Został 
jednak stamtąd wyrzucony przez gospodarza posesji, wyszedł na ulicę. 
Tam dorwali go prześladowcy. Zaczęli go ponownie katować, ale tego było 
za mało – na koniec wystrzelali do niego cały magazynek nabojów. Jedna 
z kul trafiła w głowę, inna przebiła aortę. Stało się to o godz. 245. A więc był 
bity przez ponad 3 godziny. Gdy pogotowie zabrało syna do szpitala, nie 
było już dla niego ratunku. Ktoś ze spółdzielni stolarskiej, w której pracował 
mój mąż, powtórzył mi, że dotarł tam porucznik Gregorczyk i na portierni 
wygrażał: »Jeśli gówniarz żyje, jeszcze mu pokażę, co to znaczy wojsko, jak 
się słucha wojska!«. Gdy schwytała ich żandarmeria wojskowa, zostali naj-
pierw odstawieni na pogotowie. Lekarka opowiadała mi potem, że żołnie-
rze byli tak pijani, że byli ledwie przytomni”25.

Jak widać, niektóre z zamordowanych osób nie były wcale zaangażo-
wane w działalność opozycyjną. Padały one ofiarą atmosfery zdziczenia 
i bezkarności wśród funkcjonariuszy formacji siłowych po wprowadzeniu 
stanu wojennego. Większość przypadków jest słabo wyjaśniona, a spraw-
cy owych morderstw nie zostali ukarani.

Od początku istnienia chrześcijaństwa wyznawcy płacili życiem lub 
cierpieniem za wiarę. W dziejach państw i narodów mamy wiele przykła-
dów męczeństwa w imię wolności ojczyzny i bliźnich. W stanie wojennym 
wielu Polaków trafiało do więzienia, wielu było też bitych, szykanowanych 
i poniżanych, a niektórzy tracili nawet życie. Ich ofiary miały charakter nie 
tylko patriotyczny, ale również religijny. Pokojowa walka o wolność, gło-
szenie prawdy (np. poprzez wydawanie i drukowanie pism podziemnych 
oraz podczas demonstracji ulicznych), protestowanie przeciwko niegodzi-
wościom popełnianym przez ludzi na wysokich stanowiskach z sowieckie-
go nadania, wszystko to służyło przeciwstawianiu się nieludzkiej władzy 
komunistycznej. Totalitarny system komunistyczny, panujący w Polsce 
do 1989 r. miał charakter nieludzki i szatański. Walczył on w sposób bez-
względny z religią katolicką, bliską większości z Polaków, także z wieloma 

25 Cyt. za: W. Polak, Swetry, sutanny i mundury. Próby oddziaływania „Solidarności” 
podziemnej, Kościoła katolickiego i społeczeństwa na wojsko po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, a także przejawy oporu wewnątrz struktur wojskowych w świetle raportów Woj-
skowej Służby Wewnętrznej i Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego (grudzień 
1981–grudzień 1982), Toruń 2016, s. 280–281.
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elementami cywilizacji łacińskiej i narodowej tożsamości Polaków. Prze-
ciwstawianie się temu systemowi i ponoszenie z tego powodu cierpienia 
było więc w istocie czynem miłości dla bliźnich. Wielu działaczy solidarno-
ściowego podziemia traktowało swoje cierpienie jako ofiarę i podkreślało 
jej chrześcijański charakter. Wyrazem tego były praktyki religijne wykony-
wane m.in. w więzieniach i obozach internowanych. Warto o nich wspo-
mnieć na przykładzie obozu internowanych w Potulicach koło Nakła, gdzie 
uwięziono 13 grudnia 1981 r. działaczy „Solidarności” z regionów toruń-
skiego i bydgoskiego.

Internowani w Potulicach od pierwszych dni domagali się też kon-
taktu z duchownymi i regularnego odprawiania dla nich mszy św. Prze-
wodniczący Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność” Antoni 
Stawikowski już 14 grudnia 1981 r. udał się do komendanta więzienia 
z żądaniem kontaktu z biskupem ordynariuszem chełmińskim Marianem 
Przykuckim. Sześć dni później naukowiec z Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu i działacz Klubu Inteligencji Katolickiej Andrzej Tyc odbył 
w sprawie mszy św. rozmowę z tzw. wychowawcą więziennym poruczni-
kiem Zarębą. Dowiedział się, że Komenda Wojewódzka MO nie wyraziła 
zgody na przyjazd kapelana do internowanych. Jednak 22 grudnia 1981 r. 
udało się od oficera dyżurnego (który zastępował naczelnika więzienia) 
uzyskać zgodę na odprawienie mszy św. w Wigilię Bożego Narodzenia26. 
Msza św. w Wigilię (rozpoczęta ok. godziny 18.)27, którą odprawił miej-
scowy ksiądz z Potulic, bardzo podniosła na duchu zgromadzonych. Inter-
nowany działacz „Solidarności” z Torunia Jacek Stankiewicz wspominał:

„Ksiądz, chyba z kościoła w Potulicach wygląda na nieco przestraszone-
go, bardzo wzruszonego. Wygłasza spokojne kazanie. Modlimy się za Pol-
skę, o spokój w kraju, za górników zabitych w kopalni »Wujek«, za nasze 
rodziny, za nas samych, za naszych strażników”28.

26 Akta Internowanych Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Delegatura w Byd-
goszczy 082/1, t 12, teczka Antoniego Stawikowskiego, k. 19; informacje Doroty Sobko-
wiak; J. Jeda, „Droga do wolności i niepodległości”, maszynopis w posiadaniu Wojciecha 
Polaka; W. Polak, Czas ludzi niepokornych, s. 61.

27 Pamiętnik Bogdana Koszuty (w posiadaniu autora).
28 Pamiętnik Jacka Stankiewicza (w posiadaniu autora).
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Pasterkę w więzieniu w Potulicach opisywał również działacz „Solidar-
ności” Stanisław Wajsgerber z Grudziądza:

„Po raz pierwszy wszyscy razem byliśmy w korytarzu więziennym. 
Wspólnie mogliśmy się modlić i chwilę z sobą porozmawiać, złożyć życze-
nia. Ksiądz mówił podczas kazania o dobrej nowinie, o narodzeniu Chrystu-
sa, który zwycięża zło, który przynosi światu pokój i wolność. Byliśmy tak 
wzruszeni, że wszyscy płakaliśmy – proboszcz też. Mocnym akcentem było 
odśpiewanie »Boże coś Polskę« na zakończenie mszy. Gdy 170 mężczyzn 
śpiewało tę pieśń pomyślałem, że rzeczywiście Polska musi istnieć, musi 
powstać wolna i sprawiedliwa, jeszcze nadejdzie ten upragniony dzień”29.

Później internowani łamali się opłatkiem, nie zapomnieli też o strażni-
kach, co zrobiło na nich ogromne wrażenie. Antoni Stawikowski wszedł 
na stół, złożył wszystkim życzenia i wygłosił przemówienie. Śpiewano też 
kolędy (m.in. „Lulajże Jezuniu”) – pełną piersią, tak aby słyszało je całe wię-
zienie. W nocy w celach słuchano transmisji radiowej z pasterki.

Mszy św. w niedzielę 27 grudnia 1981 r., odprawić nie pozwolono. 
Internowani urządzili więc, jak pamiętamy, 2 stycznia 1982 r. akcję pro-
testacyjną polegającą na dziesięciominutowym waleniu miskami w me-
talowe drzwi. Pod koniec akcji naczelnik poszedł do celi Stawikowskiego 
i oświadczył, że zgadza się na mszę św., którą jeszcze tego samego dnia 
(w sobotę) odprawił ksiądz z Potulic. Odtąd msza św. była odprawiana 
w zasadzie w każdą niedzielę (z wyjątkiem 14 lutego 1982 r.). Odprawiał 
ją wspaniały kapelan więzienny z Bydgoszczy ks. Józef Kutermak. Pod-
czas mszy w niedzielę 28 lutego 1982 r. ksiądz Kutermak wprowadził 
innowację duszpasterską – homilię zbiorową, z udziałem wiernych. Sto-
sował tę metodę także podczas następnych mszy św. Ksiądz Kutermak 
przyjeżdżał także w dni powszednie, prowadził działalność duszpaster-
ską, przemycał internowanym korespondencję i pomagał im w wielu 
sprawach. Raz, gdy władze więzienne nie wpuściły księdza, internowani 
odpowiedzieli „łomotem”. Podobnie zareagowali, gdy nie przełączono 
(wbrew wcześniejszym ustaleniom) radiowęzła na program II Polskiego 
Radia w czasie transmisji mszy św. z kościoła pw. św. Krzyża w Warsza-
wie, w dniu 17 stycznia 1982 r. W tym drugi przypadku „łomotanie” 

29 S. Wajsgerber, „Kronika więzienna”, archiwum Stanisława Wajsgerbera.



Wojciech Polak

128Męczennicy za wiarę i Ojczyznę

przyniosło efekt, chociaż funkcjonariusze z pałami gotowi już byli do in-
terwencji30.

Przed mszami internowani masowo spowiadali się, a w czasie mszy 
przystępowali do komunii św. Na koniec zawsze śpiewano hymn „Boże coś 
Polskę” z zakończeniem refrenu: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Pa-
nie”31.

Msza radiowa była także dużym przeżyciem dla internowanych. Pod 
datą 17 stycznia 1982 r. działacz Klubu Inteligencji Katolickiej, opozycjoni-
sta jeszcze sprzed sierpnia 1980 r. – Jan Wyrowiński zanotował:

„Ruszył II program Polskiego Radia. Ku naszemu zaskoczeniu o godzinie 
8.00 transmitowano mszę św. z kościoła św. Krzyża. Zastanawiające dla-
czego WRONa nie zlikwidowała tej zdobyczy Sierpnia. Przeżyliśmy ją w mil-
czeniu i zakończyliśmy zbiorowym zaśpiewaniem »Boże coś Polskę«. Ho-
milia o samotności, która dla chrześcijanina powinna był pełna Chrystusa 
oraz nadziei na spotkanie z najbliższymi. Dzień nachylił się ku zachodowi, 
ale przecież po nocy przychodzi poranek”32.

Msze św. odprawiane w obozie miały dla internowanych ogromne zna-
czenie. Jacek Stankiewicz pisał:

„Msza, wspólny śpiew, powszechna komunia to konieczny zastrzyk siły. 
Taka msza za kratami zdaje się mieć moc znacznie większą niż odprawiana 
w normalnych warunkach, w kościele. Większość z nas tak to właśnie od-
biera”33.

Internowani w Potulicach tworzyli także własne modlitwy. Warto przy-
toczyć „Litanię »Solidarności«”, skierowaną do Matki Bożej:

„Matko oszukanych módl się za nami
Matko zdradzonych módl się za nami
Matko w noc pojmanych módl się za nami

30 Tamże; pamiętnik Jacka Stankiewicza; W. Polak, Czas ludzi niepokornych, s. 61–63. 
Na temat księdza Józefa Kutermaka zob. szerzej: Ks. M. Damazyn, Ksiądz Józef Kutermak – 
pasterz wolnych ludzi, [w:] Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim, red. M. Biał-
kowski, Z. Biegański, W. Polak, Toruń 2014, s. 209–232.

31 Relacja Janusza Krajnika w posiadaniu Wojciecha Polaka.
32 Pamiętnik Jana Wyrowińskiego (w posiadaniu autora).
33 Pamiętnik Jacka Stankiewicza.
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Matko uwięzionych módl się za nami
Matko na mrozie trzymanych módl się za nami
Matko bitych pałkami módl się za nami
Matko przerażonych módl się za nami
Matko zastrzelonych módl się za nami
Matko górników módl się za nami
Matko stoczniowców módl się za nami
Matko robotników módl się za nami
Matko rolników módl się za nami
Matko studentów módl się za nami

Matko niesłusznie skazanych módl się za nami
Matko prawdomównych módl się za nami
Matko nieprzekupnych módl się za nami
Matko zrozpaczonych módl się za nami
Matko osieroconych módl się za nami
Królowo Polski Walczącej módl się za nami
Królowo Polski Cierpiącej módl się za nami
Królowo Polski Niepodległej módl się za nami

Przez modły Papieża Jana Pawła II
Przez uwięzienie sługi Twego Lecha
Przez poniżenie uczonych i pisarzy
Przez bohaterstwo młodych
Przez samotność starych
Przez nadzieje milionów
Daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie”34

Internowani z celi nr 44 namalowali nawet niewielki wizerunek Matki 
Bożej, który nazwali Matką Boską Potulicką35.

Od 14 grudnia 1981 r. internowani zainicjowali wieczorne zbiorowe 
śpiewanie hymnu narodowego. 18 grudnia 1981 r., dwa dni po tragedii 
w Kopalni „Wujek”, zaczęto także wspólnie odmawiać modlitwy (rano 
i wieczorem). Aby lepiej je było słychać, pomiędzy celami otwierano okna. 

34 Zbiory Stanisława Wajsgerbera.
35 Obecnie w zbiorach Stanisława Wajsgerbera.
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Rano śpiewano także wspólnie pieśń „Kiedy ranne wstają zorze”, a wieczo-
rem: „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Przewodniczący toruńskiego Za-
rządu Regionu – Antoni Stawikowski w sposób naturalny był od początku 
przywódcą internowanych. On też przez okno wydawał komendy: „Do mo-
dlitwy!”, „Do hymnu!”36

Jezus Chrystus powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J. 15,13). Działacze „Solidarności” 
w stanie wojennym płacili za swoje poświęcenie wolnością, pomyślnością 
swoją i swojej rodziny, cierpieniem fizycznym, zdrowiem, a nawet życiem. 
Robili to z miłości do bliźnich, w duchu chrześcijańskim, dla dobra Ojczy-
zny – Polski.

36 Pamiętnik Jacka Stankiewicza. Informacje Antoniego Stawikowskiego, Jerzego 
Wieczorka, Stanisława Śmigla, Roberta Ziemkiewicza, Jana Wyrowińskiego, Wiesława Ci-
chonia, Piotra Gierszewskiego; kolekcja grypsów z Potulic w zbiorach Jerzego Grzeszkiewi-
cza; Akta Internowanych Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Delegatura w Bydgosz-
czy, 82/1, t. 4, teczka Andrzeja Kałamai, k. 306.
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ks. Paweł Nowogórski CSMA

Program wskrzeszenia  
Polski Niepodległej w ujęciu  
ks. Bronisława Markiewicza

W historii Polski Kościół wiele razy stawał w obronie swojego narodu 
i jego kultury (szczególnie w czasie zaborów czy w czasach komunistycz-
nych). Wychodząc z religijnej koncepcji, że człowiek jest istotą wolną, Ko-
ściół integrował naród do walki o tę wolność i suwerenność, która przysłu-
guje społeczeństwom i narodom z woli samego Boga. Trudno tu także nie 
wspomnieć o nauczaniu Kościoła, które miało i ma duży wpływ na posta-
wy moralne społeczeństwa.

Mówiąc o tym wszystkim, należy podkreślić, że chodzi tutaj o religię 
jako wartość podstawową społeczeństwa polskiego, która pomagała prze-
zwyciężyć ucisk, krzywdy, cierpienia i budziła nadzieję nie tylko na życie 
wieczne, ale i na poprawę losu ludzkiego w doczesności i w kraju ojczy-
stym1.

Dla ks. Markiewicza wiara zawsze była, także w sferze wychowania 
obywatelskiego społeczeństw, najważniejszą wartością. Obok instrumen-
tów socjologicznych, literatury i historii, bytu politycznego, Kościół zaliczył 
ją do pięciu filarów życia, nazywając Kościołem potęgi narodów. Przy czym 
wiarę zawsze wymieniał jako pierwszą, gdyż jest ona „najdoskonalszą 
z nich”2.

„Kościół w Polsce dał już wiele dowodów podczas tych ostatnich lat 
i miesięcy – podkreślił to później Jan Paweł II, 5 lutego 1991 r., w przemó-
wieniu podczas wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy 
w Watykanie – że sprawy narodu są dla niego troską najważniejszą. Cier-
piał z narodem i był strażnikiem największych wartości moralnych. Głosił 

1 W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1982, s. 248.
2 B. Markiewicz, Jak stać się na wieki szczęśliwym, oprac. H. Skoczylas, Częstochowa 

2005, s. 32–34.
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Ewangelię, bronił ludzi, podtrzymywał tradycję narodową. Wnosił w co-
dzienne życie optymizm wiary, troszczył się o człowieka i jego przyszłość. 
Ta gotowość Kościoła pozostaje ciągle ta sama. Pragnie nadal, wspólnymi 
siłami, usuwać negatywne następstwa przezwyciężonego sytemu, pragnie 
popierać i podnosić wszystko to, co prawdziwe, dobre i piękne w społe-
czeństwie polskim, umacniać ludzką solidarność i przesycać codzienne ży-
cie Ewangelią”3.

Zbieżność z myślą ks. B. Markiewicza jest wyraźna, nie musi wiązać się 
z bezpośrednim czerpaniem z jego myśli, lecz z tożsamości źródła, z które-
go obaj czerpali, ucząc o wychowaniu społecznym i wychowawczych obo-
wiązkach Kościoła wobec społeczności obywatelskiej.

Ks. B. Markiewicz, przypominając duchowieństwu o obowiązkach wy-
chowawczych względem społeczności, upominał, że księża powinni wpierw 
dobrze poznać jej sytuację, pragnienia, by móc dobrze i w miarę w pełni od-
powiedzieć na jej najważniejsze potrzeby. Religia ma stać się istotną zasadą 
wychowania publicznego, ktokolwiek ją w społeczności podejmuje. By za-
bezpieczyć jej właściwe miejsce w życiu duchowym narodu, należy sięgnąć 
do jej tradycji i bogactwa. Bo „my, Polacy, mamy swoją własną cywilizację, 
własną filozofię i pedagogikę, która już wydała świetne i błogosławione re-
zultaty”4.

Religia jest zatem wartością, która motywuje i ubogaca osobowość 
człowieka, wyznacza drogę, kierunki dla wartości uniwersalnych i podsta-
wowych, w tym także patriotycznych i obywatelskich.

Państwo polskie wywodzi swój rodowód nie z civitas – miasta (jak 
w kulturze sumeryjskiej lub greckiej), nie z idei dworu monarszego (Egipt, 
Bizancjum, Państwo Karolińskie) i nie z inkarnacji bóstwa (wiele wschod-
nich koncepcji imperialnych). Struktura państwa polskiego była głównie 
rodowa, plemienna, wspólnotowa, ze wzmocnieniem centralności i opera-
tywności w osobie księcia. Było ono głównie społecznością rolniczą5.

Udaną próbę stworzenia organizmu państwowego podjęły plemio-
na zamieszkujące Wielkopolskę, pośród których przewagę uzyskało ple-

3 „L’Osservatore Romano” 1991, nr 2–3, s. 36.
4 B. Markiewicz (Ks. B. Miromir), Trzy słowa do starszych w narodzie polskim, Lwów 

1887, s. 124–125.
5 C. Bartnik, Idea polskości, Lublin 1990, s. 11.
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mię Polan. Nadało ono swą nazwę całemu związkowi, wypierając inne 
starsze określenia. Piastowie przekształcili związek plemion w państwo 
wczesnofeudalne, którego granice rozciągnęli na wszystkie plemiona sło-
wiańskie między Bałtykiem a Karpatami oraz Odrą a Bugiem. Przyjęcie 
chrześcijaństwa przez Mieszka w obrządku łacińskim otworzyło drogę za-
chodnioeuropejskim wpływom kulturowym6.

Mieszko współdziałał przy tworzeniu pierwszego biskupstwa polskiego 
w Poznaniu (w 968 r.), a za papieża Jana XV (w 990 r.) ofiarował swoje pań-
stwo „na własność św. Piotra” (dokument Dagome iudex). W ten sposób 
Polska stała się pełnoprawnym członkiem Rei Publicae Christianae w Eu-
ropie, co oznaczało jednocześnie wzmocnienie jej politycznej tożsamości7.

W Polsce piastowskiej polityka była sztuką wykonywania zamiarów do-
tyczących ogółu. Od czasów sporu św. Stanisława z Bolesławem Śmiałym 
społeczeństwo zaczyna mieć coraz większe wpływy w państwie, a od XIII 
wieku rozpoczyna się w Polsce okres państwa wytworzonego przez społe-
czeństwo. Odtąd państwo zawsze będzie się opierało na społeczeństwie. 
Polska polityka była zawsze społeczno-państwowa. Sprawa państwa łączy-
ła się z posiadaniem ziemi. Nadania ziemi „na prawie żołnierskim”, a póź-
niej przymusowa służba wojenna wszystkich właścicieli ziemskich w usta-
wodawstwie Kazimierza Wielkiego wiązały „miecz i pług”8.

Już w XIII wieku państwo polskie, chociaż rządzone przez króla, nazywa-
ne było prawdopodobnie Rzeczpospolitą. Łacińskie słowa Res Publica zo-
stało odczytane w średniowiecznym Krakowie jako „Rzecz Spólna”. Stany 
sejmujące łącznie z monarchą przywykły nazywać wspólnotę państwową 
„Rzecząpospolitą”, a wspólne z królem zarządzanie „rzeczypospolitowa-
niem”, mającym na celu „Spólnej Rzeczy dobro”. Ideę „Rzeczypospolitej” 
najlepiej oddaje wyjaśnienie tego słowa przez Łukasza Górnickiego, pisarza 
politycznego z XVI wieku, autora Dworzanina polskiego: „Rzeczpospolita 
jest, gdy spólnie w jednym zgromadzeniu ludzie mieszkając, porządnie, 
obyczajnie i sprawiedliwie żyją”. W ciągu wieków słowo „Rzeczpospolita” 
nabrało dodatkowych znaczeń. W 1812 r. Samuel Bogumił Linde w swoim 

6 B. Zientara, Społeczeństwo słowiańskie w starożytności i wczesnym średniowieczu, 
[w:] Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988, s. 27–29.

7 C. Bartnik, Idea polskiści..., s. 10–13.
8 Por. F. Koneczny, Polskie logos a ethos, t. 1, Poznań 1921, s. 285–286.
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Słowniku języka polskiego podaje dwojakie znaczenie, bardzo sobie bliskie: 
„spólna rzecz” i „państwo”. W wydanej w 1902 r. Encyklopedii powszech-
nej S. Orgelbranda pod hasłem „Rzeczpospolita” czytamy, że „ w dawnej 
Polsce król był właściwie tylko dożywotnim prezydentem Rzeczypospolitej 
Szlacheckiej”. Natomiast w Słowniku języka polskiego z 1912 r. (J. Karło-
wicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki) „rzeczpospolita” ma cztery znaczenia:

1. dobro ogółu, sprawa ogólna, interes publiczny;
2. społeczność, społeczeństwo, ogół, naród;
3. państwo, monarchia, kraj;
4. stan polityczny kraju rządzonego przez przedstawicieli narodu.
Wymienia się kilka formacji państwowych, które stworzyli Polacy. 

Pierwszą było państwo założone przez Piastów. Drugą była unia Królestwa 
Polskiego i Królestwa Litwy, nazywana Rzecząpospolitą Obojga Narodów. 
Kolejną formą była, tzw. Druga Rzeczpospolita z okresu międzywojenne-
go9.

W dziejach Polski odnotować można stosunkowo wysoki udział społe-
czeństwa w rządzeniu państwem. W XVI wieku, w szczytowym okresie roz-
woju polskiego parlamentaryzmu, legendarna „złota wolność” szlachecka 
nie oznaczała, że szlachcie wszystko wolno, lecz że władzy zwierzchniej 
nie wolno wszystkiego. U schyłku XVIII wieku na 100 mieszkańców Europy 
przypadało od 3 do 4 przedstawicieli szlachty, gdy w Rzeczypospolitej było 
ich odpowiednio od 8 do 10. We Francji było zaledwie 1% szlachty, w sąsia-
dującej Rosji – 2%, a na Węgrzech – 4%10.

Dla politycznych pisarzy Europy Zachodniej ustrój Polski był wyjątko-
wo trudny do nazwania i systematycznego określenia. W XVI–XVII wieku 
we Francji i we Włoszech państwo polskie nazywane jest zarówno monar-
chią, oligarchią, jak i republiką. Widocznie więc stworzyło ono nowy rodzaj 
państwa, niepoddający się zachodnim teoriom państwowym11.

Ta świadomość aktywnego współtworzenia państwa przez większość 
społeczeństwa polskiego była silna także w programie odnowy społecznej 
ks. B. Markiewicza. Odwoływał się on wielokrotnie do historii, by zaczerp-

9 J. Surdykowski, Duch Rzeczypospolitej, [w:] Myśli o naszej Europie, b.m.w. 1988, 
s. 49–55; por. C. Bartnik, Idea polskiści..., s. 43–44.

10 J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Warszawa 1978, s. 53–55.
11 Por. F. Koneczny, Polskie logos a ethos..., t. 2, s. 77–82.
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nąć z niej argumenty za wspólnym myśleniem o Polsce. Sam był najlep-
szym przykładem Polaka zatroskanego o odrodzenie ojczyzny pozostają-
cej pod zaborami, gdy ostrożnie – także ze względu na władze zaborcze, 
cenzurujące teksty publicystyczne i pedagogiczne – kreślił wizję wskrze-
szenia polskiego bytu państwowego. Widział w tym programie miejsce 
dla siebie i wychowanków, których swoim programem wychowawczym 
przygotowywał do tej wielkiej chwili. Jego sposób podejścia do tego za-
gadnienia był – jak zwykle – religijny, nasycony przekonaniem o randze 
lepszego uświadomienia roli i znaczenia religii dla odrodzenia Polski. Jego 
biograf przywołuje sytuację, gdy jesienią 1904 r., w oczekiwaniu na wiel-
kie wydarzenia społeczne, zorganizował rekolekcje dla wszystkich stanów 
w parafii Miejsce Piastowe, aby w ten sposób przygotować swych wier-
nych „na wielkie wypadki dziejowe”. Rekolekcje trwały przez cztery tygo-
dnie. Codziennie Kościół był napełniony, tak że ludzie musieli stać w kru-
chcie. Księża z sąsiednich parafii przyjeżdżali w każdy kolejny czwartek, 
by słuchać spowiedzi. Wielu wiernych z okolicy korzystało także z rekolek-
cji i spowiedzi. Dla młodzieży zakładowej podobne rekolekcje – „na wiel-
kie wypadki dziejowe” – ks. B. Markiewicz zorganizował już wcześniej12. 
Przypomnienie tej nietypowej inicjatywy duszpasterskiej jest o tyle waż-
ne, że pokazuje sposób podejścia ks. Bronisława do wypadków społecz-
nych, pierwszych zwiastunów burzy społecznej i przyszłych przewrotów. 
Widział w nich plan Opatrzności Bożej i wyzwanie, wobec którego należy 
mobilizować wszystkie najlepsze siły duchowe wszystkich wierzących. Tak 
też interpretował wojnę między narodami, ostrzegając, że „wisi nad nami 
ogromna kara Boża”13. W ostrzeżeniu tym było jednocześnie wezwanie 
do poszukania środków zażegnujących gniew Boży. Świadomie odwo-
łał się do terminu, obecnego już w Biblii, który przypominał, że Bóg jest 
sędzią sprawiedliwym, a społeczeństwa karze lub nagradza doczesnymi 
trudnościami. W takim teologicznym spojrzeniu na sytuację polityczną 
i ekonomiczną społeczności, zawiera się świadomość istnienia istotnego 
„frontu walki” o przyszłość, którym jest sfera duchowa. Do swych wy-
chowanków mówił: „Z diabłem nie ma się co kłócić. Przebieglejszy jest 

12 Por. W. Michułka, Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, Marki 2005, s. 237–244.
13 B. Markiewicz, Groza przyszłej wojny, „Powściągliwość i Praca” 1903, nr 12, s. 90.
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od człowieka i na argumentach mu nie zbywa. Sam Pan Jezus przyznaje, 
że jego argumentowania są chytre i podobne do prawdy, »żeby w błąd 
wprowadzeni byli (jeśli to być może) i wybrani«. Przestrasza go i zwycięża 
tylko pokora i cierpliwa praca nad uświadomieniem i uświęceniem ludu. 
Codzienna katechizacja, proste nauki, cierpliwe przesiadywanie w konfe-
sjonale i wielka pokora świętego proboszcza z Ars więcej dobrego zrobiły 
sto lat temu we Francji, niż wszystkie razem wzięte dysputy współcze-
snych uczonych, tak duchownych, jak i świeckich”14. Droga do wskrze-
szenia bytu państwowego wiedzie więc poprzez ponowne odrodzenie sił 
duchowych jednostek, których praojcowie kiedyś współtworzyli państwo 
polskie. Obecnie ich spadkobiercy mogą dokonać cudu odzyskania swej 
państwowości, poddając się jednak pokornej pracy i powściągliwości, po-
dejmując program cierpliwego wzrastania dla Chrystusa, który jest Panem 
przyszłości każdego społeczeństwa. Przyczyną wojny powszechnej, zagra-
żającej światu, jest – jak zawsze w historii – stosowanie tak zwanego „pra-
wa mocniejszego” i tego, co się z nimi wiąże, czyli różnego typu bezbożne 
teorie „głoszone od dwu wieków na świecie i wykładane w uczelniach rzą-
dowych”15. Jeśli bezbożność jest źródłem wojny, to przeciwstawić się jej 
może jedynie pokolenie ludzi dobrych, szlachetnych i pobożnych. To jest 
linia zasadniczego ścierania się sił na świecie. Każde inne tłumaczenie na-
leży traktować jako zwodzenie, teoretyzowanie i sposób ucieczki od Boga 
wołającego o opamiętanie.

W dziejach polskiej myśli społecznej rysuje się wyraźnie szereg róż-
nych koncepcji państwa. Szczególnie okres zaborów rodził całą gamę wizji 
państwa odrodzonego. Polska stawała się mitem, co najdobitniej wyra-
ził S. Wyspiański w drugim akcie Wyzwolenia: „Ja wiem, czego ty chcesz: 
że Polska ma być mitem, mitem narodów, państwem ponad państwy, 
prześcigającym wszystkie, jakie są Republiki i Rządy; oczywiście niedości-
głym, wymarzonym. Ma być marzeniem – tak, ideałem”.

Dla ks. B. Markiewicza ów ideał miał konkretny kształt. Powinien być 
ściśle związany z chrześcijaństwem, które uczyniło Polskę krajem nowocze-
snym i silnym. Proponował nawet, by „naprawić wszystko w Chrystusie”, 

14 Zob. W. Michułka, Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz..., s. 240.
15 Przyczyny wojny wszechświatowej, „Powściągliwość i Praca” 1904, nr 9, s. 65–66.
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zaczynając od odejścia od pogańskiego godła – orła, który „jako drapieżny 
ptak bardzo odpowiadał pogańskim Rzymianom, którzy cały swój czas tra-
wili na podbojach” – zaś nie odpowiada „chrześcijanom, brzydzących się 
zaborami”. Propozycja ks. B. Markiewicza była na wskroś chrześcijańska, 
łącząca w sobie wiele symboli wiary: „Naszym herbem niech będzie Nie-
wiasta ubrana na biało, z koroną na głowie, z Dzieciątkiem Bożym na lewej 
ręce, a z berłem w prawej, stojąca na obłoku. Dalej po Jej prawicy Rycerz 
Niebieski odziany w purpurę i miażdżący pod swymi stopami piekielnego 
smoka. Wreszcie po Jej lewej ręce Mąż w sukni koloru ciemnego, z aureolą 
i palmą męczeństwa, klęczący z twarzą zwróconą do swojej Monarchini. 
Oto Maryja, nasza Królowa, Michał Archanioł i Andrzej Bobola. Do starań 
o jego kanonizację przystąpimy niebawem; nam bowiem trzeba nowych 
orędowników u Boga i wzorów do naśladowania”16.

Druga połowa XIX wieku i początek XX wieku tworzy mit narodowej 
jedności, który wiązał państwo z narodem polskim, pomijając inne narodo-
wości wchodzące w skład dawnej Rzeczpospolitej. Szybko pojawił się także 
mit Polski „mocarstwowej”, który łączył się z idealizowaniem przeszłości. 
Podstawowym elementem mitu Polski – „państwa ponad państwy” był de-
mokratyzm, wizja państwa demokratycznego. W Manifeście Towarzystwa 
Demokratycznego Polski podkreślano, że Polska będzie demokratyczną. 
A. Mickiewicz pisał, że taki rząd będzie lepszy niż wszystkie inne, a Lelewel 
zawarł ten postulat w koncepcji gminowładztwa. F. Koneczny zwrócił uwa-
gę na powszechny w naszym narodzie postulat etyczności życia zbiorowe-
go, na „romantyzm polityczny”. Wzorem przyszłej Polski mocarstwowej 
miało być państwo Jagiellonów. W kontekście ideologii komunistycznej 
rodził się mit Polski – państwa „idealnej proletariackiej sprawiedliwości”. 
Stąd brało się też przekonanie, że Polska znajdzie swą własną drogę do so-
cjalizmu. Okres rozkładu komunizmu i walki o polską solidarność łączą nie-
którzy z mitem antybolszewickim, z antyradzieckością. Głównie jednak na-
leżałoby mówić o ogromnej bezsilności i braku nadziei jako podstawowych 
odczuciach społeczeństwa polskiego w tym czasie17.

16 B. Markiewicz, Trzy słowa…, s. 127. Andrzej Bobola został kanonizowany w 1938 r.
17 T. Biernat, Mit polityczny, Warszawa 1989, s. 251–293.
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Dla ks. B. Markiewicza droga do silnej i potężnej Polski wiedzie poprzez 
kształtowanie wszystkich elementów życia jednostki. To dlatego w jego 
pismach i rozważaniach pojawia się troska o kształtowanie języka, uczuć, 
a nawet wychowanie fizyczne młodego pokolenia. Wszystko, co buduje 
i kształtuje człowieka na doskonalszego, bardziej opanowanego i silniejsze-
go, a więc bardziej przydatnego dla nowej Polski, jest słuszne i potrzebne. 
Troska, np. o wychowanie fizyczne, była w zakładach ks. B. Markiewicza 
rozumiana jako ważny element procesu wychowawczego, chociaż w pro-
gramach innych szkół i zakładów wychowawczych wówczas funkcjonują-
cych w Galicji był to temat traktowany marginalnie. Nie doceniano jego 
znaczenia, najczęściej pomijając go w realizowanych zadaniach. W zakła-
dach ks. Markiewicza było jednak inaczej, gdyż rozumiał on znaczenie dba-
łości o tężyznę, a zwłaszcza wzmocnienie słabych organizmów wychowan-
ków dopiero przyjmowanych do zakładów. Starano się więc, by stworzyć 
warunki do „fizycznego wyżywania się” w ruchu, na świeżym powietrzu. 
Tężyźnie i zdrowiu służyły też piesze wycieczki i rajdy, a każdy mógł też 
korzystać z sali rekreacyjnej. Silna i zdrowa młodzież oznaczała przecież 
sprawnych i pracowitych obywateli dla Polski18.

Dla zbudowania nowej Polski, której wskrzeszenie nadchodzi – o czym ks. 
Markiewicz był silnie przekonany – należy dokonać wielu zmian w procesie 
wychowania cnót społecznych i patrzenia na życie publiczne. Program prze-
budowy społecznej ks. Bronisław nakreślił w pracy Trzy słowa do starszych 
w narodzie polskim (ukazała się w setną rocznicę ostatniego rozbioru Polski) 
oraz w Przewodniku dla wychowawców, a także w Zapiskach rekolekcyjnych, 
w wielu artykułach prasowych, w referatach i w korespondencji. Był to je-
den z najważniejszych wątków jego myśli. Własny program wychowawczy 
traktował bowiem jako istotny element programu szerokiej przebudowy 
społecznej. Jego długomyślność i zachowanie dalekiej perspektywy rozwa-
żań było zadziwiającą cechą jego tekstów. W owym programie przebudowy 
społecznej, który miał przygotować społeczeństwo na chwilę zmartwych-
wstania Polski, ks. B. Markiewicz szczególnie podkreślił:

18 R. Stojecka-Zuber, System wychowawczy księdza Bronisława Markiewicza. Geneza 
i rozwój, Marki 2001, s. 27–28; por. Powściągliwość języka, „Powściągliwość i Praca” 1904, 
nr 4, s. 25–27; A. Lorens, Kształcenie uczuć społecznych młodzieży, „Powściągliwość i Pra-
ca” 1935, nr 8/9, s. 117–120.
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1. Potrzebę zmiany myślenia o sobie nawzajem dużych grup społecz-
nych, zwłaszcza „wielkopańskiego stosunku do ludu” na bardziej 
bliski, bezpośredni, gdyż wszyscy tworzą jedną całość, zamieszku-
ją jedną ziemię, mówią tym samym językiem, mają tę samą reli-
gię i obyczaje. Z prawa natury istnieje więc potrzeba wzajemnego 
wspierania się, niesienia sobie pomocy i współpracy między sobą.

2. Konieczność upowszechnienia oświaty – żąda rezygnacji zabor-
ców z monopolu nauczania, by szkoła przestała reprezentować ich 
mocarstwowe interesy, a zaczęła służyć narodowi. Oświata musi 
uwzględnić przygotowanie ludzi do pracy fizycznej, umysłowej 
i moralnej, łącząc te elementy w całość, gdyż w każdym człowieku 
powinny on znaleźć właściwy dla siebie oddźwięk.

3. Postulat postawienia pracy na pierwszym miejscu, by ucząc rze-
miosła i innych przedmiotów, mieć na względzie właściwą postawę 
wobec pracowitości; odrzucenie próżniactwa i lenistwa jako spo-
sobów marnowania zasobów ludzkich w społeczeństwie.

4. Konieczność sprawiedliwego traktowania ludzi, gdyż to podtrzy-
muje w nich sens pracowitości, religijności i cnotliwości. Społeczne 
przyzwolenie na gwałt wobec słabszych, na wykluczenie jednych 
grup, a uprzywilejowanie innych, prowadzi do protestów, buntów 
i anarchii.

5. Potrzebę poważnego i z szacunkiem traktowania kobiet polskich, 
które za wzór swego postępowania powinny sobie wziąć święte 
kobiety z historii Polski. Nie moda, przelotne zabawy, ale dobro oj-
czyzny powinno przyświecać im w pracy i codziennym życiu.

6. Rolę troski o język ojczysty, który należy traktować z pietyzmem 
i miłością, gdyż jest środkiem łączności z poprzednimi pokoleniami 
gdyż w nim zawarte są skarby kultury narodowej.

7. Potrzebę reformy programów wychowania w szkołach, gdyż 
są one zbyt przeładowane treściami niepotrzebnymi, które elimi-
nują w życiu dziecka i młodego człowieka możliwość namysłu, roz-
wijania swych zainteresowań, pasji i powołania19.

19 Por. M. Stachura, Wszedł między lud, Marki 1995, s. 80–94.
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Realizując program odbudowy społecznej, można było zbliżać się 
do praktycznej realizacji nowej Polski, z wizji pielęgnowanej pilnie przez 
cały okres trwania zaborów. Była to wizja wspólna Polakom wszystkich po-
koleń, które zaznały niewoli, a jaką próbował – w specyficzny dla siebie 
sposób – zrealizować ks. B. Markiewicz.

Twierdził również, że bez względu na obecny stan ekonomii i sytuację 
polityczną należy pamiętać, że Polska może się podźwignąć, a do nas na-
leży przygotować się na ten moment. Należy odróżniać nędzę – stan wiel-
kiego upadku i poddania się sytuacji – od „stanu zubożenia” – chwilowej 
biedy, której przecież zawsze można zaradzić, dopóki człowiek chce myśleć 
i pracować. Nędza jest stanem ducha, bierności i prawdziwego zniewole-
nia, której nie można do siebie dopuścić20.

Odpowiedzią świadomego swej sytuacji człowieka wierzącego jest za-
wsze to samo: trwanie w swej prawości, pielęgnowanie wiary, nadziei i mi-
łości. Ks. B. Markiewicz zawsze powtarzał: „Obrona tedy naszej narodowo-
ści, języka i zwyczajów wobec Niemiec, Moskwy jest sprawą religijną”21. 
W ten sposób wizja wskrzeszenia polskiego bytu państwowego to element 
„sprawy religijnej”, której ks. Bronisław poświęcił całe swe życie kapłań-
skie i wychowawcze.

Należy zaznaczyć, że „sprawę polityczną” ks. B. Markiewicz podejmo-
wał niezwykle delikatnie, z rozwagą i umiejętnym dystansem. Był to wy-
móg czasów, w których żył, ale i część jego wizji rozwoju świata. Uważał, 
że duchowieństwo może przyczynić się do dobrobytu i odrodzenia Polski, 
służąc społeczeństwu poprzez katechizację, głoszenie nauki Bożej i życie 
sakramentalne. Ocena partii politycznych musiała być i była podejmowana 
tylko wówczas, gdy zagrożone było dobro społeczne, w tym moralne do-
bro wierzących. Wówczas ks. B. Markiewicz zdecydowanie i jednoznacznie 
potępiał działania socjalistów, ludowców czy masonerii, ukazując ich złud-
ne obietnice, nieprzemyślane propozycje zmian społecznych oraz zagroże-
nia z tego wynikające. Za istotne dla dobra przyszłej Polski ks. Bronisław 
uważał budowanie struktur społecznych, które tworzą jedność wielu, uczą 
trwać w bliskości z innymi, współpracować z nimi i rozwijać wspólne do-

20 B. Markiewicz, Jak stać się na wieki szczęśliwym, oprac. H. Skoczylas, Częstochowa 
2005, s. 102–105.

21 B. Markiewicz, Trzy słowa…, s. 34.
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bro. W całokształcie prac społecznych, obywatelskich i patriotycznych Ko-
ściół powinien odegrać ważną rolę wychowawcy. Nie przejmując roli przy-
wódcy czy lidera, może i powinien stać na straży sumień i dobrej nauki. 
Tylko wówczas można mieć nadzieję, że Polska zmartwychwstanie, odrodzi 
się poprzez swych mądrych i pracowitych synów, stanie się znów wzorem 
oraz przykładem dla innych narodów. Tej wizji i nadziei ks. B. Markiewicz 
poświęcił całe swoje życie.

Owoce wychowania religijno-patriotycznego ks. Bronisława były wi-
doczne nie tylko za jego życia, ale są widoczne także w życiu jego synów 
i córek duchowych Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła oraz wycho-
wankach z Oratoriów, Domów Dziecka, szkół… Można wymienić w ponad 
100-letniej historii setki osób, którzy dla sprawy Kościoła, Polski, odzyska-
nia niepodległości i nie tylko, wiele wycierpieli, byli inwigilowani, a nawet 
oddali swoje życie. Wystarczy wymienić dwóch księży michalitów – mę-
czenników z okresu II wojny światowej, którzy zostali beatyfikowani przez 
Papieża Jana Pawła II razem ze 108 męczennikami za wiarę: ks. Władysła-
wa Błądzińskiego i ks. Wojciecha Nierychlewskiego22.

Ponadto wielu innych kapłanów, kleryków, braci zakonnych, sióstrze 
Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła zostało rozstrzelanych lub zgi-
nęło za wiarę, pomoc dzieciom, żołnierzom, sierotom, ubogim, za wy-
chowanie i kształcenie dzieci i młodzieży lub za obronę swojej Ojczyzny23, 
m.in.: ks. Wincenty Kuras wywieziony do obozu koncentracyjnego i zamor-
dowany w 1942 r. za ukrywanie troje dzieci żydowskich i trzech żołnierzy, 
brat Bazyli Dżugan wywieziony do łagru koło Archangielska, zamordowa-
ny w 1941 r. W 1944 r. rozstrzelano personel wychowawczy michalickie-
go zakładu wychowawczego w Markach Strudze: w miejscowości Marki-
-Pustelnik: brata Franciszka Janusza oraz kl. Kazimierza Wilusza. Kolejnych 
wychowawców rozstrzelali w tym samym dniu w Ogrodzie Saskim – ks. 
Wiktora Grzenia i ks. Andrzeja Płoszaja. Rozstrzelano również kleryków: 
Jana Brzozowskiego, Edwarda Kosztyłę oraz brata Józefa Ciska24. W Po-

22 Por. M. Paź, Służyli dobrej sprawie. Księża Michalici w czasie okupacji niemieckiej, 
„Za i przeciw”, 17.09.1978, nr 38 (1121).

23 Kochali młodzież, zginęli za wiarę, red. E. Data, Marki–Struga 1999, s. 5–14.
24 Brat Józef Cisek kierował grupą komórki Armii Krajowej (AK) w Pawlikowicach 

przy zakładzie wychowawczym, był instruktorem warsztatu ślusarskiego. Zajmował się 
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wstaniu Warszawskim w 1944 r. zginęli również kleryk Jan Furman25 oraz 
siostra Krystyna Wrzos.

Błogosławiony ks. Władysław Błądziński, kapłan ze Zgromadzenia 
Świętego Michała Archanioła został beatyfikowany jako męczennik 
za wiarę. Swoje życie poświęcił wychowaniu i kształceniu ubogiej mło-
dzieży w duchu „powściągliwości i pracy” w Gimnazjum i Szkole Zawodo-
wej w Pawlikowicach k. Wieliczki. W czasie II wojny światowej prowadził 
tajne Gimnazjum, wiedząc, czym to grozi. Miał dobre rozeznanie, czym 
jest nazizm hitlerowski, który dążył do unicestwienia Polaków i znisz-
czenia religii katolickiej. Gdy podczas jednej rewizji gestapowiec drwił 
z religii i Polski, że ta już nigdy nie powstanie, a Niemcy zapanują nad 
światem, błogosławiony ks. Władysław z odwagą odpowiedział: „Nad 
światem i nad Niemcami jest Bóg, który nie da zginąć Polakom. Wojna 
jeszcze trwa i o ostatecznym zwycięstwie zdecydują nie Niemcy, tylko 
Bóg”26. Podczas ostatniej rewizji, 24 kwietnia 1944 r., został aresztowany 
i osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Nie podpisał pro-
tokołu stwierdzającego, że „winnym” za tajne nauczanie młodzieży jest 
jego przełożony. Odpowiedzialność za to wziął na siebie, co przesądziło 
o wyroku skazującym go. W sierpniu 1944 r. został wywieziony do jed-
nego z najcięższych obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen, do pra-
cy w kamieniołomach, gdzie oprawcy nie przejawiali żadnych ulg wobec 

między innymi naprawą broni i karabinów dla partyzantów, ukrywał magazynki z bronią 
w warsztacie. Słuchał komunikatów w radio ukrywanym i przenoszonym w różne miejsca, 
co potem spisywał i drukował na powielaczu skrytym w zakonnym młynie i kolportował 
do placówek oporu w okolicy.

25 Od października 1942 r. współpracował z niepodległościową Armią Krajową. Zgi-
nął, walcząc jako żołnierz Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego. W Markach 
Strudze 1 sierpnia 1944 r., o czwartej nad ranem, na kilka godzin przed wybuchem Powsta-
nia Warszawskiego, Niemcy otoczyli Ośrodek Księży Michalitów i gimnazjum w Strudze 
koło Marek niedaleko Warszawy. W ciągu pół godziny wypędzono ok. 250 wychowanków 
i nauczycieli i pognano w stronę Warszawy. Po drodze zginęło dwóch kapłanów. W trakcie 
powstania, 8 sierpnia 1944 r., dużą grupę ukrywających się w budynkach warszawskie-
go seminarium duchownego Niemcy i Rosjanie (tzw. własowcy) wyprowadzili do Ogrodu 
Saskiego i tam zamordowali dwóch kolejnych kapłanów. Później część dotarła do obozu 
przejściowego w Pruszkowie, gdzie zginęło trzech wychowanków.

26 Męczennicy za wiarę 1939–1945, red. W.M. Moroz, A. Datko, Warszawa 1996, 
s. 367–371.
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duchownych27. Był zawsze życzliwy wobec współwięźniów, pomagał im, 
dzielił się z nimi swoją bardzo skromną porcją chleba i niósł im posłu-
gę duszpasterską, choć było to surowo zabronione. Według świadków 
był zawsze spokojny, pełen ufności Bogu i Matce Najświętszej28. Zginął 
prawdopodobnie 8 września 1944 r. O jego śmierci opowiada jeden 
ze współwięźniów: „W pewnym dniu SS-mani kazali więźniom dźwigać 
najcięższe głazy. Nosił je też ks. Błądziński, dokąd mu sił starczyło. Pod 
jednym z nich upadł. Na to tylko czekał kat. Dopadł do niego, skopał go 
i zepchnął w skalistą przepaść, skąd już nie wyszedł”29. Jan Paweł II wy-
niósł go na ołtarze podczas beatyfikacji 108 męczenników II wojny świa-
towej 13 czerwca 1999 r.

Ks. Wojciech Nierychlewski – kapłan ze Zgromadzenia Świętego Micha-
ła Archanioła, został beatyfikowany jako męczennik za wiarę30. W czasie II 
wojny światowej był dyrektorem drukarni, z której wychodziło michalickie 
pismo „Powściągliwość i Praca”. Kiedy doszło do rewizji, ks. Wojciech miał 
możliwość ucieczki, do której namawiali go do tego przyjaciele, jednak od-
mówił. Uratował w ten sposób życie kierownikowi technicznemu drukar-
ni – ojcu rodziny.

W czerwcu 1941 r. aresztowano kierownika technicznego drukarni, nie-
jakiego Michała Pasławskiego. Ks. Wojciech Nierychlewski uniknął zatrzy-
mania. Gdy dowiedział się o losie swego kierownika, przyszedł do drukarni, 
pozostali pracownicy powiedzieli, żeby się ukrył. Odpowiedział: „Nie, nie 
ucieknę, wolę sam cierpieć, niż narazić innych lub zakon na prześladowa-
nie”. Pół godziny później w drukarni pojawiła się niemiecka tajna policja 
polityczna, Gestapo. Przeprowadzono rewizję. Ks. Wojciech zdążył jeszcze 
przekazać najbliższym współpracownikom najważniejsze rzeczy, takie jak 

27 Por. W Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego 
pod okupacją niemiecka w latach 1939–1945, z. V: Zakony i Zgromadzenia zakonne męskie 
i żeńskie, Warszawa 1981, s. 8–13 i 453–458.

28 Por. J. Piwowarczyk, Był wierny prawdzie. Wspomnienie o Słudze Bożym Księdzu 
Władysławie Błądzińskim, [w:] Uczniowie i spadkobiercy Sługi Bożego ks. Bronisława Mar-
kiewicza, „Kwartalnik Wspólnota – Michael”, Kraków 1996, s. 137–157.

29 Kochali młodzież, zginęli za wiarę: błogosławieni ks. Władysław Błądziński, ks. Woj-
ciech Nierychlewski: michaliccy męczennicy II wojny światowej, red. E. Data, Marki 1999, s. 
50.

30 Kochali młodzież, zginęli za wiarę…, s. 61–117.



ks. Paweł Nowogórski CSMA

144Męczennicy za wiarę i Ojczyznę

klucze, pieniądze, dokumenty. Zatrzymał sobie brewiarz, różaniec i koron-
kę do św. Michała Archanioł.

Wziął na siebie całą odpowiedzialność. Dyskutował z nimi i argumento-
wał: „Zostawcie kierownika technicznego drukarni w spokoju! Pozwólcie 
mu odejść do żony i dzieci! Oto jestem do waszej dyspozycji! To wasza go-
dzina ciemności i pozornego tryumfu…”31.

Ks. Nierychlewski osiągnął swój cel i Niemcy zwolnili Michała Pasław-
skiego — ojca rodziny. Ks. Wojciecha Niemcy zabrali ze sobą i osadzili 
w więzieniu przy ul.Montelupich w Krakowie. Więzienie podlegało Ge-
stapo. Ciężkie przesłuchania, bicie, tortury, nieludzkie zatłoczenie w ce-
lach stanowiły dzień powszedni uwięzionych. Niepewność losu, odgłosy 
przeprowadzanych na terenie więzienia masowych egzekucji dopełniały 
atmosfery beznadziejności. Duchownego przetrzymywano w więzieniu na 
Montelupich przezponadpółroku. Dopiero na początku 1942 r. został prze-
wieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie 
zmarł wskutek tortur oraz na zapalenie płuc32. 7 lutego 1942 r. Jan Paweł 
II wyniósł go na ołtarze podczas beatyfikacji 108 męczenników II wojny 
światowej 13 czerwca 1999 r.

Ks. Bronisław Markiewicz wychowywał swoich synów duchowych 
na zasadach patriotyzmu. Według niego czytanie pism o bohaterach, świę-
tych i męczennikach za wiarę hartuje i rozgrzewa serca młodych do miłości 
Bogu i Ojczyźnie. Ponad 130 lat temu ks. Markiewicz napisał: „Polska jest 
matką świętych. Nasza ziemia jest obficie zbroczona krwią męczenników 
i bohaterów poległych za wiarę. Ta krew zaważyła na szali sprawiedliwości 
Bożej. Ze względu na tę krew i na modlitwy naszych świętych, mimo naszej 
niegodności i nędzy wielu z nas, Pan już dał wielu naszym rodakom i jesz-
cze da nadzwyczajne łaski, a ci swoimi czynami i działaniami wsławią imię 
Polski między narodami więcej, niż uczyniły to zwycięstwa pod Grunwal-

31 J. Piwowarczyk, Chciał być męczennikiem, [w:] Uczniowie i spadkobiercy Sługi 
Bożego ks. Bronisława Markiewicza, „Kwartalnik Wspólnota – Michael”, Kraków 1996, 
s. 113–131.

32 O pobycie ks. Wojciecha Nierychlewskiego w Oświęcimiu nie ma wielu informacji. 
Wiadomo, że otrzymał w obozie trójkąt czerwony z literą „P” i numer 25468 oraz pryczę 
w bloku 22. Zachował się również list w języku niemieckim z datą 1 lutego 1942 r. Ocalały 
współwięzień Kazimierz Tymiński dał świadectwo o ks. Wojciechu, który budził szacunek 
wśród więźniów i zawsze śpieszył z pomocą i posługa duchową.
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dem, Chocimiem i Wiedniem. Będą to zwycięstwa ducha. Bóg nas wybrał, 
abyśmy znów ratowali ludzkość od nawały barbarzyństwa już nie prawicą 
naszych bohaterów, ale potęgą słowa, literatury i budującym przykładem 
życia chrześcijańskiego we wszystkich dziedzinach i w każdym położeniu, 
w jakim znajdzie się rodzina, gmina, powiat, kraj, państwo, szkoła i Kościół. 
W tym mamy przodować”33.

Kościół w okresie utraty niepodległości zawsze bronił tożsamości na-
rodowej, budził nadzieje na zmartwychwstanie Polski. Po Bogu i miłości 
bliźniego na trzecim miejscu stawiana była miłość Ojczyzny. Bóg i Ojczy-
zna to przewodnia idea polskiego życia chrześcijańskiego. Na takich war-
tościach ks. Bronisław Markiewicz wychowywał młodzież i swoich synów 
duchowych, a niektórzy z nich oddali swoje życie jako ofiarę składaną Bogu 
i Ojczyźnie34.

33 B. Markiewicz (Ks. B. Miromir), Trzy słowa…, s. 4
34 Por. Kochali młodzież, zginęli za wiarę…, s. 52–55.
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Elwira Balcer ISSM

Nowy człowiek w pedagogii  
ks. Franciszka Blachnickiego

Wstęp

Główny ideał wychowania i samowychowania chrześcijańskiego, jakim 
jest profil nowego człowieka w Chrystusie, wskazuje święty Paweł w swo-
ich Listach1. Ten ogólny ideał alter Christus dotyczy w sposób osobisty każ-
dego chrześcijanina powołanego do stawania „synem w Synu”2 i współ-
twórcą kultury miłości. Na przestrzeni wieków dążenie do stawania się 
homo novus in Christo urzeczywistniało i nadal urzeczywistnia się również 
w powstawaniu, rozwoju i misji różnego rodzaju wspólnot, w tym szcze-
gólnych znaków „wiosny” w Kościele katolickim, jakimi są ruchy odnowy. 
Chociaż ich szczegółowe cele i formy działalności są zazwyczaj bardziej lub 
mniej zróżnicowane, to przyświeca im wspólny, podstawowy cel chrysto-
centrycznego wychowania i formacji nowego człowieka w nowej wspólno-
cie. Stąd można mówić o pedagogicznej funkcji ruchów kościelnych, która 
wynika z wychowawczej funkcji samego Kościoła3. Zarazem ruchy te cha-
rakteryzują się zróżnicowanym profilem rozumianym jako oryginalny mo-
del nowości człowieczeństwa, które pragną kształtować przede wszystkim 
w osobowościach swoich uczestników oraz wnosić w ten świat, animując 
również inne osoby i wspólnoty. Na tym też polega bogactwo różnorodno-
ści ruchów, tworzących jakby wielką mozaikę przejawów nieogarnionego 
Oblicza Boga i tchnienia Jego Ducha.

1 Zob. 2 Kor 5, 17; Kol 3, 10; Ef 4, 24.
2 Zob. Ga 4, 4–7.
3 Zob. T. Ożóg, Wychowanie chrześcijańskie w kościelnych ruchach religijnych, [w:] 

Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 
2007, s. 953–954; E. Balcer, Samowychowanie w ujęciu wybranych autorów XX wieku, Lu-
blin 2017, s. 162 n.
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„Światło” staje się „życiem”

Jedną z takich wspólnot jest Ruch Światło-Życie, nazywany też Ruchem 
Oazowym lub Oazą. Jest on również jednym z najbardziej licznych ruchów 
obecnych w naszym kraju, gdzie odegrał rolę prekursora w animowaniu 
nowych form życia wspólnotowego oraz duszpasterstwa. Jego początki 
sięgają 1952 r., natomiast początek dynamicznej działalności datuje się 
na lata osiemdziesiąte XX wieku. Wtedy też Ruch zaczął się rozwijać także 
w skali międzynarodowej4. Jego założycielem jest Sługa Boży ksiądz Fran-
ciszek Blachnicki (1921–1987). Program i cel Oazy zamyka się w symbolicz-
nej nazwie Światło-Życie, która oznacza, że w chrześcijaninie, jako nowym 
człowieku, powinna się dokonywać integracja pomiędzy „światłem”, rozu-
mianym jako poznanie prawdy, a „życiem”, czyli postępowaniem według 
wymagań prawdy ujętej w normach5. Założyciel Ruchu Oazowego uważa, 
że „ta droga, czy ta swoista metoda, którą nazywamy światło-życie, jest 
więc równocześnie drogą wychowania czy samowychowania nowego czło-
wieka”6. Zatem formacja w Ruchu ukierunkowana jest na kształtowanie 
chrześcijanina, którego charakteryzuje zgodność własnego życia z uznany-
mi przez siebie za słuszne oraz uwewnętrznionymi wartościami i normami 
postępowania, czyli w istocie dojrzały charakter. Inne przymioty nowego 
człowieka, według koncepcji Założyciela Oazy, to troska o bezinteresowną 
miłość do drugiego człowieka i postawę służby oraz wewnętrzna wolność 
rozumiana jako podporządkowanie swojego życia rozpoznanej prawdzie 
o człowieku i świecie7.

4 Zob. Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, red. A. Petrowa-Wasilewicz, War-
szawa 2000, s. 42–46. 

5 Zob. F. Blachnicki, Oaza rekolekcyjna diakonii Ruchu Światło-Życie. Katechezy, Kra-
ków 2013, s. 31–40; M. Sędek, Drogi dojrzałości. Formacja w wybranych ruchach katolic-
kich w Polsce, Krościenko 2002, s. 75–96, 194–196. 

6 F. Blachnicki, Oaza rekolekcyjna diakonii…, s. 32.
7 Por. F. Blachnicki, Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka, [w:] ten-

że, Charyzmat Światło-Życie. Teksty podstawowe, b.m.w. 1987, s. 27–39; M. Sędek, Drogi 
dojrzałości…, s. 76–77.
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Posiadanie siebie w darze z siebie

Założenia programowe Ruchu Światło-Życie, zawarte w jego materia-
łach formacyjnych, określają drogę duchowego rozwoju nowego człowieka. 
Pierwszym i zasadniczym spośród tych założeń jest dążenie do osiągnięcia 
postawy „posiadania siebie w dawaniu siebie”. Określenie to nawiązu-
je bezpośrednio do fragmentu konstytucji soborowej Gaudium et spes 
zawierającego stwierdzenie, że człowiek „nie może się w pełni odnaleźć 
inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”8. Trzeba 
jednak podkreślić, że sformułowany przez księdza Blachnickiego ideał „po-
siadania siebie w dawaniu siebie” należy do najbardziej oryginalnych i wła-
snych elementów programu formacyjnego Ruchu Oazowego, stanowiąc 
model dojrzałości osobowej i religijnej, profil nowego człowieka9. Założy-
ciel wyraził w tym określeniu szczyt osobowego rozwoju i powołania oso-
by ludzkiej oraz istotę chrześcijańskiej doskonałości i świętości10. Została 
w ten sposób wyrażona także pewna synteza samej koncepcji wychowania 
i samowychowania w jego ujęciu.

Do kolejnych rysów chrześcijańskiej dojrzałości w Oazie należy akcento-
wanie potrzeby przeżywania swojego życia jako realizacji powołania, które 
zostało właściwie rozpoznane i zaakceptowane. Powołanie to ujmowane 
jest w głębokiej relacji do Chrystusa i Kościoła11. W związku z tym nowego 
człowieka charakteryzuje uczestnictwo w budowaniu wspólnoty Kościoła 
oraz zaangażowanie w tworzenie tzw. nowej kultury. W przekonaniu Zało-
życiela „ten bogaty, integralny program wychowania człowieka i społecz-
ności ludzi, który nazywamy pedagogią nowego człowieka, to charyzmat 
Ruchu Światło-Życie, to najpełniejszy, jaki można sobie wyobrazić, pro-
gram wychowawczy. Jeżeli będziemy konsekwentnie realizowali ten pro-
gram […], to będziemy dawali ludziom, naszym braciom i współczesnemu 
światu program, który rzeczywiście może rozwiązać wszystkie problemy. 

8 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-
snym, „Gaudium et spes”, nr 24.

9 Zob. M. Sędek, Drogi dojrzałości…, s. 77.
10 Zob. F. Blachnicki, Oaza rekolekcyjna diakonii…, s. 75, 72; tenże, Rekolekcje dla 

wspólnoty kapłanów Chrystusa Sługi, 1980 r., Kraków 2009, s. 43–58. 
11 Zob. tenże, Oaza rekolekcyjna diakonii…, s. 78.
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A podstawowym problemem współczesnego świata jest dezintegracja, 
rozbicie człowieka, a poprzez człowieka – życia społecznego, w którym cią-
gle odczuwamy brak jedności i jakąś schizofrenię, która przybrała wymiary 
społeczne”12. W ten sposób ksiądz Blachnicki wyjaśnia także użycie przez 
niego określenia „pedagogia” w odniesieniu do wychowania i samowycho-
wania nowego człowieka. Zatem pedagogia jest tu, jak również w tytule 
niniejszego artykułu, rozumiana w znaczeniu szerokim, jako „całe dzieło 
wychowania”, traktując zarówno o osobowości wychowanka, programie 
formacyjnym, jak i procesie wychowawczym oraz metodyce13.

Potrzeba poprawnego obrazu człowieka

Założyciel Oazy w swojej koncepcji homo novus wielokrotnie nawiązuje 
do nauczania Jana Pawła II, dlatego przypomina o potrzebie przezwycięża-
nia cywilizacji śmierci i przeciwstawiania jej nowej kultury, rozumianej jako 
cywilizacja życia i miłości. Demaskuje również głoszenie oraz lansowanie 
redukcjonistycznych i błędnych koncepcji człowieka. Podkreśla wagę pro-
blemu zagubienia przez współczesnych ludzi właściwego obrazu człowie-
czeństwa. W przekonaniu księdza Blachnickiego odnowa człowieka musi 
się rozpocząć od rozpoznawania i ukazywania Bożego zamysłu wobec nie-
go, od „odtworzenia tego obrazu, który człowiek powinien nosić w sobie 
jako ideał i do którego powinien dążyć”14. Stąd stwierdza, że „dzisiaj nic 
nie jest tak ważne dla ludzkości, jak postawienie u podstaw szerzącej się 
dzisiaj cywilizacji i kultury poprawnego obrazu człowieka. Inaczej cywiliza-
cja doprowadzi człowieka, a nawet cały rodzaj ludzki, do zguby, do kata-
strofy”15. Tylko bowiem na fundamencie realistycznie rozumianej antropo-
logii można budować prawdziwie ludzki, nie zaburzony świat. Nawiązując 
do „antropologii adekwatnej” Karola Wojtyły i jego nauczania papieskiego, 

12 Tamże, s. 28. Zob. tenże, Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka…
13 Zob. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2005, s. 26; 

Pedagogia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Warszawa 
2005, s. 88.

14 F. Blachnicki, Oaza rekolekcyjna diakonii…, s. 34.
15 Tamże, s. 53.
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założyciel przekonuje, że ideał nowego człowieka w ujęciu Jana Pawła II 
jest tym samym ideałem, jaki ukazuje Ruch Światło-Życie16.

Duchowy ojciec Oazy diagnozuje również przyczyny powszechnego 
deficytu bądź zaniechania aktywności wychowawczej i samowychowaw-
czej. Wyjaśnia, że patrząc na sytuację „współczesnego człowieka w tym 
świecie, uderza nas przede wszystkim ogólna bezradność wobec proble-
mu wychowania człowieka”17. Dodaje, że pojawiające się różnego rodza-
ju programy odnowy, w tym systemy społeczno-polityczne i ekonomicz-
ne, dotyczą najczęściej jedynie porządku zewnętrznego, a nie problemu 
człowieka, ponieważ brakuje w nich konkretnej wizji, koncepcji wycho-
wania. Fałszywie zakłada się w nich bowiem, że zmiana natury zewnętrz-
nej, na przykład zmiana stosunków społecznych czy też ekonomicznych, 
niejako automatycznie spowoduje „zmianę człowieka”. Zdaniem księdza 
Blachnickiego, problemem znajdującym się w stanie głębokiego kryzysu 
jest sam człowiek i jego wychowanie. W jego przekonaniu kryzys samo-
wychowania polega na tym, że „nie uznaje się zdolności człowieka do wy-
chowania samego siebie. Załamała się wiara w możliwość wychowywania 
człowieka i jego samowychowania. Człowieka widzi się jako funkcję wielu 
sił działających w nim samym i w jego otoczeniu, a jego problemy próbuje 
się rozwiązywać przy pomocy jedynie psychologii i socjologii”18. Istnieje 
tu bowiem ścisła współzależność i dlatego wobec problemu zredukowa-
nej i zafałszowanej antropologii stosuje się równie niepełne czy też nie-
adekwatne rozwiązania.

Drogowskazy homo novus

Poszczególne etapy formacji w Ruchu Światło-Życie stanowią oryginal-
ny proces pedagogii wiary, pedagogii nowego człowieka. Ma on służyć 
rozwojowi życia chrześcijańskiego i prowadzić członków wspólnoty do ak-
tywnego zaangażowania w życie Kościoła i Ruchu. W kontekście podej-
mowanego w niniejszym artykule tematu na szczególną uwagę zasługują 

16 Tamże, s. 35.
17 Tamże, s. 32.
18 Tamże, s. 35.
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proponowane przez księdza Blachnickiego tzw. „drogowskazy nowego 
człowieka”19. Mają one za zadanie kształtować dojrzałego chrześcijanina, 
który przeżył autentyczne i głębokie, a tym samym przemieniające spo-
tkanie z Bogiem i odtąd pragnie żyć nowym życiem20. Kolejne drogowska-
zy ukazują drogi prowadzące do integrowania rozpoznanego „światła” 
z codziennym „życiem”. Pierwszy z nich prowadzi do ponownego, oso-
bistego odkrycia Boga-Człowieka jako jedynej drogi do Ojca, do wiary 
pojmowanej jako relacja międzyosobowa, do dojrzałej religijności opartej 
na wyborze i decyzji oraz związanej z tym odpowiedzialności21. Następnie 
Założyciel wyjaśnia personalistyczno-maryjną koncepcję formacyjną Ru-
chu, zgodnie z którą nowy człowiek dąży do „upodobnienia się do Maryi, 
naśladowania jej i odtwarzania w sobie jej rysów”22. Pogłębione uświado-
mienie obecności i roli Ducha Świętego w życiu osoby wierzącej stanowi 
cel trzeciego drogowskazu nowego człowieka. To właśnie Duch Ojca i Syna 
jest sprawcą nowości człowieczeństwa. Przejawem szczególnej łaski jest 
współpraca z Bogiem w autoformacji, pozwalającej na głębokie pozna-
nie siebie oraz zdobywanie cnoty pokory, czyli postawy rozpoznawania 
i uznawania prawdy o sobie. Owocem Ducha w życiu nowego człowieka 
jest naśladowanie Chrystusa – zwłaszcza w misterium Krzyża – oraz peł-
nienie dobrych uczynków23.

Założyciel Oazy z bólem zauważa, że niejedna współczesna parafia 
to niejednokrotnie „już tylko jednostka administracyjna lub »agencja usług 
religijnych«”24. Dlatego zadaniem kolejnego drogowskazu jest inspirowa-
nie do konkretnego zaangażowania się w sprawy Kościoła lokalnego, w ży-
cie swojej parafii, a także w grupę formacyjną Ruchu.

19 Zob. tenże, Drogowskazy nowego człowieka. Zasady życia wspólnot ruchu Światło-
-Życie, Katowice 1997.

20 Zob. tenże, Co to jest oaza, Kraków 2014.
21 Zob. tenże, Drogowskazy nowego człowieka…, s. 4; E. Balcer, Samowychowanie 

w ujęciu wybranych autorów…, s. 281.
22 F. Blachnicki, Co to jest oaza…, s. 46.
23 Tenże, Życie w Duchu, [w:] Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Pomoce 

formacyjne do spotkań i celebracji, red. I. Chłopowska, Krościenko 2000, s. 77–89.
24 F. Blachnicki, Co to jest oaza…, s. 30.
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Celem kolejnych drogowskazów nowego człowieka jest pogłębienie ro-
zumienia podstawowych środków ascetycznych rozwoju duchowego, jaki-
mi są Słowo Boże, modlitwa i liturgia. Według inspirujących słów księdza 
Blachnickiego modlitwa jest „oddechem Nowego Życia, wielkim przywile-
jem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Święte-
go w nas”25. Kolejne wskazania dotyczą kształtowania postawy świadec-
twa słowa i życia. W przekonaniu Założyciela Oazy szczególnym przejawem 
dojrzałości chrześcijańskiej jest budowanie nowej kultury, którą najpierw 
buduje się w samym sobie. Wskazuje on kierunek wychowywania siebie 
do wewnętrznej wolności „od” tego, co poniża godność człowieka, a zara-
zem „do” głoszenia afirmacji osoby i wspólnoty. Ksiądz Blachnicki wzywa 
do życia „przeciw prądowi”, czyli do odwagi moralnej (autonomii) wobec 
nacisku destrukcyjnych nurtów kulturowych. Zwraca tu szczególną uwagę 
zwłaszcza na – współczesne mu – trzy niepokojące zjawiska. Pierwszym 
z nich jest moda na nieskromność w ubiorze, dla której antidotum stano-
wi (samo)wychowanie do kultury czystości, skromności i taktu. Natomiast 
w obliczu takich zagrożeń, jak alkoholizm i nikotynizm, Założyciel propo-
nuje (samo)wychowanie do abstynencji. Warto zaznaczyć, że przekłada 
się to również na konkretne wymagania wobec wszystkich wychowawców 
bezpośrednio pracujących z młodzieżą, czyli moderatorów i animatorów 
Oazy, od których wymaga się pełnej abstynencji26.

Każdy z dziesięciu drogowskazów nowego człowieka służy kształtowa-
niu pełni życia, to znaczy prawdziwej miłości, inspirowanej prawem daru27.
Dlatego Założyciel stwierdza: „Miłość jest prawdziwym życiem osoby, dla-
tego mówi św. Jan: »Kto nie miłuje, trwa w śmierci« (1J 3,14). Miłość jest 
więc zasadą i źródłem »nowego życia« oazy. Oaza powstaje i istnieje o tyle, 
o ile realizuje się w niej »przykazanie nowe«: »Abyście się wzajemnie miło-
wali, jak Ja was umiłowałem« (J 13, 34). Dlatego miłość jest przykazaniem 
oazy. O ile uda się tę miłość w oazie urzeczywistnić, o tyle stanie się ona 
właśnie OAZĄ”28.

25 Tenże, Drogowskazy nowego człowieka…, s. 14.
26 Zob. tenże, Co to jest oaza…
27 Zob. K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, [w:] tenże, Osoba i czyn 

oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 431.
28 F. Blachnicki, Co to jest oaza…, s. 12.
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W Ruchu Światło-Życie używany jest grecki termin agape z powodu wielo-
znaczności słowa „miłość” w języku polskim. Miłość ta uzdalnia do szczerego 
daru z siebie dla innych, dlatego „agape […] jest najwyższą formą świadectwa 
i urzeczywistniania się osoby”29. Miłość (agape) pozwala rozpoznać osobisty 
charyzmat, w którym uczestnik wspólnoty oazowej doświadcza „bycia po-
słanym”. To prowadzi go i uzdalnia do diakonii, ponieważ cały proces for-
macyjny Oazy zmierza do podjęcia postawy służby. Nowy człowiek w Oazie 
to ktoś, kto przyjmuje odpowiedzialność za Ruch i Kościół, konkretnie anga-
żując się w ich rozwój. Dlatego ksiądz Blachnicki podkreśla, że „w Ruchu nie 
może być biernych członków – którzy przychodzą na jakieś zebrania, czegoś 
tam słuchają i tak dalej. Bycie członkiem Ruchu jest równoznaczne z podję-
ciem diakonii. Ona może być różna, ale członka Ruchu musi cechować posta-
wa aktywna, diakonijna – wraz z Ruchem, poprzez Ruch – w Kościele. W ten 
sposób formacja oazowa prowadzi do uformowania dojrzałych chrześcijan, 
bo dojrzałym chrześcijaninem i dojrzałym członkiem wspólnoty Kościoła jest 
ten, kto ma świadomość, że Kościół – to my, że ja jestem członkiem Kościoła, 
że ja odpowiadam za Kościół, przejmuję w nim pewną odpowiedzialność, 
pewne zadania”30. W taki sposób człowiek Oazy buduje nową kulturę w so-
bie, w Kościele i w świecie. Dzięki temu przyczynia się do realnego przekra-
czania antykultury wyalienowania i negacji wszystkiego, do przezwyciężania 
wyprowadzonej z antropologii nieadekwatnej utopii indywidualistycznego 
szczęścia, a w konsekwencji – cywilizacji śmierci.

Zakończenie

Niniejszy artykuł miał na celu ukazanie – w pewnym zarysie – ideału no-
wego człowieka w pedagogii księdza Franciszka Blachnickiego. W przeko-
naniu Założyciela Oazy człowiek jest bowiem zdolny by uświadomić sobie 
poprawny obraz człowieczeństwa oraz do tego, aby urzeczywistniać siebie 
według tego ideału. Na tym właśnie, zdaniem księdza Blachnickiego, pole-
ga wolność człowieka, a zarazem istota jego (samo)wychowania31.

29 Tenże, Drogowskazy nowego człowieka…, s. 22.
30 Tenże, Oaza rekolekcyjna diakonii…, s. 8.
31 Zob. Tamże, s. 35.
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W procesie stawania się alter Christus ważną pomocą mogą się stać 
„drogowskazy nowego człowieka”, ukazujące w jaki sposób można świa-
domie dążyć do wewnętrznej wolności dziecka Bożego oraz do podjęcia 
misji. Analizując pisma księdza Blachnickiego, można bowiem zauważyć, 
że nowy człowiek w pedagogii Ruchu Światło-Życie dąży do przyjęcia ła-
ski diakonii, pogłębienia świadomości bycia posłanym oraz przyjęcia tego 
daru i zaangażowania się w budowanie nowego świata, który ożywia kul-
tura miłości. Ten nowy świat członek Oazy buduje najpierw w samym sobie 
poprzez rzetelne samowychowanie, aby łaska Boża mogła posługiwać się 
bez przeszkód – o ile to tylko możliwe ze strony człowieka – jego człowie-
czeństwem „z charakterem”. Dlatego ksiądz Blachnicki podkreśla, że „sta-
łość woli stanowi o charakterze człowieka, o ile charakter rozumiemy jako 
coś pozytywnego. Mówimy, że ktoś jest człowiekiem z charakterem, kiedy 
posiada pewne zasady, które nie tylko deklaruje, ale także konsekwentnie 
stara się je stosować z swoim życiu”32.

Nie jest to możliwe bez rzetelnej pracy nad sobą, której niebezpiecz-
nym „wrogiem” są wszelkie przejawy niewiary w siebie, zwątpienia w moż-
liwość zmiany siebie. Założyciel Oazy wyjaśnia, że rezygnacja z samowy-
chowania może być powodowana doświadczaniem różnego rodzaju form 
manipulacji, zarówno w rodzinie, jak i w środowisku szkoły, uczelni, pracy 
oraz ze strony mediów itd. Doświadczanie wywieranej presji i manipula-
cji może bowiem powodować głębokie zwątpienie we własną sprawczość 
oraz niewiarę w możliwość własnej zmiany. Wobec tego konieczne jest 
stałe budzenie i podtrzymywanie wiary w siebie, w innych oraz w pomoc 
Bożej łaski33, a w dziedzinie wychowania – troska o szacunek dla godności 
i podmiotowości wychowanka oraz wdrażanie go do samowychowania.

Ideał wychowawczy nowego człowieka w pedagogii księdza Franciszka 
Blachnickiego przypomina o godności ludzkiej osoby, rozumianej zarówno 
w znaczeniu godności osobowej (dignitas), jak i godności osobowościowej. 
Zatem ideał ten może również przywracać nadzieję „tym, którzy wątpią 
już w wyższy wymiar swojego losu”34, ponieważ „dostarcza światła, życia 

32 Tamże, s. 20–21.
33 Zob. tamże.
34 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele…
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i wolności dla… [ich – E.B.] rozwoju; oprócz tego nic nie może zaspokoić 
serca ludzkiego…”35. W dobie promocji uzależnienia od konsumpcji, natar-
czywego uwodzenia w przestrzeń wirtualną oraz przekłamywania pojęć 
„miłości” i „wolności” ksiądz Blachnicki przypomina o powołaniu osoby 
do budowania autentycznych relacji z innymi osobami. Przypomina też, 
że „osoba czyni właściwy użytek ze swej zdolności władania sobą, czyniąc 
dar z siebie na rzecz drugiej osoby. Ten akt oddania siebie jest najwyższym 
aktem osobowym aktualizującym osobę właśnie jako osobę i akt ten nazy-
wamy miłością. Osoba jest stworzona i powołana do istnienia w »dawaniu 
siebie’ czyli w miłości«”36.

Wskazania (samo)wychowawcze księdza Blachnickiego zaskakują swoją 
aktualnością, wskazując na profetyczny wymiar spojrzenia autora na pro-
blem pedagogii nowego człowieka. Dlatego ideał homo novus w jego rozu-
mieniu pozostaje aktualny, ważny i inspirujący. Przedstawiona pedagogia 
nowego człowieka, a więc także metoda – droga stawania się alter Chri-
stus – może stanowić autentyczną pomoc w wychowaniu i samowycho-
waniu chrześcijanina na początku XXI wieku. Stanowi sprawdzony prze-
wodnik duchowego rozwoju człowieka, a wyznaczając kolejne etapy jego 
drogi poprzez skonkretyzowane drogowskazy pomaga mu we wznoszeniu 
się od natury, której centrum stanowi ludzkie „ja”, do kultury zorientowa-
nej chrystocentrycznie.

35 Tamże.
36 F. Blachnicki, Co to jest oaza…, s. 42.
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Kronika Centrum Edukacji Młodzieży  
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – rok 2019

Styczeń 2019

1.01.2019 – Została odprawiona uroczysta Msza św. z prośbą o potrzebne ła-
ski, Boże Błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na rok 2019 dla pra-
cowników, wolontariuszy, stażystów Przyjaciół Centrum Edukacji Młodzieży, 
sponsorów, darczyńców i wszystkich do niego przybywających. Modlono się 
również za naszą Ojczyznę, za rządzących, o kanonizację bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, o wyniesienie na ołtarze Marianny Popiełuszko. Mszy św. przewod-
niczył i homilię wygłosił prezes i dyrektor Centrum ks. dr Paweł Nowogórski 
CSMA.

6.01.2019 – Wspólna kolęda i błogosławieństwo noworoczne w Centrum Edukacji 
Młodzieży.

9.01.2019 – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski przez całą niedzielę głosił 
kazania w parafii Zławieś Wielka.

10.01.2019 – W sali kinowo-teatralnej Centrum odbył się Koncert Kolęd zorgani-
zowany przez Publiczną Szkołę Muzyczną I Stopnia w Górsku. Na koncert przy-
byli m.in. wójt gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, inspektor ds. oświaty w gmi-
nie Zławieś Wielka Alina Khalaf, dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. 
Jerzego Popiełuszki ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektorzy szkół, przedszkoli, 
domów kultury, kierownik orkiestry dętej z Rzęczkowa, dziekan Wydziału Edu-
kacji Muzycznej w Bydgoszczy prof. dr hab. Bernard Mendlik, pełnomocnik 
rektora Radosław Cichański, pracownik Wydziału Edukacji Muzycznej Lidia 
Stróżecka, asystent Wydziału Edukacji Muzycznej Tomasz Kotwica, asystent 
Wydziału Edukacji Muzycznej Adam Skrętny, nauczyciele i opiekunowie Hanna 
Gierszewska, muzyk Jerzy Olszewski. Gośćmi specjalnymi byli reprezentanci 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej 
im. Luisa Braille’a w Bydgoszczy.
Koncert poprowadził Michał Hajduczenia. Wystąpiły również dzieci i młodzież 
z Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku, reprezentanci Uniwersy-
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tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Luisa 
Braille’a w Bydgoszczy. W trakcie koncertu dyrektor Agnieszka Witki wręczyła 
dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu na muzyczną kartkę świąteczną.

13.01.2019 – Ks. dyr. Paweł Nowogórski odprawił Mszę św. w Radiu Maryja w To-
runiu.

14.01.2019 – W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie Komisji ds. Py-
tań Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. Tego 
dnia ks. Paweł Nowogórski wziął również udział w Spotkaniu Noworocznym 
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe na Jordankach w Toruniu.

15.01.2019 – Odbyło się ważne spotkanie organizacyjne ks. dyr. Pawła Nowo-
górskiego w Urzędzie Marszałkowskim. Przybyła do nas grupa 48 kuracjuszy 
z Ciechocinka z przewodnikiem Anną Wilczewską. Tego dnia w sali św. Jana 
Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie odnoście budowy pomnika 
ks. Jerzego i Marianny Popiełuszko z artystą rzeźbiarzem mgr. inż. Tadeuszem 
Porębskim.

16.01.2019 – Centrum Edukacji odwiedził Prezes Klubu Honorowych Dawców 
Krwi przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka z Edwardem Lubasem. Wręczyli oni 
ks. Pawłowi Nowogórskiemu podziękowanie i medal za pomoc i wspieranie 
działalności statutowej. Tego dnia ks. Paweł głosił kazania w Złejwsi Wielkiej.

18.01.2019 – Dyrektor ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie do Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawie budowy nowego pomnika ks. Jerzego i Ma-
rianny Popiełuszko. Do Muzeum przybyła grupa 25 kuracjuszy z Ciechocinka 
z Barbarą Żochowską. Tego dnia w Muzeum Multimedialnym studenci Wyż-
szej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Toruniu nagrali materiały do filmu 
o bł. ks. Jerzym Popiełuszce.

20.01.2019 – Studenci WSKSIM z Toruniu kontynuowali nagrania do programu 
o ks. Popiełuszce dla TV Trwam w Muzeum Multimedialnym.

21.01.2019 – Centrum odwiedził Piotr Olecki – kustosz Muzeum Historyczno-Woj-
skowego w Toruniu. Panu Piotrowi został wręczony medal okolicznościowy – 
płaskorzeźby marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100. rocznicy Niepodle-
głości. Tego dnia Centrum odwiedziła także grupa 34 kuracjuszy z Ciechocinka 
z przewodnikiem Anną Wilczewską.

22.01.2019 – Ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie ze starostą Micha-
łem Ramlauem w sprawie wydania pozycji książkowej o szkołach i ośrodkach 
oświatowych w powiecie toruńskim.

23.01.2019 – Ks. Paweł Nowogórski zastępował proboszcza w Złejwsi Wielkiej.
24.01.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwie-

dził ks. Tadeusz Cetera z parafii św. Urszuli z gośćmi w Gosprzydowej wraz 
z ks. Andrzejem Laskoszem – kustoszem Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewan-
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gelizacji i Jana Pawła II w Toruniu. Tego dnia rozpoczęto montaż fotowoltaiki 
50 KWH na dachu Centrum (267 paneli).

25.01.2019 – Ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie z wójtem gminy Łubian-
ka Jerzym Zająkałą w sprawie współpracy na kolejny rok 2019. W godzinach 
wieczornych ks. Paweł odprawił Mszę św. za Ojczyznę i wygłosił kazanie w ko-
ściele na Rybakach w Toruniu.

26.01.2019 – Sympozjum Naukowe pt. „Oblicza Kolonizacji Mediów” w WSKSIM 
w Toruniu, w którym wziął udział ks. dyr. Paweł Nowogórski. Członek Rady 
Fundacji naszego Centrum prezes Jacek Rutkowski otrzymał Medal Solidar-
ności Społecznej za działania społeczne i wspierające ideę odpowiedzialności 
społecznej biznesu w Warszawie. Jest to wyjątkowo prestiżowa nagroda Busi-
ness Centre Club i Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym 
i Biednym NADZIEJA.

27.01.2019 – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski odprawił Mszę św. w Sank-
tuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu transmitowaną na antenie 
Radia Maryja.

28.01.2019 – W sali kinowo-teatralnej odbyła się próba dzieci z przedszkola „Ja-
goda” przed przedstawieniem z okazji Dnia Babci i Dziadka.

29.01.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwie-
dziła grupa 22 osób z Dziennego Domu Pomocy w Przysieku. Tego dnia ks. Pa-
weł Nowogórski odprawił Mszę św. w Złejwsi Wielkiej oraz wziął udział w od-
puście na Rybakach w Toruniu.

31.01.2019 – Dzieci z przedszkola Jagoda odbyły kolejną próbę w sali kinowo-te-
atralnej według grup wiekowych przed przedstawieniem z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.

Luty 2019

1.02.2019 – W sali kinowo-teatralnej przedszkole Jagoda zorganizowało Dzień 
Babci i Dziadka. Wystąpiły 4 grupy wiekowe o nazwach: Bąki, Żaby, Pszczoły 
i Motyle.

1–4.02.2019 – Rozpoczęcie peregrynacji św. Michała Archanioła w znaku figury 
z góry Gargano z południowych Włoch prowadzone przez ks. Pawła Nowogór-
skiego w Niedzicy k. Nowego Targu.

5.02.2019 – Do Centrum przybyła grupa 35 kuracjuszy z Ciechocinka, której opie-
kunem była Anna Wilczewska. Tego dnia Centrum zaszczycił swoją obecnością 
ekonom generalny zgromadzenia Michalitów w Polsce ks. Jerzy Sosiński.

7.02.2019 – Ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie do Bydgoszczy z Jerzym 
Lelwicem w Muzeum Wojska w Bydgoszczy. Tego dnia Muzea Multimedialne 
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i Regionalne oraz cały obiekt Centrum odwiedziły dwie grupy kuracjuszy z Cie-
chocinka, łącznie 61 osób.

11.02.2019 – Muzeum odwiedziła grupa licząca 51 kuracjuszy z Ciechocinka pod 
opieką przewodnika Anny Wilczewskiej. Tego dnia został zakończony montaż 
paneli fotowoltaicznych – ważne wydarzenie dla Centrum.

12.02.2019 – Centrum odwiedziła grupa 17 osób z Lublina. Tego dnia również 
przybyła grupa 19 osób z Łubianki.

14.02.2019 – W sześciu rejonach województwa kujawsko-pomorskiego odbył się 
II Etap Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach, 
którego głównym organizatorem jest Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Je-
rzego Popiełuszki w Górsku pod przewodnictwem ks. dyr. Pawła Nowogór-
skiego CSMA.

15.02.2019 – W sali kinowo-teatralnej I Szczep Błękitna Jedynka zorganizował 
Dzień Myśli Braterskiej. Jest to święto przyjaźni obchodzone każdego roku 
przez harcerzy i skautów na całym świecie.

16.02.2019 – Tego dnia Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Cen-
trum zwiedziła grupa z Ruchu Rodzin Nazaretańskich – Archidiecezji Gdańskiej 
i Diecezji Toruńskiej, która uczestniczy w rekolekcjach zimowych w Zamku 
Bierzgłowskim. Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski brał udział w Mszy 
św. w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w To-
runiu transmitowanej przez Radio Maryja.

17.02.2019 – Ks. Paweł Nowogórski brał udział w odpuście św. Walentego w Łą-
żynie.

20.02.2019 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie z pre-
zesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu Ireneuszem 
Stachowiakiem. Następnie przybył kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy ks. Wojciech Zagrocki wraz z gośćmi.

22.02.2019 – Ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie Rady Fundacji Dobro 
w Warszawie oraz na grób bł. ks. J. Popiełuszki na Żoliborzu. Odbyło się rów-
nież spotkanie z proboszczem, duszpasterzami oraz pracownikami muzeum 
w Warszawie.

24.02.2019 – Do Centrum przyjechała p. Agata Klimczak-Kołakowska polska ak-
torka teatralna, telewizyjna i radiowa, a także wokalistka i kostiumolog, żona 
Romana Kołakowskiego polskiego kompozytora, poety, piosenkarza, gitarzy-
sty, tłumacza oraz reżysera teatralnego i estradowego, autora wielkich wido-
wisk plenerowych.

25.02–11.03.2019 – Trwały prace malarskie nad freskiem pt. „Polskie Termopile” 
dotyczącym bitwy pod Zadwórzem w 1920 r. Fresk umieszczony jest w Cen-
trum obok wejścia do sali kinowo-teatralnej. Prof. Wojciech Polak z ks. dyr. 
Pawłem Nowogórskim oraz artystą Bogusławem Ziółkowskim postanowili 
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uwiecznić to ważne wydarzenie z historii Polski. Fresk wykonał autor wszyst-
kich prac malarskich w kompleksie Centrum Bogusław Rafał Ziółkowski.

26.02.2019 – Ks. dyr. Paweł Nowogórski wziął udział w gali rozdania nagród II eta-
pu Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w Grudziądzu. Rozdanie nagród dla 
rejonu 4 odbyło się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

27.02.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt CEM zwiedziła 
grupa 40 kuracjuszy z Ciechocinka, a ich przewodnikiem była Anna Wilczew-
ska. Następną grupą były katechetki z diecezji toruńskiej. Ks. Paweł Nowo-
górski tego dnia udał się na galę rozdania nagród II etapu Konkursu Wiedzy 
o Wielkich Polakach do Torunia, które było przygotowane dla uczestników 
z rejonu 2 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. 
W godzinach wieczornych Dyrektor udał się do restauracji Chleb i Wino, 
by świętować z Jackiem Rutkowskim wyjątkowe wyróżnienie tytułu „Osobo-
wość Roku 2018” w kategorii Biznes, zdobywając 10 224 głosów.

28.02.2019 – Dyrektor Centrum udał się na spotkanie z dyrektorem generalnym 
Energi w Toruniu Andrzejem Krawulskim. Następnie udał się na Galę rozdania 
nagród za II etap Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach do Włocławka, która 
była przygotowana dla uczestników z 3 i 5 rejonu w Kujawsko-Pomorskim Cen-
trum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Tego dnia przybyła do Centrum gru-
pa kuracjuszy z Ciechocinka z przewodnikiem Barbarą Żochowską. Centrum 
odwiedziła również Lena Chmielewska, laureatka Wojewódzkiego Konkursu 
Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach w latach 2014–2015, którego tema-
tem był „Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski na tle historii Kościoła 
i skautingu w Polsce w latach 1913–1945”. Okazuje się, że Lena (jak również 
wielu innych laureatów) z sentymentem przyjeżdża do Centrum i Muzeum, 
przywożąc ze sobą innych zainteresowanych.

Marzec 2019

1.03.2019 – Do Centrum Edukacji zakupiono 5 automatów do ciepłych i zimnych 
napojów. Automaty zostały ustawione w świetlicy środowiskowej i w recep-
cji Centrum Edukacji Młodzieży. Automaty współfinansował Jacek Rutkowski, 
Prezes Mat-Budu. W Warszawie Jacek Rutkowski odebrał złoty medal Akade-
mii Polskiego Sukcesu. Jacek Rutkowski, prezes Firmy Mat-Bud Sp. z o.o. otrzy-
mał medal za wieloletnie, konsekwentne działania na rzecz rozwoju polskie-
go budownictwa, budowanie firmy rodzinnej od podstaw i osiągnięcie wielu 
sukcesów na polskim rynku budowlanym. Gratulacje. W uroczystościach wziął 
udział także dyrektor CEM ks. Paweł Nowogórski.

2.03.2019 – Odbył się VII Turniej Międzyszkolnej Ligi Szachowej w X Liceum Ogól-
nokształcącym im. prof. Stefana Banacha w Toruniu. Centrum Edukacji Mło-
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dzieży jest współorganizatorem i partnerem projektu wspólnie z Agencją In-
formatyczną „Arcom”. Tego dnia w Bydgoszczy na gali konkursów „Biznesmen 
Roku 2018” oraz „Lider Wspierania Przedsiębiorczości” zorganizowanej przez 
Izbę Przemysłowo-Handlową Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jacek 
Rutkowski otrzymał „Medal Biznesmena Roku 2018”. Komisja przyznała mu 
I miejsce za osobiste zaangażowania w rozwój gospodarki i samorządności Po-
morza i Kujaw oraz Łuczniczkę i „Medal Lidera Wspierania Przedsiębiorczości”, 
a także I miejsce wraz ze złotą pieczęcią w kategorii dużych firm. Gratulacje.

3.03.2019 – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski rozpoczął rekolekcje w pa-
rafii św. Michała w Przecznie.

4.03.2019 –Muzeum Multimedialne zwiedziła grupa kuracjuszy z Ciechocinka 
z przewodnikiem Anną Wilczewską.

5–6.03.2019 – Ks. dyr. Paweł Nowogórski prowadził trzydniowe rekolekcje z pe-
regrynacją w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie.

7.03.2019 – Dyrektor Centrum Edukacji udał się na spotkanie do Bydgoszczy 
w sprawie pytań do finału Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego 
o Wielkich Polakach. W tym też dniu Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Po-
piełuszki w Górsku odwiedził święty Michał Archanioł w znaku cudownej kopii 
z góry Gargano z sanktuarium w Monte Sant’Angelo. Pracownicy, wolonta-
riusze, przyjaciele Centrum, zwiedzający, a także okoliczni mieszkańcy mieli 
okazję pomodlić się przed figurą w sali św. Jana Pawła II.

8.03.2019 – Do Centrum przybyły dwie grupy z Zespołu Szkół im. Janusza Korcza-
ka w Łubiance, a ich opiekunem był ks. Rajmund Ponczek z parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie.

10.03.2019 – W kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża św. w Górsku od-
prawiona została uroczysta Msza św. w intencji żużlowców KS Toruń, Polonii 
Bydgoszcz i GTŻ Grudziądz. Tego dnia Muzeum Multimedialne odwiedziła gru-
pa 47 osób z Gdańska.

11.03.2019 – W godzinach wieczornych Dyrektor Centrum udał się na Powiatowy 
Kongres „Ku trzeźwości narodu”.

12.03.2019 – Ks. Paweł Nowogórski udał się na galę rozdania nagród za II etap 
Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach, która była przygotowana dla uczest-
ników z 1 i 6 rejonu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Bydgoszczy. Następnie w godzinach wieczornych udał się na otwarcie Fun-
dacji Jacka Rutkowskiego, gdzie został wybrany na wiceprezesa Fundacji.

15.03.2019 – Do Centrum przybyła grupa 22 kuracjuszy z Ciechocinka, a ich prze-
wodnikiem była Anna Wilczewska.

18.03.2019 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie z wój-
tem i starostą w sprawie chodnika w Górsku, na odcinku ul. ks. Markiewi-
cza od DK nr 80 do Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Górsku.
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19.03.2019 – W godzinach porannych ks. Paweł Nowogórski odprawił Mszę św. 
transmitowaną przez Radio Maryja.

20.03.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne i cały obiekt CEM zwiedziła gru-
pa 48 kuracjuszy z Ciechocinka, a oprowadzała ich Anna Wilczewska. Tego 
dnia Centrum odwiedził dr Wacław Borek z Wydawnictwa Świętego Filipa 
Apostoła w Częstochowie.

20–22.03.2019 – W ogrodzie przy Centrum od drogi gminnej oraz od strony za-
chodniej na odcinku 150 metrów zostało posadzone 1500 sadzonek wierzby 
energetycznej w formie płotu.

21.03.2019 – W Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego 
odbył się Finał Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Po-
lakach „Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć 
na tle historii Polski XX i XXI wieku”, organizowanego przez nasze Centrum 
Edukacji Młodzieży w Górsku.
Tego dnia Centrum zwiedziła grupa 31 kuracjuszy z Ciechocinka, a ich prze-
wodnikiem była Barbara Żochowska.
W godzinach wieczornych w sali Jana Pawła II odbyło się spotkanie Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika Marianny i ks. Jerzego Popiełuszki w Gór-
sku. Pomnik stanie od strony frontowej starej zabudowy Centrum Edukacji 
Młodzieży od drogi gminnej u początku Alei Wielkich Polaków prowadzącej 
do Centrum. W zamierzeniu ma być to pomnik wykonany z brązu, postacie 
stać będą na kostce Alei Wielkich Polaków. Trwają prace przygotowawcze, 
zbierane są już propozycje i wizualizacje pomnika od artystów i podejmowa-
nych jest wiele innych czynności przygotowawczych.

22.03.2019 – Dyrektor Centrum udał się na spotkanie Rady Fundacji Jacka Rut-
kowskiego do Bydgoszczy.

23.03.2019 – W godzinach porannych ks. Paweł Nowogórski udał się do pobliskie-
go Sanktuarium na Mszę św. w Radio Maryja.

24–27.03.2019 – Ks. Paweł Nowogórski udał się do parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w Bartoszycach głosić Rekolekcje Wielkopostne o bł. ks. Jerzym Popiełuszce.

27.03.2019 – Przybyła do Centrum grupa dzieci niepełnosprawnych z opiekunami 
z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu.

28.03.2019 – W Centrum gościliśmy biskupa ordynariusza Wiesława Śmigla z ra-
cji wizytacji sąsiadującej z Centrum Parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego 
w Górsku.

29.03.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne i cały obiekt CEM zwiedziła gru-
pa z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. 
Następnie przybyła grupa 16 osób z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiance. 
Kolejną grupą tego dnia byli turyści z Torunia, grupa liczyła 21 osób.

30.03.2019 – Ks. Paweł Nowogórski odprawiał Mszę św. w Radiu Maryja.
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31.03.2019 – Do Centrum przybyła grupa 45 osób z Poznania. Rano dyrektor Cen-
trum ks. Paweł Nowogórski odprawiał Mszę w Radiu Maryja.

Kwiecień 2019

2.04.2019 – Do Centrum przyjechały siostry pasterki z Jabłonowa Pomorskiego. 
Tego dnia odbyło się spotkanie ks. dyr. Pawła Nowogórskiego z Prezesem od-
działu Toruńskiego Civitas Christiana Piotrem Hoffmannem.

3.04.2019 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie naszego 
dyrektora z dyrektorem Energi Andrzejem Krawulskim.

5.04.2019 – W sali Marianny Popiełuszko ustawiono wystawę o Marianie Rejew-
skim z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, bohaterze tegorocznej edycji 
Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach.

6–10.04.2019 – Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży ks. Paweł Nowogórski pro-
wadził rekolekcje w Parafii pw. św. Michała Archanioła w Toruniu na Ryba-
kach. Tego też dnia ks. Paweł Nowogórski odprawiał Mszę św. w Radiu Maryja.

10.04.2019 – W sali kinowo-teatralnej odbyła się uroczysta gala wręczenia na-
gród Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach 
z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach”. Tegoroczna edy-
cja nosiła tytuł „Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzie-
ło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku”. Uroczystość rozpoczęliśmy 
Spektaklem Wolność w wykonaniu wychowanek z Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej im. bł. Marii Karłowskiej w Pniewitem. Następnie goście obejrzeli 
prezentację, która przybliżyła im historię Konkursu Wiedzy, który ma już 7 lat! 
Kolejnym punktem programu było przywitanie gości przez ks. dra Pawła No-
wogórskiego oraz zabranie głosu przez Jacka Rutkowskiego i dyrektora De-
legatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu Janusza 
Wojciechowskiego. Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany moment przez 
wszystkich uczestników Konkursu – rozdanie dyplomów, zaświadczeń laure-
ata, finalisty oraz podziękowań i nagród. W tegorocznej edycji w finale wzię-
ło 38 osób, z czego 22 zostało laureatami, a 16 finalistami. Główną nagrodą 
tegorocznej edycji był 9-dniowy wyjazd do Rzymu i innych miast w Europie 
pod nazwą „Międzynarodowy Program Edukacyjny śladami św. Jana Pawła II – 
NIEPODLEGŁA”. Dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego udział w nim 
weźmie aż 15 laureatów. Szczególne podziękowania dla ks. Pawła za organiza-
cję Konkursu Wiedzy złożyli Robert Preus i Sławomir Żebrowski – dyrektorzy 
Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Toruniu. 
Następnie głos zabrał gość specjalny Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych 
w Bydgoszczy. Dzięki Panu Jerzemu w Centrum można było oglądać wystawę 
o postaci tegorocznej edycji Marianie Rejewskim. Na zakończenie uroczysto-
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ści wystąpili: kujawsko-pomorski wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz, 
ekonom generalny ks. Jerzy Sosiński oraz generał michalitów ks. Dariusz Wilk. 
Całą galę poprowadziła przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Małgorzata 
Kowalczyk-Przybytek. Na koniec założyciel Konkursów Wiedzy o Wielkich Po-
lakach ks. Paweł Nowogórski podziękował wszystkim współorganizatorom, 
darczyńcom, nauczycielom, dyrektorom, opiekunom, rodzicom, a przede 
wszystkim młodzieży za udział i zaprosił do udziału w następnej edycji konkur-
su o św. Janie Pawle II.
Tego dnia do Muzeum Multimedialnego im. ks. Jerzego Popiełuszki przybyła 
grupa 49 kuracjuszy z Ciechocinka z Anną Wilczewską.

13.04.2019 – Tego dnia do Centrum przyjechała grupa Ministrantów z parafii 
rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewi-
cza w Toruniu. W godzinach porannych ks. Paweł Nowogórski odprawiał Mszę 
św. w Radiu Maryja.

13–15 i 17.04.2019 – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski prowadził rekolek-
cje w kościele pw. św. Marcina w Czarnowie.

14.04.2019 – Do Centrum przybyła grupa rowerowa absolwentów z Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

15.04.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwie-
dziła grupa 40 kuracjuszy z Ciechocinka, a ich przewodnikiem była Anna Wil-
czewska.

16.04.2019 – W sali kinowo-teatralnej przez cały dzień odbywały się międzysz-
kolne przesłuchania klas skrzypiec i altówek, preludium konkursowe „Viole 
i Violinki”, którego organizatorem była Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia 
w Górsku pod opieką dyr. Agnieszki Witki.

17.04.2019 – Do Centrum przybył były poseł, a zarazem odpowiedzialny za rolni-
ków z ramienia NSZZ ‚Solidarność” Michał Grabianka.

23.04.2019 – Z inicjatywy dyrektora ks. Pawła Nowogórskiego wszystkie obrazy 
ścienne w Kawiarence Patriotycznej, w salach, na korytarzach zostały poma-
lowane specjalną farbą chroniącą je przed wyblaknięciem i zabezpieczające 
przed wodą i promieniami UV. Sponsorem farby jest Jacek Rutkowski, a poma-
lowali je: Stanisław Kokoszewski, Edward Lubas, Jerzy Grocholewski, ks. Paweł 
Nowogórski oraz Bogusław Ziółkowski.

25.04.2019 – Ks. Paweł Nowogórski udał się do Warszawy w sprawie opracowa-
nia i druku nowego kalendarza o naszym Centrum i Muzeum na rok 2020.

27.04.2019 – W szatni znajdującej się przy recepcji zostały zainstalowane 32 me-
daliony Wielkich Polaków.

28.04–4.05.2019 – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski prowadził Pielgrzym-
kę z Nowego Targu „Światło Taboru” do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie.
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29.04.2019 – Tego dnia w sali kinowo-teatralnej odbył się Koncert Patriotyczny 
pt. „Polska droga do Wolności”, zorganizowany przez Fundację Jacka Rutkow-
skiego – Pomagajmy Razem, firmę Mat-Bud oraz gminę Zławieś Wielka.
W czasie koncertu wystąpiła Orkiestra Dęta Zławieś Wielka, następnie zagrał 
zespół Żuki.
Prof. dr hab. Wojciech Polak przedstawił krótki zarys historyczny Od Konstytu-
cji III Maja do odzyskania niepodległości, następnie senator Antoni Tokarczuk 
krótko wypowiedział się na temat: Okrągły stół początkiem wolności w Polsce 
i Wschodniej Europie na podstawie wspomnień.
Fundacja Jacka Rutkowskiego Pomagajmy Razem wręczyła „Medale za zasługi 
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Polski” osobom szczególnie zasłu-
żonym dla życia społecznego, gospodarczego naszego regionu. Po koncercie 
była chwila na wspólną fotografię, rozmowy, pamiątkowe książki z dedykacja-
mi m.in. Wojciecha Polaka Stanisław Bożywoj Rutkowski. Pamiętnik z oflagów 
1939–1945 (opracowany wspólnie z prof. Sylwią Galij-Skarbińską), Antoniego 
Tokarczuka Mój czas. Flirty z historią, Adama Zaborowskiego Promując Polskę. 
Koncert poprowadziła Emilia Czekała.

30.04.2019 – Do Centrum przybyła grupa licząca 48 kuracjuszy z Ciechocinka 
z Anną Wilczewską.

Maj 2019

1.05.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwie-
dziła grupa licząca 35 osób z Dąbrowy Białostockiej. Następnie przybyła grupa 
z Zatora licząca 55 osób.

2.05.2019 – Cały obiekt zwiedziła grupa 32 kuracjuszy z Ciechocinka, których 
przewodnikiem była Barbara Żochowska.

5.05.2019 – Przybyła grupa licząca 50 osób z miejscowości Wilkołaz.
5–6.05.2019 – W Centrum gościła prof. Zofia Włodarczyk z Uniwersytetu Rolni-

czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, która pomoże utworzyć w Alei Wiel-
kich Polaków Ogród Biblijny z roślinami z Ziemi Świętej. W zamierzeniu ks. 
Pawła Nowogórskiego przewidzianych jest 100 scen biblijnych ze Starego i No-
wego Testamentu, łącznie z geografią Ziemi Świętej i odtworzeniem Jeziora 
Galilejskiego, Morza Martwego i rzeki Jordan. Przewidziana jest także rekon-
strukcja łodzi z czasów Pana Jezusa w wersji miniaturowej, osadzonej na Jezio-
rze Genezaret, do której zwiedzający będą mogli wejść. Opracowany już został 
przez prof. Zofię Włodarczyk, w uzgodnieniu z ks. Dyrektorem, wstępny plan 
i kosztorys całości, naniesiony następnie na mapy przez geodetę. Planowany 
czas wykonania, to rok 2020.

8.05.2019 – Do Centrum przybyła grupa licząca 41 osób z Oświęcimia.
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10.05.2019 – Muzeum multimedialne zwiedziła grupa licząca 50 osób z Krakowa. 
Tego dnia w sali kinowo-teatralnej odbył się Koncert Patriotyczny pt. „228. 
Rocznica Konstytucji 3 maja. 200. Rocznica urodzin Stanisława Moniuszki”. 
Koncert organizowany był przez Dom Kultury w Górsku i współorganizowany 
przez nasze Centrum.

11.05.2019 – W Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku od-
był się Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego. Głównym organizatorem było 
Centrum Edukacji Młodzieży pod patronatem dyrektora Centralnego Ośrodka 
Sportowego w Warszawie Mariusza Kałużnego, dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Odpowiedzialnym za organizację całości był prezes 
Fundacji Edukacji Młodzieży CEM ks. Paweł Nowogórski. Tego dnia do Cen-
trum przybyła grupa z parafii pw. Świętej Trójcy w Noskach. W godzinach po-
rannych ks. Paweł Nowogórski odprawiał Mszę św. w Radiu Maryja.

12.05.2019 – W sali kinowo-teatralnej odbyło się spotkanie przed pielgrzymko-
we, dla osób które w tym roku będą uczestniczyć w „Międzynarodowym Pro-
gramie Edukacyjnym dla młodzieży śladami św. Jana Pawła II NIEPODLEGŁA”. 
Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwiedziła grupa 
licząca 58 osób z parafii św. Michała Archanioła w Pawlikowicach, którzy przy-
byli z ks. proboszczem Piotrem Bieńkiem i dyrektorem szkoły w Mietniowie 
Robertem Bębasem.

13.05.2019 – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski wziął udział w uroczy-
stej koronacji Figury Matki Bożej Fatimskiej w parafii św. Michała Archanioła 
i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu.

14.05.2019 – Tego dnia do Centrum przybył ks. Rémy Vancottem – belgijski biskup 
diecezjalny w Namur. Biskup zwiedził Muzeum Multimedialne oraz cały obiekt 
Centrum z ks. Józefem Moszkowiczem z Grodziska Dolnego, pracujący także 
w tej diecezji w Belgii, oraz pozostawili miły wpis w Księdze Pamiątkowej.

15.05.2019 – W sali kinowo-teatralnej odbyło się Sympozjum Naukowe pt. Mę-
czennicy za wiarę i Ojczyznę. W 35 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Ks. dyr. Paweł Nowogórski przywitał wszystkich prelegentów i uczestników 
i zaprezentował program konferencji. W programie znalazły się wykłady 
m.in. ks. dr. Jarosława Wąsowicza Kościół XX wieku wspólnotą męczenników, 
dr. Sylwii Galij-Skarbińskiej Męczeństwo Polaków podczas II wojny światowej, 
prof. dr. hab. Wojciecha Polaka Chrześcijański i narodowy wymiar męczeń-
stwa Polaków podczas stanu wojennego i w latach następnych (1981–1989), 
dk. prof. dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego Bł. Stefan Wincenty Frelichow-
ski – męczennik II wojny światowej, dr. Krzysztofa Osińskiego Zamęczony z Oj-
czyznę. Przypadek ppor. Leszka Białego, ks. dr. Michała Damazyna Zbrodnia 
Selbtschutzu 1939 r. na terenie gminy Sadki.
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Na Sympozjum gościły takie osoby, jak: bp. Wiesław Śmigiel, ekonom gene-
ralny michalitów ks. Jerzy Sosiński, poseł Tomasz Latos, wójt gminy Zławieś 
Wielka Jan Surdyka oraz Jacek Rutkowski.
Kapituła Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki przyznała 
Medal Marszałka Józefa Piłsudskiego za zasługi na rzecz Centrum posłowi To-
maszowi Latosowi.

16.05.2019 – Centrum i Muzeum zwiedziła grupa z Gdańska, Gdyni oraz Wejhe-
rowa.

17.05.2019 – W Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego 
odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Jana Pawła II, w której uczestniczył ks. 
Paweł Nowogórski wraz z Bogusławem Ziółkowskim. Tego dnia obiekt zwiedzi-
ła grupa z miejscowości Waganiec.

18.05.2019 – Członek naszej Rady Fundacji Centrum Edukacji Jacek Rutkowski 
otrzymał Oskara „Florian 2019”. Jest to Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze 
Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych, Oskar wśród Strażaków w kategorii: 
najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca w Rzeczpospolitej Polskiej. 
W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie ministrantów 
z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Centrum zwiedziła grupa 32 osób 
z Krakowa.

20.05–14.06.2019 – W szatni z inicjatywy naszego ks. dyrektora powstał obraz 
ścienny 2,5 × 3 metry prezentujący Krzyż-pomnik w lasku i miejsce porwania 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Obraz namalował artysta pracujący w Centrum Bo-
gusław Ziółkowski.

21.05.2019 – W sali kinowo-teatralnej odbyła się próba generalna dzieci z Przed-
szkola w Złejwsi Małej, przed Dniem Mamy i Taty.

22.05.2019 – Przedszkole Jagoda zorganizowało w sali kinowo-teatralnej próbę 
według grup wiekowych przed Dniem Mamy i Taty.

23.05.2019 – W godzinach porannych odbyła się kolejna próba Przedszkola Ja-
goda. Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwiedziła 
grupa z województwa zachodnio-pomorskiego. Następnie przyjechały 2 grupy 
z Ciechocinka, a ich opiekunami były Anna Wilczewska i Barbara Żochowska. 
W godzinach wieczornych w sali kinowo-teatralnej odbyło się przedstawienie 
dzieci z Przedszkola w Złejwsi Małej z okazji Dnia Mamy i Taty.

24.05.2019 – Do Centrum przybyła grupa dzieci komunijnych licząca 47 osób z pa-
rafii NMP Różańcowej w Wysokiej koło Rzeszowa. Tego dnia w sali kinowo-
-teatralnej odbyło się przedstawienie Przedszkola Jagoda z okazji Dnia Mamy 
i Taty.

25.05.2019 – Centrum zwiedziła grupa licząca 27 osób z parafii św. Wojciecha 
w Gorzędzieju.

26.05.2019 – W sali kinowo-teatralnej odbyło się kolejne spotkanie przedpiel-
grzymkowe dla osób, które w tym roku będą uczestniczyć w „Międzynarodo-
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wym Programie Edukacyjnym dla młodzieży śladami św. Jana Pawła II NIEPOD-
LEGŁA”.

28.05.2019 – Ks. Paweł Nowogórski uczestniczył w uroczystości nadania sztanda-
ru Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Następnie tego 
dnia w sali kinowo-teatralnej odbył się Koncert z okazji Dnia Matki zorganizo-
wany przez Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Górsku.

29.05.2019 – Do Centrum przybyła grupa 37 ósmoklasistów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 18 w Toruniu. Młodzież obejrzała film Wolność w Nas w sali kinowo-
-teatralnej. Następnie zwiedzili muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały 
obiekt Centrum. W świetlicy opiekunowie zorganizowali dla młodzieży zajęcia 
dydaktyczne. Tego dnia do Centrum przyjechał o. generał Dariusz Wilk.

30.05.2019 – Dyrektor Centrum ks. Paweł Nowogórski udał się na spotkanie 
z marszałkiem Piotrem Całbeckim w sprawie projektu dla fotowoltaiki, wyjaz-
du młodzieży do Rzymu oraz Ogrodów Biblijnych.

31.05.2019 – Tego dnia do Centrum przybyła grupa licząca 30 osób z parafii pw. 
Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Kapituła Centrum Edukacji Młodzieży 
im. ks. Jerzego Popiełuszki na czele z przewodniczącym ks. Pawłem Nowogór-
skim przyznała Medal Marszałka Józefa Piłsudskiego za zasługi na rzecz Cen-
trum reżyserowi Piotrowi Zarębskiemu.

Czerwiec 2019

3.06.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwiedzi-
ła grupa licząca 47 osób z miejscowości Woźniki Śląskie.

8.06.2019 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków ks. Andrzej Król zorganizował 
spotkanie dla ministrantów z parafii w Górsku. Następnie do Centrum przyby-
ła grupa licząca 40 osób z Białegostoku.

8–16.06.2019 – W tych dniach odbywał się Międzynarodowy Program Edukacyj-
ny dla młodzieży śladami św. Jana Pawła II „NIEPODLEGŁA”. Pierwszy dzień 
pielgrzymki uczestnicy rozpoczęli od Mszy św. w Sanktuarium Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Msza była transmitowana przez 
Radio Maryja. Następnie przejechali przez Polskę do Czech, gdzie przy gra-
nicy z Austrią zakwaterowali się w hotelu. Kolejnego dnia uczestnicy wyru-
szyli w drogę do Wiednia na Wzgórze Kahlenberg, skąd król Jan III Sobieski 
dowodził w bitwie z Turkami 12 września 1683 r. Zwiedzili kościół św. Józefa 
św. Józefa i zwiedzili kaplicę, w której przechowywane są pamiątki po odsie-
czy. Kolejnym punktem tego dnia była podróż przez Alpy austriackie i wło-
skie. Trzeciego dnia pielgrzymki uczestnicy zwiedzili Nepi, a następnie udali 
się do Castel Sant’Elia (Vt) – gdzie zwiedzili sanktuarium Santissima Maria ad 
Rupes, grotę z cudownym obrazem, schody wykute w skale, pustelnie, bazylikę 
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św. Józefa, sanktuarium św. Michała Archanioła, cmentarz piętrowy, bazylikę 
Sant’Elia z podziemiami i fundamentami z IV wieku przed Chrystusem, ogrody, 
Via dei Santi, panoramę Nepi i Castel Sant’Elia. Kolejne dwa dni pielgrzym-
ki były przeznaczone na zwiedzanie Rzymu. Uczestnicy przejechali metrem 
do stacji San Giovanni in Laterano, następnie zwiedzali: Święte Schody – przy-
wiezione z Jerozolimy przez św. Helenę, pozostałości architektury z czasów 
cesarstwa rzymskiego i renesansowo-barokową Bazylikę św. Jana na Latera-
nie – pierwszą siedzibę papieską oraz znajdujące się obok Baptysterium. Wi-
dzieli także: Koloseum, Łuk Konstantyna, Forum Romanum, Forum Trajana; 
zabudowę Kapitolu – dzieło Michała Anioła. Po zejściu z Kapitolu można wejść 
po 124 schodach do kościoła Santa Maria in Aracoeli, w którym się znajduje 
„Santa Bambino” – cudowna figurka dzieciątka Jezus, to właśnie do „Santa 
Bambino” włoskie dzieci piszą listy tak jak u nas do św. Mikołaja. Uczestnicy 
pielgrzymki zwiedzili także Plac Wenecki z renesansowymi pałacami i słynnym 
Ołtarzem Ojczyzny, Panteon – antyczną świątynię z I w n.e. z grobem Rafaela 
Santi, Piazza Navona, gdzie znajdują się dwie fontanny – Fontanna Czterech 
Rzek i Fontanna Neptuna. Potem nastąpiło przejście pod Fontannę di Trevi – 
wspaniałe dzieło baroku, najpiękniejszą ze „stu” fontann rzymskich. Następ-
nie pielgrzymi zwiedzili Plac Hiszpański i Hiszpańskie Schody – miejsce spo-
tkań młodzieży rzymskiej, na górze znajduje się kościół św. Trójcy. Kolejnym 
punktem pielgrzymki było nawiedzenie słynnej Bazyliki św. Pawła za Murami, 
w której znajdują się medaliony z wizerunkami wszystkich papieży począw-
szy od św. Piotra oraz inne atrakcyjne obiekty. Pielgrzymi przebywali także 
na Watykanie. Następne punkty pielgrzymki były: bazylika św. Piotra – perła 
renesansu włoskiego, siedziba papieska od XIV wieku, nawiedzenie grobu pa-
pieża Jana Pawła II i placu św. Piotra, otoczonego kolumnadą Berniniego. Na-
stępnie nastąpiło przejście wzdłuż muru watykańskiego do Zamku św. Anioła 
(wewnątrz muru znajduje się przejście łączące Watykan z zamkiem – jeden 
raz ojciec św. Juliusz II uciekał tym przejściem przed Hiszpanami). Po obejrze-
niu zamku z zewnątrz nastąpiło przejście na Most św. Anioła, zaprojektowany 
przez Michała Anioła. Kolejną atrakcją pielgrzymki była audiencja generalna 
z papieżem Franciszkiem. W szóstym dniu pielgrzymi udali się na Monte Cas-
sino, na którego szczycie znajduje się opactwo benedyktyńskie, nawiedzili 
także cmentarz z grobami żołnierzy polskich. Następnie przejechali do Monte 
Sant’Angelo, gdzie nawiedzili najsłynniejsze na świecie sanktuarium św. Mi-
chała Archanioła i grotę w naturalnej skale z objawień z roku 490 w Siponto 
udzielonych biskupowi Lorenzo Maiorano. Następnie pielgrzymi zakwatero-
wali się w domu pielgrzyma Casa di Pellegrini. Ten dzień uczestnicy spędzi-
li w San Giovanni Rotondo, gdzie ojciec Pio przebywał przez większą część 
swojego życia, zmarł i jest pochowany. Pielgrzymi zwiedzili kościoły, w tym 
Nową Bazylikę, w których przechowane są pamiątki po ojcu Pio, byli również 
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w kaplicy grobowej świętego. Kolejny punkt podróży to Loreto, miasto któ-
re podczas II wojny światowej zostało wyzwolone przez żołnierzy polskich, 
którzy uratowali przed zniszczeniem miejscowe sanktuarium. Zdobycie Lore-
to, a później także Ankony, to część Kampanii Adriatyckiej w 1944 r., w której 
żołnierze II Korpusu Polskiego działali samodzielnie. Pielgrzymi zobaczyli póź-
norenesansową bazylikę Matki Bożej Loretańskiej, kaplice narodowe, w tym 
kaplicę polską. Jest to Kaplica Najświętszego Serca z przedstawieniem Bitwy 
Warszawskiej autorstwa Arturo Gattiego. Uczestnicy udali się też na cmen-
tarz wojskowy żołnierzy polskich, którzy zginęli w bitwie o Ankonę w 1944 r. 
Następnie uczestnicy pielgrzymki rozpoczęli długą podróż powrotną do kraju 
przez Alpy włoskie, austriackie oraz Czechy. Rano przekroczyli granicę Polski, 
a następnie po długiej podróży dotarli do Górska. Program zwiedzania był 
przygotowany przez ks. Pawła Nowogórskiego, a zrealizowało go Biuro Piel-
grzymkowo-Turystyczne Arka Krosno, Krystyna i Jacek Kłosowscy.

10.06.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwie-
dziła grupa licząca 40 osób z Czerwonki Liwskiej.

11.06.2019 – Obiekt Centrum zwiedziła mała grupa młodzieży licząca 8 osób 
z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 
w Bydgoszczy. Tego dnia w sali kinowo-teatralnej odbyły się dwie audycje mu-
zyczne dla Szkół Powszechnych z Gminy Zławieś Wielka zorganizowane przez 
Publiczną Szkolę Muzyczną I Stopnia w Górsku.

12.06.2019 – Muzeum Multimedialne im. ks. Jerzego Popiełuszki zwiedziła grupa 
VIII klas ze Szkoły Podstawowej w Łążynie.

13.06.2019 – Tego dnia przybyły do nas dwie grupy kuracjuszy z Ciechocinka, a ich 
opiekunkami były Barbara Żochowska oraz Anna Wilczewska. Następną grupą 
byli wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Nysie.

14.06–08.07.2019 – Na klatce schodowej powstał obraz ścienny wielkości 4 × 3 
metry Panorama Torunia namalowany przez artystę Bogdana Ziółkowskiego 
według koncepcji ks. Pawła Nowogórskiego.

16.06.2019 – Centrum zwiedziła grupa 50 osób z parafii pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Kaliszu.

19.06.2019 – W sali kinowo-teatralnej odbyło się Zakończenie Roku Szkolnego 
Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku.

22.06.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwie-
dziła grupa pracowników Przedszkola Integracyjnego i Ośrodka z Piaseczna. 
Następnie przybył Piotr Zarębski – reżyser, operator i producent filmowy. 
Członek m.in. Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS, Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych oraz Katolickiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy, a wraz z nim przyjechały bohaterki filmu doku-
mentalnego Więźniarki.
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25.06.2019 – W tym dniu Centrum odwiedziła grupa ze Słomkowa, której prze-
wodnikiem była Barbara Żochowska.

26.06.2019 – Przybyła grupa 52 osób z parafii pw. św. Mikołaja w Gniewie.
27.06.2019 – Muzeum Multimedialne zwiedziła grupa niepełnosprawnych z miej-

scowości Iłowo-Osada. Następnie przybyła grupa licząca 31 osób z parafii pw. 
św. Marcina w Krzeszowicach. Tego dnia do Centrum przyjechał Przełożony 
Generalny Michalitów ks. Dariusz Wilk wraz z Ekonomem Generalnym ks. Je-
rzym Sosińskim i ks. Józefem Ślusarczykiem.

28.06.2019 – Cały obiekt Centrum zwiedziła grupa kuracjuszy z Ciechocinka.
29.06.2019 – Tego dnia przyjechała do Muzeum Multimedialnego im. ks. Jerzego 

Popiełuszki grupa licząca 54 osoby z miejscowości Siepraw. Następną grupą 
byli parafianie z miejscowości Nowy Duminów. Z okazji imieniny naszego dy-
rektora ks. Pawła Nowogórskiego odbyła się wspólna kawa.

30.06.2019 – Do Centrum przybyła pielgrzymka licząca 61 osób z Leżajska.

Lipiec 2019

3.07.2019 – Muzeum Multimedialne zwiedziła grupa z miejscowości Chełmce 
koło Kruszwicy.

4.07.2019 – Cały obiekt Centrum zwiedziła grupa licząca 44 osoby z parafii św. Ma-
teusza Jaminy z Jaziewa. Następnie przybyły 2 grupy kuracjuszy z Ciechocinka. 
Kolejną grupą tego dnia byli pielgrzymi z miejscowości Bożepole.

7.07.2019 – Tego dnia muzeum zwiedziła grupa polsko-amerykańska.
8–17.07.2019 – Trwały prace nad obrazem ściennym przedstawiającym Anioła 

Miłości, który znajduje się na klatce schodowej. Koncepcja Anioła Miłości in-
spirowana jest przez opis biblijny i została opracowana przez ks. Pawła Nowo-
górskiego. Dzieło wykonał artysta Bogdan Ziółkowski.

10.07.2019 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie Rady 
Fundacji Centrum Edukacji Młodzieży „CEM”. W tym dniu obowiązki prezesa 
Centrum Edukacji Młodzieży CEM ks. dr Paweł Nowogórski przekazał nowe-
mu prezesowi ks. mgr Józefowi Ślusarczykowi, zarazem nowemu dyrektorowi 
CEM.

15.07.2019 – Przybyła grupa licząca 41 osób z miejscowości Zręcin.
19.07.2019 – Do Centrum przybyła grupa kuracjuszy z Ciechocinka, a ich opieku-

nem była Anna Wilczewska.
20.07.2019 – Odbył się III Zlot Motocyklistów w Sanktuarium NMP Gwiazdy No-

wej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu pt. „Iskra dla Europy”. Zlot jest 
współorganizowany przez nasze Centrum, ks. Pawła Nowogórskiego, ks. ku-
stosza Andrzeja Laskosza oraz Tadeusza Kierala. Rozpoczął się od zwiedzania 
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. 
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Następnie odbyła się Msza św. za śp. Wiktora Węgrzyna Komandora Mię-
dzynarodowych Rajdów Katyńskich w 80. rocznicę jego urodzin i wszystkich 
motocyklistów. Po Mszy św. kustosz poświęcił motocykle. Kolejnym punktem 
programu był przejazd do Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popie-
łuszki w Górsku i zwiedzanie muzeów Multimedialnego i Regionalnego oraz 
całego obiektu Centrum. Na zakończenie uczestnicy zatrzymali się na parkin-
gu obok szosy, zapalili znicze i odmówili modlitwę przy pomniku w miejscu 
uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

22.07.2019 – Muzeum Multimedialne im. ks. Jerzego Popiełuszki odwiedziła gru-
pa licząca 41 osób z parafii pw. Wniebowzięcia NMP z Rojca.

23.07.2019 – Tego dnia do Muzeum Multimedialnego przyjechała Oaza Rodzin 
z Białegostoku. Następnie przybyła grupa licząca 44 osoby z Opola.

24–26.07.2019 – W tych dniach muzea Multimedialne i Regionalne i cały obiekt 
Centrum zwiedziła młodzież z Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”, łącznie 
przybyło do nas ponad 1000 osób. Inicjatorem przyjazdu młodzieży był Grze-
gorz Borek, ks. Paweł Nowogórski oraz Marcin Swaczyna.

25.07.2019 – Przybyła grupa kuracjuszy z Ciechocinka z opiekunem Anną Wil-
czewską.

26.07.2019 – Centrum zwiedziła grupa kuracjuszy z Ciechocinka, których opieku-
nem była Barbara Żochowska.

27.07.2019 – Do Centrum przybyła grupa 50 osób z Pruszkowa.
29.07.2019 – W uzgodnieniu z ks. Pawłem Nowogórskim Urząd Marszałkowski 

zaplanował spotkaniem w Muzeum Multimedialnym dla dr Paolo di Buono, 
dyrektora Pracowni Mozaiki na Watykanie.

Sierpień 2019

1.08.2019 – Ks. Paweł Nowogórski wraz z ks. Józefem Ślusarczykiem udali się 
do Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego na spo-
tkanie z marszałkiem Piotrem Całbeckim, w sprawie Ogrodu Biblijnego, który 
ma powstać przy Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

2.08.2019 – Doszło do wyjątkowego ogólnopolskiego spotkania małżeństw (ro-
dzin) z różnych części w Polsce, którzy zawierali sakrament małżeństwa i or-
ganizowali swoje przyjęcie ślubne bez alkoholu. Zaplanowane sześć miesięcy 
wcześniej w rozmowach pomiędzy prezesem Stowarzyszenia Wesele Wesel 
i prezesem Fundacji Centrum Edukacji Młodzieży CEM spotkanie zostało zre-
alizowane. Było to czterodniowe wydarzenie, w ciągu którego uczestnicy je-
den dzień spędzili w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Górsku. W trakcie wydarzenia były przewidziane:
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Film Popiełuszko – Wolność w nas, wykład ks. Sławomira Kostrzewy Współcze-
sne uzależnienia rujnujące małżeństwo.
Wykład Mariusza Treli – Mediacje.
Panel dyskusyjny (zaproszeni goście, przedstawiciele władz, Państwowa Agen-
cja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na temat: Narodowy Program 
Trzeźwości, zadania i zaangażowanie członków Stowarzyszenia WESELE WE-
SEL w krzewienie kultury trzeźwości.
Dla dzieci i młodzieży były przygotowane warsztaty z linorytu i rysunku.
Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w Drodze Krzyżowej od kościoła 
do miejsca porwania – 2 km.

6.08.2019 – Do Centrum przybyła grupa licząca 24 osoby z miejscowości Kórnik.
8.08.2019 – Tego dnia do Centrum przyjechała grupa licząca 46 osób z miejsco-

wości Rychwałd koło Żywca. Następnie cały obiekt Centrum zwiedziła grupa 
kuracjuszy z Ciechocinka, a ich przewodnikiem była Barbara Żochowska.

9.08.2019 – Muzea Multimedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwiedzi-
ła grupa kuracjuszy z Ciechocinka, z Anną Wilczewską.

11.08.2019 – W Świetlicy Środowiskowej przy Centrum odbyło się spotkanie dzie-
ci kolonijnych organizowane przez Dawida Szostka, naszego parafianina.

13.08.2019 – Do Centrum przybyła grupa licząca 44 kuracjuszy z Ciechocinka 
z Anną Wilczewską. Ks. Paweł Nowogórski, ks. Józef Ślusarczyk oraz prof. Zofia 
Włodarczyk udali się do Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-
-pomorskiego w sprawie ustaleń dotyczących powstania Ogrodu Biblijnego 
przy Centrum Edukacji Młodzieży.

14.08.2019 – Pan Jacek Rutkowski pomógł w uzyskaniu 160 metrów kostki od IBF 
Polska, dzięki której będziemy mogli dokończyć chodnik przy Ścieżkach Edu-
kacyjnych.

19.08.2019 – Z inicjatywy ks. Pawła Nowogórskiego odbyło się spotkanie doty-
czące kolejnego Sympozjum naukowego na rok 2020 z udziałem: prof. dr. hab. 
Wojciecha Polaka, dk. prof. dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego, ks. dr. Pawła 
Nowogórskiego, ks. mgr. Józefa Ślusarczyka. Sympozjum Naukowe przewidzia-
ne jest na 20 maja 2020 r. o godz. 10.00.

20.08.2019 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie Komisji 
Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach w spra-
wie tegorocznej edycji, które poprowadził ks. Paweł Nowogórski. Muzea Mul-
timedialne i Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwiedziła grupa ze wspól-
noty Odnowy w Duchu Świętym w Nowym Targu „Światło Taboru”. Tego dnia 
o godzinie 17.30 gdy ks. Paweł Nowogórski przechodził przez bramkę wejścio-
wą do Centrum (czekano na wyróżnienie 50 000. osoby), licznik osób wskazał 
na równą liczbę 50 000 zwiedzających od dnia 27 czerwca 2018 r. (licznik zo-
stał założony prawie 4 od otwarcia Centrum i Muzeum).
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22.08.2019 – Muzeum Multimedialne zwiedziła grupa 60 osób z parafii pw. św. Mak-
symiliana w Bydgoszczy.

29.08.2019 – Centrum Edukacji Młodzieży odwiedziły 2 grupy kuracjuszy z Cie-
chocinka z przewodnikami: Barbarą Żochowską oraz Anną Wilczewską.

Wrzesień 2019

1.09.2019 – Tego dnia do Centrum przybyła grupa licząca 50 osób z parafii pw. św. Wa-
lentego w Konopiskach.

5.09.2019 – Cały obiekt Centrum zwiedziła grupa 48 kuracjuszy z Ciechocinka, 
z przewodnikiem.

7.09.2019 – W świetlicy środowiskowej odbyło się spotkanie ministrantów tutej-
szej parafii.
Tego dnia w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki odby-
ły się Europejskie Dni Dziedzictwa „Polski splot”, organizowane przez Dom 
Kultury w Górsku i Centrum Edukacji. Wydarzenie rozpoczęło się od wykła-
du prof. Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy dr. Marka Chamota Pol-
skie sploty – Pomorze zlepek kultur i narodowości. Następnie dyrektor Domu 
Kultury w Górsku Renata Dobrowolska wraz z dyrektorem Centrum Edukacji 
Młodzieży ks. Józefem Ślusarczykiem przywitali wszystkich gości. Kolejnym 
punktem programu były występy następujących zespołów: Nasze Kujawy 
z gminy Rojewo, Złota Jesień z Grębocina, Wesołe Gospodynie z Koronowa, 
Zespół Harmonia z Górska, Łubianioki z gminy Łubianka, Nadwiślanie z Czarża 
i Solecczanie z Solca Kujawskiego. Na zakończenie Europejskich Dni Dziedzic-
twa reprezentanci zespołów odebrali dyplomy i statuetki.

14.09.2019 – Na terenie Centrum Edukacji Młodzieży odbyły się obchody 20-le-
cia 1 Szczepu Harcerskiego „Błękitna Jedynka” z Górska. Program obejmował: 
uroczystą Mszę św., w czasie której harcerze złożyli na ołtarzu w procesji 
obraz Matki Bożej Harcerskiej, uroczysty Apel Szczepu i złożenie meldunku 
Komendantowi Szczepu, obrzędowe rozpalenie ogniska harcerskiego watry 
przez Kadrę Szczepu wraz z Komendantem Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 
ZHP oraz Komendantem Hufca ZHP Toruń, wręczanie Komendantowi Szczepu 
buławy instruktorskiej i wyznaczenie przez niego strażników ognia, oficjalne 
przywitanie zaproszonych gości na scenie amfiteatru w CEM Górsku oraz prze-
mówienia i podziękowania. Harcmistrz odczytał rozkaz specjalny Komendanta 
Szczepu. Potem miało miejsce wręczenie specjalnych podziękowań, Statuetek 
za szczególne zasługi dla 1 Szczepu Harcerskiego „Błękitna Jedynka” z Górska, 
wręczenie odznak w czterech kategoriach: za wspieranie pracy wychowaw-
czej szczepu, za szczególne wspieranie kadry instruktorskiej szczepu, za lata 
pełnionej służby instruktorskiej na rzecz szczepu, za czynną służbę instruk-
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torską na rzecz szczepu. W czasie uroczystości, nad amfiteatrem Centrum od-
był się pokaz lotniczy z Aeroklubu Pomorskiego – sekcja samolotowa. Odbyła 
się również prezentacja filmu o dwudziestoletniej działalności pracy wycho-
wawczej Szczepu, prezentacja kronik harcerskich Szczepu i Drużyn, koncert 
Orkiestry Dętej ze Złejwsi Wielkiej. Uroczystość zakończono wspólnym Krę-
giem Harcerskim. Ks. dyr. Paweł Nowogórski otrzymał odznaczenia: Medal 
za Zasługi dla Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego od komendanta Chorągwi 
Kujawsko-Pomorskiej ZHP im. Mikołaja Kopernika Jerzego Gębary, statuetkę 
od instruktorów, harcerzy oraz podziękowanie od 1 szczepu „Błękitna Jedyn-
ka”. Szczególne podziękowania za piękną współpracę ks. Paweł skierował 
do Krystyny i Jerzego Rębaczów oraz komendanta Jerzego Gębary.
Tego dnia Muzeum Multimedialne zwiedziła grupa z miejscowości Ząbki bio-
rąca udział w pielgrzymce do Włocławka „Polska pod Krzyżem”. Kolejną grupą 
była Rodzina Radia Maryja z Tarnowskich Gór, która liczyła 38 osób.
Tego dnia odbyło się również spotkanie dotyczące dalszego wspierania Cen-
trum w sali św. Jana Pawła II i Wielkich Polaków z Jackiem Rutkowskim, Sławo-
mirem Bakalarzem, Jerzym Rębaczem, Stanisławem Rafalskim, Bogusławem 
Ziółkowskim i ks. dyr. Pawłem Nowogórskim oraz dotyczące organizacji Aukcji 
Grudniowej na rzecz Centrum Edukacji Młodzieży.

15.09.2019 – Cały obiekt Centrum zwiedziła grupa z Garwolina, Górek i innych 
miejscowości z panią Ewą Makulec. Następnie przyjechała grupa z miejsco-
wości Byszyce z ks. Stanisławem Kusiem (byłym proboszczem). Kolejną grupą 
tego dnia byli parafianie z kościoła św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy.

20.09.2019 – Do Centrum przybyły dwie grupy kuracjuszy z Ciechocinka, a ich 
przewodnikami były: Barbara Żochowska i Anna Wilczewska.

21.09.2019 – W Centrum Edukacji Młodzieży miał Diecezjalny Dzień Wspólnoty 
Domowego Kościoła Diecezji Toruńskiej. Tego dnia do Centrum przyjechała 
grupa rowerowa z Włocławka jadąca szlakiem męczeństwa księdza Jerzego 
Popiełuszki, kultywując tradycję od wielu lat.

22.09.2019 – W świetlicy środowiskowej znajdującej się przy Centrum Edukacji 
Młodzieży jak co roku odbyła się Biała Niedziela zorganizowana przez Klub 
Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

23.09.2019 – Cały obiekt Centrum zwiedziła grupa uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie.

26.09.2019 – Centrum zwiedziła grupa licząca 44 kuracjuszy z Ciechocinka z Anną 
Wilczewską.

28.09.2019 – Cały obiekt Centrum zwiedziła grupa licząca 54 osoby z Centrum 
Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej.

29.09.2019 – Do Muzeum multimedialnego przybyła grupa licząca 50 osób z miej-
scowości Hopowo.
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30.09.2019 – Tego dnia do Centrum przyjechali uczniowie Zespołu Szkół w Bo-
równie.

Październik 2019

1.10.2019 – Centrum zwiedziła pielgrzymka diakonów z Wyższego Metropolitar-
nego Seminarium Duchownego w Warszawie.

2.10.2019 – Muzeum Multimedialne im. ks. Jerzego Popiełuszki zwiedziła Piel-
grzymka z Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

4.10.2019 – Do Muzeum Multimedialnego przyjechała grupa seniorów Regionu 
Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

6.10.2019 – Tego dnia odbył się 27. Bieg Sztafetowy i 4. Maraton Szlakiem Mę-
czeńskiego Drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki od kościoła pw. Świętych Polskich 
Braci Męczenników w Bydgoszczy do Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Je-
rzego Popiełuszki w Górsku.

9.10.2019 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie dotyczą-
ce tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wiel-
kich Polakach.

10.10.2019 – Centrum zwiedziła grupa 40 kuracjuszy z Ciechocinka z przewodni-
kiem Anną Wilczewską.

11.10.2019 – Muzeum Multimedialne zwiedziła grupa z miejscowości Trzebcz 
Szlachecki. Następnymi odwiedzającymi byli kuracjusze z Ciechocinka razem 
z Barbarą Żochowską.

13.10.2019 – W sali kinowo-teatralnej odbyło się szkolenie instruktorów harcer-
skich zorganizowany przez 1 Szczep „Błękitna Jedynka” w Górsku.

16.10.2019 – Tego dnia miała miejsce 5. rocznica uroczystego otwarcia i poświę-
cenia Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

17.10.2019 – W sali kinowo-teatralnej odbyła się próba uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku przed występem z okazji obcho-
dów 35. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Do Centrum 
przybyła grupa licząca 44 kuracjuszy z Ciechocinka, a ich przewodnikiem była 
Anna Wilczewska. Kolejną grupą tego dnia byli pielgrzymi z miejscowości Cho-
dzież. W godzinach wieczornych w sali kinowo-teatralnej obył się koncert Or-
kiestry Wojskowej organizowany przez Szkołę Muzyczną w Górsku.

18.10.2019 – Centrum zwiedziła grupa rowerowa uczniów klasy 2H Zespołu Szkół 
Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

19.10.2019 – Cały obiekt Centrum zwiedziła grupa licząca 52 pielgrzymów z Wał-
cza. Kolejną grupą byli parafianie z bazyliki pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszy-
nie. Następnie przyjechała grupa licząca 49 osób z miejscowości Rogotwórsk 
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z diecezji płockiej. Ostatnią grupą tego dnia byli pielgrzymi z Gdyni i Pruszcza 
Gdańskiego.

19–20.10.2019 – W tych dniach w Górsku odbyły się obchody 35. rocznicy mę-
czeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku odbył się koncert pt. „Dobro Nie-
skończone”, w trakcie którego wystąpili Magda Anioł, Viola Brzezińska, Jacek 
Dewódzki, Adam Szewczyk, Robert Ruszczak oraz Tomek Kamiński. Koncert 
poprowadził Maciej Puto. Kolejnym punktem programu była modlitwa przy 
krzyżu w miejscu uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 20 października 
została odprawiona Msza św. w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Wiesława Śmigla – Ordynariusza Diecezji 
Toruńskiej. Następnie goście przeszli do Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. 
Jerzego Popiełuszki, gdzie odbyło się przedstawienie teatralne o życiu i dzia-
łalności duchownego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Górsku.

20.10.2019 – Przybyła piesza pielgrzymka mężczyzn z Bydgoszczy.
22–30.10.2019 – Remont ogrodu, w trakcie którego powstał Anioł z zieleni.
23.10.2019 – Tego dnia do Centrum przybyła grupa licząca 33 pielgrzymów z miej-

scowości Trutowo.
24.10.2019 – Do Muzeum Multimedialnego przybyła pielgrzymka z Rybnika.
25.10.2019 – Centrum zwiedziła grupa dzieci i młodzieży z klas 4–8 z Dąbrowy 

Chełmińskiej.
26.10.2019 – Przybyła grupa licząca 30 osób z parafii pw. Matki Teresy z Kalkuty 

z Adamowizny.

Listopad 2019

6–27.11.2019 – W tym dniach gościła wystawa Bractwa Oblatów pt. „Aby wszy-
scy byli jedno”.

9.11.2019 – Cały obiekt Centrum zwiedziła grupa z Sochaczewa.
21.11.2019 – W szkołach podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego 

odbył się I etap Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Po-
lakach. Tematem tegorocznej edycji jest „Św. Jan Paweł II na tle historii Polski 
w XX i XXI wieku”.

Grudzień 2019

5.12.2019 – Odbył się koncert charytatywny i aukcja obrazów na rzecz Centrum 
Edukacji zorganizowana przez ks. Józefa Ślusarczyka, ks. Pawła Nowogórskie-
go z inicjatywy Jacka Rutkowskiego. Serdeczne podziękowania specjalne dla 
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Jacka Rutkowskiego za zorganizowanie i ofiarowanie przedmiotów na Aukcję 
na rzecz CEM, a także dla Bogusława Ziółkowskiego. W tym dniu gościliśmy 
założyciela, budowniczego, a zarazem prezesa i pierwszego dyrektora Cen-
trum Edukacji Młodzieży ks. dyr. Pawła Nowogórskiego, który oprowadził go-
ści po Muzeum i Centrum, oraz ks. Czesława Suławę, byłego kapelana Sióstr 
Karmelitanek w Krakowie.

16.12.2019 – W Centrum odbył się coroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy Szkoły 
Podstawowej w Górsku.

19.12.2019 – Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia zorganizowała Koncert Świą-
teczny w Centrum.

20.12.2019 – Odbyły się jasełka dwóch grup przedszkolaków z przedszkola Jagoda 
w Górsku.

Opracowanie:  
Karolina Żbikowska  

ks. Paweł Nowogórski  
Bogusław Ziółkowski
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Widok z lotu ptaka na obiekty Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

Widok ogólny na Muzeum Regionalne w Centrum Edukacji w Górsku
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Koncert Tomka Kamińskiego i innych artystów w kościele parafialnym w Górsku 
z okazji 35. rocznicy uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki

J.E. ks. bp Wiesław Śmigiel z wizytą w Centrum
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Organizatorzy Wesela Wesel z J.E. ks. bp. Tadeuszem Bronakowskim

Koncert Patriotyczny „Polska droga do Wolności” Młodzieżowej Orkiestry Dętej
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Prelegenci Sympozjum Naukowego w Górsku 2019

Piknik sportowo-rodzinny w Centrum Edukacji Młodzieży z udziałem Marka Citko
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Międzynarodowy Program Edukacyjny “Śladami św. Jana Pawła II do Rzymu” dla 
młodzieży z Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

Nowy obraz ścienny pt. Panaroma Torunia
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Spotkanie modlitewne w Centrum w świetlicy środowiskowej

Spotkanie kapłańskie w świetlicy
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Koncert Patriotyczny “Polska droga do Wolności” – ŻUKI w Centrum

Rada Centrum Edukacji Młodzieży - Spotkanie Przyjaciół Centrum
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Dzień Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci przedszkolnych

Otwarcie gali rozdania nagród Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego 
o Wielkich Polakach 2019 przez inicjatora Konkursu ks. Pawła Nowogórskiego
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Marszałek Piotr Całbecki odbiera Medal z okazji Niepodległości od dyrektora 
Centrum Edukacji Młodzieży

Wystawa o Marianie Rejewskim w Centrum Edukacji Młodzieży
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Podziękowania z Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich 
Polakach. Od lewej: siostra Krzysztofa, przewodnicząca Konkursu Małgorzata 
Kowalczyk-Przybytek, ks. dyr. Paweł Nowogórski

Wspomnienie z pobytu Marianny Popiełuszko – matki ks. Jerzego z marszałkiem 
Piotrem Całbeckim i ks. dyr. Pawłem Nowogórskim
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Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego w Centrum

Ogólnopolskie Spotkanie Malżeństw Wesele – prelegenci
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W czasie jednego z występów w sali kinowo-teatralnej w Centrum Edukacji 
Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki

Upominki sponsorowane przez Jacka Rutkowskiego dla dzieci i młodzieży po 
jednym z koncertów
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Warsztaty malowania dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Bogusława 
Ziółkowskiego

Amfiteatr zewnętrzny dla 330 osób w pierwszej fazie budowy
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Przekazanie darów dla Centrum Edukacji Młodzieży na ręce ks. dyr. Pawła 
Nowogórskiego

Widok ogólny z lotu ptaka na zespół budynków Centrum od strony 
południowej, na dachu widać założone panele fotowoltaiczne
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Wizytacja bp. Wiesława Śmigla w CEM 2019 i zwiedzanie Centrum

Z wizytą w Centrum Edulkacji Młodzieży z posłem Tomaszem Latosem




