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Czcigodni Księża Kapelani, 

Zacni Bracia Rycerze, 

świętujemy w naszym rycerskim 
czasopiśmie mały jubileusz. Lutowe 
wydanie ZBROI to 50-ty numer pi-
sma, które towarzyszy Rycerzom Ko-
lumba w Polskiej Jurysdykcji od kilku 
lat. Jako redaktor naczelny dziękuję 
całemu zespołowi redakcyjnemu, 
wszystkim Czcigodnym Księżom Ka-
pelanom i Zacnym Braciom, którzy 
swoją wolontariacką pracą i poświę-
ceniem przyczyniają się do comie-
sięcznego wydawania kolejnego nu-
meru. Bardzo dziękuję poprzednim 
redaktorom naczelnym: Bratu 
Krzysztofowi Orzechowskiemu i Bra-
tu Andrzejowi Anasiakowi. Bratu Bar-
toszowi Amroziewiczowi dziękuję za 
pomoc w zbieraniu materiałów, Bratu 
Piotrowi Ładosiowi za przygotowy-
wanie numerów ZBROI do publikacji 
i do druku, Bratu Krzysztofowi Orze-
chowskiemu za korektę przesyłanych 
tekstów. 

Szczególne podziękowania kieruję 
na ręce czcigodnego księdza prof. 
Tomasza Kraja, którego wieloletnie 
katechezy były dla nas przewodni-
kiem na rycerskiej drodze do dosko-
nalenia i pogłębiania naszej wiary. 
Osobiście, za zgodą ks. kapelana To-
masza, przez wiele lat na podstawie 
Jego tekstów nagrywałem cykliczne 
audycje rycerskie w Diecezjalnym 
Radio VIA, Diecezjalnym Radio RDN 

Małopolska i RDN Nowy Sącz, a także 
innych katolickich rozgłośniach 
w Zamościu, Przemyślu, Płocku czy 
na Jasnej Górze. 

Dziękuję obecnemu Kapelanowi 
Stanowemu Pomocniczemu ks. Wie-
sławowi Lenartowiczowi, który 
"przejął pałeczkę" od ks. Tomasza 
Kraja i we współpracy z innymi księż-
mi kapelanami dostarcza katechezy 
do kolejnych numerów czasopisma. 

Dziękuję wszystkim księżom ka-
pelanom i braciom rycerzom, którzy 
w każdym miesiącu przygotowują 
teksty formacyjne, relacje z wydarzeń 
i uroczystości odbywających się 
w Polskiej Jurysdykcji, zamieszczają 
materiały przygotowane przez Pion 
Programowy (koordynuje brat Rafał 
Szczypta) i Członkowski (koordynuje 
brat Jacek Pisz), a także ogłoszenia 
dotyczące rycerskiej działalności 
w naszym zakonie. Dziękuję bratu 
Januszowi Palczewskiemu za comie-
sięczne "lekcje historii" przygotowu-
jące nas do obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. 

Zapraszam czcigodnych księży 
kapelanów i zacnych braci rycerzy do 
pisania tekstów i przesyłania na adres 
e-mail: zbroja@rycerzekolumba.com 

Korzystając z jubileuszu 50-tego 
numeru ZBROI, zaprosiłem księży 
kapelanów i braci rycerzy tworzących 
historię Rycerzy Kolumba w Jurys-
dykcji Polskiej i naszego rycerskiego 
czasopisma. Na moją prośbę teksty 
przygotowali między innymi: ks. prof. 
Tomasz Kraj, byli delegaci terytorialni 
i stanowi: brat Andrzej Gut Mostowy, 
brat Krzysztof Orzechowski, brat An-
drzej Anasiak, a także brat Leszek 
Waksmundzki oraz brat Przemysław 
Bednarz. Ufam, że te wspomnienia 
u wielu z nas wywołają wzruszenie 
i łezkę w oku, a dla braci którzy dołą-
czyli do naszego zakonu w ostatnich 
latach będą nieprzebranym źródłem 
wiedzy o powstaniu i rozwoju Rycer-
stwa Kolumba w Polsce. 

Zachęcam Braci do korzystania 
z wiedzy i doświadczenia współbraci, 
którzy przyczynili się do powstania 

i rozwoju naszej organizacji w Polsce. 
Każda budowla potrzebuje solidnego 
fundamentu, bez którego niewątpli-
wie będzie się chwiać i niewątpliwie 
się zawali. Takim fundamentem 
w budowaniu bratniej organizacji Ry-
cerze Kolumba jest formacja ducho-
wa, ale także geneza i historia jej po-
wstania oraz rozwoju na świecie 
i w Polsce. Bez rozwoju duchowego 
i zrozumienia misji naszego założy-
ciela sługi bożego ks. Michaela McGi-
vney'a możemy mieć problem ze zna-
lezieniem swojej roli w szeregach za-
konu. A w rycerstwie jest miejsce dla 
każdego pełnoletniego praktykujące-
go katolickiego mężczyzny, pozosta-
jącego w duchowej łączności ze Stoli-
cą Apostolską, który pragnie włączyć 
się w realizację dzieł miłosierdzia, 
wspierając najsłabszych i najbardziej 
potrzebujących. Nasze dzieła realizu-
jemy w duchu miłosierdzia, jedności, 
braterstwa i patriotyzmu. W nieroze-
rwalnym związku z Kościołem Kato-
lickim. 

Działalność w rycerstwie może 
być drogą do zbawienia, a przecież to 
jest cel naszego życia. Zapraszajmy 
więc kolejnych kandydatów do na-
szego zakonu w rodzinach, parafiach 
i środowiskach lokalnych w których 
żyjemy, aby i oni mogli włączyć się do 
wypełniania misji czcigodnego sługi 
bożego ks. Michaela McGivney'a. Jest 
nas już w Polsce ponad 5 tysięcy, ale 
to wciąż kropla w morzu potrzeb. 
Cierpimy na ciągły brak rąk do pracy, 
aby móc reagować na wszystkie na-
pływające do nas prośby. 

Dzieła miłosierdzia realizowane 
codziennie w parafiach, środowiskach 
lokalnych, w całej Polsce i na świecie 
są wyrazem naszej wiary i miłości 
bliźniego. Za co wszystkim czcigod-
nym księżom kapelanom i braciom 
rycerzom serdecznie dziękuję. 

W książce "Bądźcie Miłosierni" 
znajdziemy myśl ks. Jana Twardow-
skiego: "Człowiekowi nie wolno uwa-
żać, że jeżeli jest zdrowszy od innych, 
bardziej wykształcony, to ze swojej 
wysokości może zniżyć się do mniej 
zdolnego, chorego, nie tak bogatego. 
Człowiek nie może zniżyć się do czło-

Słowo Delegata StanowegoSłowo Delegata StanowegoSłowo Delegata Stanowego   
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wieka, może jedynie wypełnić swoje 
powołanie względem słabszych, czy 
pozornie niepotrzebnych. Jeżeli chce-
my uratować znaczenie wyrazu 
"miłosierdzie" w odniesieniu do czło-
wieka to stale musimy mieć w sto-
sunku do siebie zastrzeżenie: Czy na 
drugiego człowieka nie patrzę z wy-
sokości? Czy nie grzeszę tym, że choć 
jestem zamożny - nie pomagam bied-

nym; choć jestem silniejszy - nie po-
magam słabszym? (ks. Jan Twardow-
ski, Bądźcie Miłosierni, Rozważania, 
Wydawnictwo Bernardinum, 2016r.) 

Niech ta myśl ks. Jana Twardow-
skiego będzie drogowskazem w na-
szej rycerskiej działalności. Pamiętaj-
my również, że jeżeli rycerz Kolumba 
podejmuje jakiekolwiek działania, 

zawsze kieruje się zasadami miłosier-
dzia, jedności, braterstwa i patrioty-
zmu, a w kontaktach ze swoim bra-
tem rycerzem zawsze na pierwszym 
miejscu jest braterstwo. 

Pozdrawiam Bratersko 

Vivat Jezus! 

Tomasz Wawrzkowicz 

Katecheza KapelanaKatecheza KapelanaKatecheza Kapelana   
Katecheza 67 

 
Przed ukazaniem się 50-tego in-

ternetowego numeru „Zbroi” zosta-
łem poproszony o napisanie artykułu, 
który wpisuje się w tę może jeszcze 
nie całkiem długą, ale jednak już hi-
storię. W sumie było mi dane napisać 
62 katechezy. Niech mi więc będzie 
wolno nakreślić kilka zdań o tym, ja-
kie były początki owych katechez 
i jaka idea przyświecała mi jako ich 
autorowi. 

Początki czegoś takiego jak kate-
chezy dla Rycerzy Kolumba to po-
mysł Najwyższego Rycerza Carla An-
dersona, który, jak mnie doszły słu-
chy, chciał w ten sposób wykorzystać 
„potencjał”, jaki w szeregi Rycerzy 
wnosili księża kapelani. Rolę kapela-
nów amerykańscy Rycerze – decy-
denci dostrzegli w związku z pertur-
bacjami w szeregach polskich Ryce-
rzy, które mogły niechybnie, gdyby 
właśnie nie rola księży kapelanów, 
doprowadzić w praktyce do unice-
stwienia Zakonu w Polsce w samych 
jego początkach. Od tamtego czasu, 
jak usilnie podkreślali niektórzy ame-
rykańscy Bracia, większą uwagę 
zwrócono na księży kapelanów i to 
pod dwojakim kątem: tego, co oni 
zrobią dla Rycerzy i co Rycerze im 
zawdzięczają oraz co jeszcze mogliby 
zrobić dla Zakonu, czyli jak w sposób 
bardziej skoordynowany wykorzystać 
ten potencjał. W tym kontekście na-
rodził się pomysł Najwyższego Ryce-
rza, by polski kapelan pisał dla pol-
skich Rycerzy katechezę. Na pytanie 
jak często, odpowiedź brzmiała: we-
dług potrzeb. Te potrzeby zostały 
określone na jedna katechezę mie-
sięcznie. Ktoś może powiedzieć, że to 
nie za dużo. Jednak w grę wchodziło 

niebezpieczeństwo pewnego znudze-
nia, jeśli katechezy byłyby zbyt czę-
ste. Ówcześni decydenci (był to, jak 
pamiętam, rok 2012) określili więc, 
żeby to było właśnie raz na miesiąc. 

Kolejne pytania dotyczyły tego, 
o czym mają być katechezy. Począt-
kowo Najwyższy Rycerz był zdania, 
że należy kapelana stanowego (lub 
kapelana stanowego pomocniczego), 
zaprosić na pół roku do Ameryki i tam 
odpowiednio go przygotować do tej 
misji. Idea ta została jednak później 
zmieniona. Najwyższy Rycerz życzył 
sobie jednak, by kanwą dla katechez 
były trzy dokumenty św. Jana Pawła 
II: Adhortacja „Familiaris Consortio”, 
Adhortacja „Christifideles Laici” i En-
cyklika „Evangelium vitae”. I tak się 
zaczęło... 

Wiele z napisanych katechez ma 
związek z pierwszym z owych doku-
mentów, czyli Adhortacją „Familiaris 
consortio”, chociaż w wielu przypad-
kach związek ten jest dość luźny. Sta-
rałem się jednak, by jakiś związek 
zawsze był. Wiem, że niektórzy Bra-
cia byli bardzo niezadowoleni, że cią-
gle odnoszę się do tego jednego do-
kumentu, a przecież można było po-
ruszyć tyle innych, bardziej atrakcyj-
nych tematów. Jest jednak zawsze 
problem pisania tak, by mówiąc po-
tocznie, nie wchodzić w paradę kape-
lanom poszczególnych rad. W naszej 
Radzie 14000 jest bowiem zwyczaj, 
że na każdym spotkaniu Rady ks. Ka-
pelan ma krótką katechezę do zebra-
nych i chodziło o to, by się nie powta-
rzać. Dlatego katecheza Kapelana 
Rady dotyczyła tematyki bardziej 
aktualnej, natomiast katecheza 
w „Zbroi” miała, zgodnie z tym zamy-
słem, mieć charakter czegoś bardziej 
systematycznego, dla czego struktu-

rę tworzyły zagadnienia Adhortacji 
„Familiaris Consortio”. Sądzę, że po-
mimo głosów niezadowolenia, był to 
jednak wybór słuszny. Dawał mi on 
bowiem także możliwość wykorzy-
stania wiedzy, którą, jako profesor 
teologii moralnej, w sposób w miarę 
przystępny mogłem się podzielić 
w Braćmi, a co z kolei znajdowało wy-
raz w pozytywnych opiniach na te-
mat owych katechez. 

Wśród wielu zagadnień, na które, 
korzystając z ponownej okazji, chciał-
bym raz jeszcze zwrócić uwagę Braci, 
jest zagadnienie prawdy rzeczy. 
Prawda ta odnosi się do zamysłu, jaki 
Bóg ma wobec stworzeń, wobec rze-
czy właśnie. Nie wszyscy i nie natych-
miast są w stanie ten zamysł rozpo-
znać. Chodzi o to, by rzeczy – to, co 
stworzone przez Boga – traktować 
zgodnie z Bożą wolą, zgodnie z owym 
Bożym zamysłem, czyli właśnie zgod-
nie z prawdą o tych rzeczach 
(stworzeniach). Wielu ludziom wydaje 
się dziś, że ten zamysł Boga, Jego wo-
la odnośnie stworzeń, do niczego ich 
nie zobowiązuje. Mogą sobie używać 
tego świata według swego własnego 
pomysłu, realizując w ten sposób 
swoją wolność. Problem w tym, że 
działanie sprzeczne w wolą Bożą, prę-
dzej czy później prowadzi do mniej-
szej lub większej katastrofy, do cier-
pienia, bólu i licznych zranień, zupeł-
nie niepotrzebnych. Dlatego tak waż-
ną rzeczą jest rozeznanie woli Bożej, 
Jego zamysłu, co jak powiedziałem, 
nie przychodzi wcale tak łatwo. To, co 
ludzie robią dziś urządzając swe życie 
według własnych pomysłów 
(małżeństwo, miłość małżeńska, sek-
sualność, sprawiedliwość, relacje we-
wnątrz rodziny i różnych ludzkich 
wspólnot) można porównać do zaku-
pu mebli. Wiadomo, że dziś najczę-
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ściej meble kupuje się w paczkach 
i montuje się je w domu. Wyobraźmy 
sobie sytuację, w której kupiliśmy 
mebel, ładny, dość wyrafinowany 
(a więc i skomplikowany), ale nie 
chcemy go składać według zaleceń 
producenta lecz według własnego 
pomysłu. Na początku wydaje się 
nam, że jesteśmy genialni, a przy-
najmniej dużo mądrzejsi od produ-
centa, tym bardziej że ktoś z boku 
(media?) bez przerwy zapewnia nas, 
że jesteśmy wolni i możemy to zrobić 
po swojemu. Po pewnym czasie jed-
nak okazuje się, że mebel nie chce 
przybrać kształtu, który widzieliśmy 
na wystawie. Porobiliśmy dodatkowe 
nawierty, przez co ściany nośne nieco 
osłabły, a i tak mebel nie chce stać, 
a co dopiero pomyśleć o jego obcią-
żeniu. Więc co prędzej wracamy do 
instrukcji. Gdzie ona jest? Widzimy 
jednak, że nawet jak zaczniemy 
wszystko od nowa, to to, co zrobili-
śmy dotychczas, ślady wszystkich 
błędów w montażu, pozostanie i bę-

dzie dodatkowo osłabiało nasz mebel 
i czyniło go mało przydatnym do ce-
lu, do którego chcieliśmy go przezna-
czyć. 

Przenieśmy ten obraz na ludzkie 
życie. Mamy je jedno i w odróżnieniu 
od mebla nie możemy go wymienić 
na nowe. Wszystko, co w nim uczyni-
my, będziemy w mniejszym lub więk-
szym stopniu nieść przez nasze życie. 
Dotyczy to przede wszystkim na-
szych pomysłów, które stoją 
w sprzeczności z instrukcją obsługi 
naszego jestestwa, którą zostawił 
nam Bóg. Dlatego tak ważne jest, by 
tę instrukcję poznawać, choć pozna-
wanie to jest nieraz żmudne, mało 
atrakcyjne lub wręcz nudne. Ale moż-
na tu skorzystać z pomocy tych, któ-
rzy wielu już pomogli „złożyć” ich 
życie i je „poskręcać”. To jest rola teo-
logów, księży, naszych kapelanów. 
Środkiem, którym się posługują, by 
nam pomóc jest właśnie katecheza. 
Dlatego mądrość winna nam nakazy-

wać, by z tych katechez korzystać, 
nawet wtedy, gdy na pierwszy rzut 
oka wydają się one mało atrakcyjne, 
niezbyt interesujące. Wiedział Naj-
wyższy Rycerz, który sam jest profe-
sorem i wykładowcą w różnych insty-
tucjach teologicznych, dlaczego chce, 
by Rycerze, zwłaszcza Rycerze w Pol-
sce, którzy nie mają za sobą długiej 
tradycji Rycerstwa, mieli owe kate-
chezy. Dlatego okrągła rocznica na-
szej „Zbroi” jest okazją do refleksji 
nad tym, jak korzystamy z katechez 
w niej zawartych, czy modlimy się za 
tego, który je dziś tworzy oraz za Naj-
wyższego Rycerza, który pomyślał 
i o katechezach dla nowych Rycerzy 
Kolumba w dalekiej Polsce. 

Ks. Tomasz Kraj 
Kapelan Rady 14000 

 

Wszystkie katechezy 
są dostępne na stronie 

www.RycerzeKolumba.com 

Początki ZbroiPoczątki ZbroiPoczątki Zbroi   
Niech modlitwa, dawanie świadectwa 

wierze i troska o najbardziej potrze-
bujących braci będą zawsze filarami 

waszych działań... 
Papież Franciszek 
do Rycerzy Kolumba,  
fragment z pierwszego wydania 
„Zbroi” 

 

Ukazuje się właśnie 50 numer 
„Zbroi”, naszego rycerskiego maga-
zynu informacyjno-formacyjnego. 
Gdy w listopadzie 2013 roku ukazy-
wał się pierwszy numer „Zbroi” Ryce-
rze Kolumba w Polsce znajdowali się 
w zupełnie innej sytuacji. Po pierw-
sze, było nas około 3 000 Rycerzy 
skupionych w 65 radach w 16 rejo-
nach. Po drugie, byliśmy najmłodszą 
jurysdykcją stanową w całym Zako-
nie. Po trzecie, istniała jeszcze co 
prawda możliwość osobistego nawią-
zywania kontaktów przez Rycerzy, 
ale wzrastająca liczba członków i rad 
wymusiła konieczność stworzenia 
właściwego obiegu informacji. Ów-
czesny Delegat Stanowy brat Krzysz-
tof Orzechowski podjął więc decyzję 
o wydawaniu biuletynu informacyj-
nego Polskiej Rady Stanowej pod ty-

tułem „Zbroja”. W redakcji miesięcz-
nika zasiedli: Delegat Stanowy brat 
Krzysztof Orzechowski jako redaktor 
naczelny, kapelan stanowy pomocni-
czy ks. dr hab. Tomasz Kraj oraz brat 
Piotr Ładoś.  

Pierwszy numer „Zbroi” przynosił 
wiadomości o przesłaniu papieża 
Franciszka do Rycerzy Kolumba, ce-
remonii Stopnia Patriotycznego 
w Łomży, Warsztatach Pogłębiania 
Wiary w Porszewicach oraz Peregry-
nacji Obrazu Niepokalanego Poczęcia. 
Ważną częścią biuletynu była także 
sekcja „Wieści z Rad”, która przynosi-
ła najważniejsze wiadomości z rad 
lokalnych. Obok artykułów w pierw-
szym numerze pojawiło się Słowo 
Delegata Stanowego oraz katecheza 
kapelana stanowego pomocniczego. 
Te dwie kolumny towarzyszą nam od 
tamtej pory przy lekturze każdego 
numeru „Zbroi”.  

Dzisiaj Rycerzy Kolumba w Polsce 
jest ponad 5 000 w 103 radach lokal-
nych w 28 rejonach. W samej tylko 
Europie Rycerze Kolumba są obecni 
w Polsce, na Ukrainie, na Litwie i we 
Francji. Ten wspaniały rozwój rycer-

stwa możliwy jest dzięki codziennej 
i wytrwałej wierności wizji Sługi Bo-
żego ks. Michaela McGivney’a. Jego 
marzenie, aby Rycerze Kolumba byli 
obecni w każdej parafii staje się po-
woli rzeczywistością. Ogromną zasłu-
gę w rozpowszechnianiu informacji 
o Zakonie, jego zasadach i dziełach 
ma „Zbroja”, której jubileuszowy, 
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50 numer, został wydany. Powięk-
szyła ona swoją objętość dwukrotnie 
i dzisiaj stanowi niezastąpione źródło 
wiedzy o sprawach rycerskich, istnie-
jących programach polskiej jurysdyk-
cji oraz aktualnej sytuacji członkow-
skiej. Dostępna w sieci, często bywa 
drukowana i kolportowana w radach 
tak, aby każdy mógł zapoznać się z jej 
treścią. Redaktorem naczelnym jest 
obecny Delegat Stanowy brat To-
masz Wawrzkowicz, a w skład redak-
cji wchodzą kapelan stanowy pomoc-
niczy ks. Wiesław Lenartowicz oraz 

bracia Krzysztof Orzechowski, Jaromir 
Kwiatkowski, Tomasz Adamski, Bar-
tosz Amroziewicz i Piotr Ładoś. Obok 
Słowa Delegata Stanowego i comie-
sięcznej katechezy kapelana swoje 
stałe rubryki mają piony członkowski 
i programowy Rady Stanowej. Te tre-
ści są wzbogacane artykułami nadsy-
łanymi przez braci Rycerzy z całej 
Polski. Szczególnie interesująco zapo-
wiada się cykl artykułów o patrioty-
zmie, który ma związek z obchodami 
setnej rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez naszą Ojczyznę.  

Dzisiejszą rzeczywistość polskiej 
jurysdykcji stanowej trudno sobie 
wyobrazić bez „Zbroi”. Z okazji jubile-
uszowego wydania 50 numeru życz-
my sobie, aby za kolejne pięć lat przy 
wydaniu 100 numeru Rycerze Kolum-
ba w Polsce rozwijali się jeszcze po-
myślniej, a modlitwa, dawanie świa-
dectwa wiary i troska o potrzebują-
cych braci były zawsze filarami na-
szych działań. 

Przemysław Bednarz 

Powstanie Rycerzy Kolumba w PolscePowstanie Rycerzy Kolumba w PolscePowstanie Rycerzy Kolumba w Polsce   

Powołanie Rycerzy Kolumba 
w Polsce – pierwsze inspiracje, 

przesłanie i wspomnienia 
 

Prof. Stanisław Grygiel w lutym 
2004 roku zaprosił na VII Światowe 
Rekolekcje Podhalańskie w Rzymie 
Carla Andersona – Najwyższego Ry-
cerza Zakonu Rycerzy Kolumba. Pa-
nowie znali się od wielu lat z wykła-
dów na Uniwersytecie Laterańskim 
w Rzymie i Katolickim Uniwersytecie 
w Waszyngtonie. Spotkanie rekolek-
cyjne górali z całego świata upewniło 
Najwyższego Rycerza, że Podhale 
i Polska to właściwe miejsce na roz-
poczęcie rozwoju Zakonu w Europie. 
Głęboka wiara, gotowość wzajemnej 
pomocy i solidarność katolików 
w chwilach próby, legły u podstaw 
powstania Rycerzy w Ameryce. War-
tości te należałoby pielęgnować i po-
głębiać także we współczesnej Euro-
pie. 

Carl Anderson już podczas pierw-
szych rozmów na Rekolekcjach był 
pod wrażeniem „polskich świetych“ - 
Brata Alberta i Ojca Maksymiliana 
Kolbe. Zapewne dlatego kilka miesię-
cy pózniej w pażdzierniku 2004 r., 
kiedy Rada Dyrektorów Zakonu od-

wiedziła Polskę, przy ścianie śmierci 
obozu koncentracyjnego Auschwitz 
odprawiono nabożeństwo w 22 rocz-
nicę kanonizacji św. Maksymiliana 
Kolbe.  

Nazajutrz gościliśmy Radę Dyrek-
torów w Zakopanem, gdzie poznałem 
Joe Shulza – Dyrektora odpowiedzial-
nego za rozwój Zakonu w Polsce, 
z którym miałem zaszczyt pracować 
wiele lat i cieszyć się Jego przyjaźnią. 

Zaproszenie na następną Najwyż-
szą Konwencję Rycerzy w Chicago, 
w czasie której była ogłoszona decy-
zja o rozwoju Zakonu w Polsce, było 
dla mnie zaszczytem, ale i zobowiąza-
niem. 

Wspólnie z prof. Stanisławem 
Gryglem odbieraliśmy podczas tejże 
Konwencji w 2005 w Chicago oficjalny 
dokument o rozpoczęciu działalności 
Rycerzy Kolumba w Polsce. Było to 
symboliczne, gdyż profesora można 
uznać za „patrona“ tej decyzji i dzia-
łań, które później nastapiły. Zgoda 
kardynała Franciszka Macharskiego, 
aby być naszym przewodnikiem du-
chowym była dla nas zaszczytem 
i wsparciem. Wynikała zapewne ze 
znajomości działalności Rycerzy Ko-
lumba i osobiście Najwyższego Ryce-
rza Carla Andersona. 

Henryk Mikołaj Górecki mieszkał 
w Zębie od dwudziestu lat. Bywając 
często u niego w domu, byłem świad-
kiem jak kard. Franciszek Macharski 
spacerując Gubałówką wstępował do 
światowej sławy kompozytora. Nasze 
rozmowy ułatwiły mi przekonanie 
Henryka Mikołaja do wstąpienia do 

naszej Rady Ludźmierskiej Rycerzy 
mimo, że generalnie unikał On przy-
należności do wszelkich organizacji. 

20 stycznia 2006 w Ludźmierzu 
zostało przyjętych do Rycerzy pierw-
szych 17 braci w Polsce. W inicjacji 
uczestniczył Joe Shultz, a naszym ka-
pelanem zgodził sie być kustosz 
Sanktuarium Ludźmierskiego ks. Ta-
deusz Juhas, który znał Zakon ze Sta-
nów Zjednoczonych i Kanady. W dniu 
następnym dzięki staraniom ks. To-
masza Kraja i Przemysława Bednarza 
przyjęliśmy następnych Rycerzy 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach. 

W następne dni odbyły się inicja-
cje w Łomiankach, Łomży, Radomiu 
i Starachowicach, a Rada Dyrektorów 
10.04.2006 r. zaaprobowała powsta-
nie pierwszych sześciu Rad Rycerzy 
Kolumba w Polsce. 

Kilkanaście dni później w Łagiew-
nikach, w dniu przyjazdu Ojca Święte-
go Benedykta XVI do Krakowa złożo-
no przysięgę wierności Ojcu Święte-
mu i biskupom w obecności Najwyż-
szego Rycerza Carla Andersona. Było 
to stosownym przypieczętowaniem 
powstania Zakonu Rycerzy Kolumba 
w Polsce. 

9 czerwca 2006 Rada Dyrektorów 
powołała mnie na Delegata Teryto-
rialnego Rycerzy w Polsce, co odebra-
łem jako pozytywną ocenę mojej do-
tychczasowej pracy i wyraz zaufania. 
Zaproszenie na zbliżającą się Najwyż-
szą Konwencję w Orlando przedsta-
wicieli wszystkich 6 Rad Lokalnych 
pozwoliło moim Braciom lepiej po-
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znać Zakon, delegatów z całego świa-
ta i wspólnie pomodlić się o powo-
dzenie misji budowania Zakonu Ryce-
rzy Kolumba w Polsce. 

I Ogólnopolski Zjazd Rycerzy Ko-
lumba w Łagiewnikach został zwoła-
ny na 30 września 2006 r. Wspólna 
rozmowa o rozwoju Zakonu w Polsce, 
ale przede wszystkim słowa wsparcia 
Kard. Franciszka Macharskiego, były 
motywacją i natchnieniem do dalszej 
pracy. 

Nasza wspólnota zaczynała sie 
opierać na osobistych znajomościach, 
przyjaźni całych rodzin i zjednoczeniu 
opartym na chrześcijańskich warto-
ściach. 

Carl Anderson podczas rozmowy 
z Henrykiem Mikołajem Góreckim 
w Zakopanem przekazał szczególne 

uznanie dla twórczości kompozytora 
i poprosił o napisanie lub poświęcenie 
Rycerzom utworu o treści religijnej. 
Hymn „Pod Twoją Obronę“, który był 
na ukończeniu, kompozytor postano-
wił zadedykować Zakonowi, którego 
był współbratem. Wykonanie odbyło 
się podczas XVII Festiwalu Muzyki 
Sakralnej „Gaude Mater“ w Często-
chowie w obecności Najwyższego 
Rycerza, Kapelanów i Rycerzy z Pol-
ski. Był to dla nas wielki honor, że ten 
wybitny kompozytor, patriota - od-
znaczony Orderem Orła Białego - jest 
z nami. Kilka lat później, kiedy rodzina 
poprosiła mnie abym niósł urnę 
z prochami kompozytora na pogrze-
bie w Katowicach, żegnałem nie tylko 
przyjaciela, ale także – w imieniu ca-
łego Zakonu - współbrata w Rycer-
stwie . 

Tych kilka faktów i myśli o na-
szych pierwszych latach w Polsce 
skłania mnie do refleksji, że muszę 
podziękować Panu Bogu, iż na mojej 
drodze życiowej spotkałem właściwe 
i dobre osoby. Ludzi, którzy - dzięki 
Opatrzności Bożej - pozwolili mi do-
łożyć cegiełkę do budowania Zakonu 
Rycerzy Kolumba w Polsce. Poza już 
wymienionymi w tekście osobami, 
szczególne podziękowania należą się 
ks. Tomaszowi Krajowi i bratu Krzysz-
tofowi Orzechowskiemu, którzy 
w trudnych chwilach Zakonu w Polsce 
byli ostoją właściwych decyzji i gwa-
rancją dalszego rozwoju - dla dobra 
Kościoła. 

Staropolskie Bóg Zapłać. 

Andrzej Gut-Mostowy 
Pierwszy Delegat Terytorialny 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Wspomnienie Krzysztofa OrzechowskiegoWspomnienie Krzysztofa OrzechowskiegoWspomnienie Krzysztofa Orzechowskiego   

Drodzy Bracia Rycerze! 

Czcigodni Kapelani! 

Rycerstwo współczesne - Rycerze 
Kolumba - jest fantastyczną formą 
kształtowania i realizowania się po-
staw mężczyzn. To stwierdzenie pada 
z perspektywy kilkunastu już lat mo-
jego rycerstwa i przewodzenia wspól-
nocie: tej lokalnej, jako Wielki Rycerz 
Rady, i tej ogólnokrajowej, jako Dele-
gat Terytorialny, a następnie Stano-
wy. I formułuję to stwierdzenie mając 
świadomość, iż codzienność nie zaw-

sze bywa „fantastyczna”. Codzien-
ność nacechowana jest trudami ale 
i radościami, stanami zachwytu „że 
góry można przenosić”, ale też chwi-
lami poczucia totalnej klęski, kiedy 
wydaje się, że „wszystko to na nic”. 
Można by rzec: „jak w życiu”.  

Ale my tym różnimy się - będąc 
Rycerzami - że nie poddajemy się 
bezwolnie trudom i kłopotom, że po-
dejmujemy działanie, że drobne rado-
ści nas uskrzydlają i motywują, 
a przede wszystkim, że będąc katolic-
kimi dżentelmenami mamy świado-
mość tego, dlaczego to czynimy 
i z jakiego wsparcia korzystamy. 
Wszakże „wszystko mogę w tym, 
Który mnie umacnia” (św. Paweł). 

Stając wobec rozmaitych wyzwań 
Rycerz Kolumba nie może się podda-
wać. Ufając, że żyjąc tu i teraz jeste-
śmy narzędziem w rękach Pana Boga 
by realizować Jego plany, nie wolno 
nam Jemu odmawiać. 

W poczuciu Bożej opieki i przeko-
nany, że Panu Bogu się nie odmawia 
przyjąłem 1 sierpnia 2010 roku powo-
łanie przez Najwyższego Rycerza 
Carla Andersona na Delegata Teryto-
rialnego. Obowiązki te podjąłem 
w bardzo trudnym okresie rozwoju 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. 
Był to bowiem czas, w którym pewna 

część Braci naszej wspólnoty posta-
nowiła pójść „inną” drogą, własną 
drogą, odcinając się od wspólnych 
korzeni Rycerzy Kolumba, doświad-
czeń i niemal 130-letniej tradycji. Zde-
cydowana większość braci Rycerzy 
zaprezentowała wówczas w pełni 
dojrzałą rycerską postawę, dochowu-
jąc wierności rycerskiemu ślubowa-
niu. Dzięki Bożej Opatrzności ten 
trudny czas nas wzmocnił i zaowoco-
wał zmianą statusu Rycerzy Kolumba 
w Polsce ze statusu „terytorium” na 
status „stan”. Historycznym wyda-
rzeniem była I Konwencja Stanowa, 
którą w uroczysty sposób przeżywali-
śmy w Częstochowie, goszcząc na niej 
Zastępcę Najwyższego Rycerza Den-
nisa Savoie’a. Powstały wtedy pierw-
sze stanowe struktury organizacyjne, 
doskonalone w kolejnych latach roz-
woju naszego Zakonu w Polsce. Jesz-
cze w 2011 roku, dopełniając wszyst-
kich niezbędnych powinności, uzy-
skaliśmy jako polska jurysdykcja pra-
wo do Stopnia Patriotycznego. Jeste-
śmy piątą - po Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie, Meksyku i Filipinach - 
jurysdykcją mającą struktury tego 
stopnia. Pamiętna była pierwsza ini-
cjacja Stopnia Patriotycznego w paź-
dzierniku 2011 roku i wystawiony po 
raz pierwszy Korpus Stopnia Patrio-
tycznego w Święto Niepodległości 
11 listopada 2011 roku w Warszawie. 
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Drobne oraz bardziej okazałe 
dzieła podejmowane przez Braci Ry-
cerzy z rad lokalnych tworzyły wize-
runek naszego Zakonu. Powodowały 
też rozwój ilościowy wspólnot rycer-
skich w Polsce. 

Tworzenie wspólnoty to budowa-
nie relacji pomiędzy jej członkami. 
Nieocenioną rolę odgrywają w two-
rzeniu naszych wspólnot Kapłani, 
kapelani w naszych radach i kapelani 
stanowi. Są to nasi przewodnicy du-
chowi. 

Ogromnym wsparciem i pomocą 
służył nam - chcę to podkreślić, 
szczególnie, że i mnie osobiście – 
mentor spraw polskich w Radzie Naj-
wyższej, wspaniały Brat Rycerz 
i Przyjaciel Józef Szulc. Jego wkład 
w rozwój Rycerzy Kolumba w naszym 
kraju, Jego zaangażowanie i ogromna, 
pokorna praca są nie do przecenienia. 
Niech Mu Pan to wynagrodzi obficie 
i da radość z oglądania efektów Jego 
trudu. 

Chciałbym również wspomnieć 
o Ronie Traczu, Wojciechu Dadaku, 
Jimie Nadzieja, Tomaszu Kaliszu, Ste-
fanie Otrembie i Leszku Waksmundz-
kim, a także o całej rzeszy Braci dzia-
łających w swoich środowiskach lo-
kalnych. Dziś człowiek powinien być 
tam, gdzie może znaleźć innych. 
Chcąc dotrzeć do innych mężczyzn 
nie można na nich czekać. Trzeba 
wyjść z zaproszeniem. 

Pragnę zauważyć, że Zakon Ryce-
rzy Kolumba jest jedną z wielu propo-
zycji aktywności i rozwoju duchowe-
go dla mężczyzn. Zaproszenie do by-
cia Rycerzem Kolumba kierujemy do 
każdego mężczyzny spełniającego 
dwa minimalne warunki: pełnolet-
niość i bycie praktykującym katoli-
kiem. Bracia, którzy są Rycerzami 
odpowiedzieli pozytywnie na to za-
proszenie i cała wspólnota rycerska 
cieszy się z każdego nowego Brata. 
Ale oprócz radości z faktu bycia Ryce-
rzem, każdy z nas bierze na siebie 
odpowiedzialność za kształtowanie 
dobrego imienia Zakonu, za budowa-
nie jego wizerunku w swojej społecz-
ności lokalnej, w swoim kraju, na 
świecie. Wszyscy razem – nie tylko 
dwanaście, dziesięć czy pięć lat temu, 
ale i dzisiaj – jesteśmy pionierami 
w budowaniu opinii o Rycerzach Ko-
lumba w Polsce. W jaki sposób to ro-
bimy? Poprzez swoją codzienną po-
stawę i działanie, a nie poprzez dekla-
racje czy tak modną dziś „narrację”. 

Zakon nasz jest wspólnotą szcze-
gólną. Jednoczy nas cel oraz sposoby 
osiągnięcia tego celu. Miłosierdzie, 
Jedność, Braterstwo i Patriotyzm jako 
wyznaczniki naszych działań potrze-
bują również odpowiedniej informacji. 
Także budowanie tożsamości opartej 
o wspólne wzorce, zasady i tradycje 
oraz dzisiejsza „cywilizacja obrazko-
wa” wymagają nowych płaszczyzn 
komunikacji. Taką rolę przez 50 kolej-

nych wydań starał się spełniać nasz 
biuletyn „Zbroja”. Jest to narzędzie, za 
pomocą którego możemy przekazy-
wać treści formacji duchowej, dzielić 
się doświadczeniami, wzajemnie się 
wzbogacać, ujawniać swoje talenty, 
wykorzystując je dla dobra wspólne-
go. Nasza „Zbroja” nie tylko chroni 
rycerza, ale pomaga mu także właści-
wie budować swoje wnętrze, co jest 
również zadaniem współczesnego 
Brata Rycerza Kolumba. 

Wyrażam w tym miejscu ogromną 
wdzięczność ks. Tomaszowi Krajowi 
oraz Piotrowi Ładosiowi za ich wierną 
służbę od początku istnienia Zbroi. 
Ks. prof. Tomasz Kraj, mimo że Wielki 
Profesor, służy nam darem przekła-
dania nawet najbardziej trudnych 
dokumentów Kościoła na tekst zro-
zumiały dla każdego mężczyzny, na-
wet tego, który nigdy nie studiował 
teologii. Brat Piotr perfekcyjnie wy-
konuje dla nas niewidzialną na co 
dzień pracę redakcyjną. 

Raz jeszcze dziękując, wyrażam 
nadzieję na dalszą owocną współpra-
cę dla dobra polskich mężczyzn i ca-
łego naszego Zakonu. 

Vivat Jezus! 

dr Krzysztof Orzechowski 
Ostatni Delegat Terytorialny 
i Pierwszy Delegat Stanowy 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 

Prorocy dobrych wiadomościProrocy dobrych wiadomościProrocy dobrych wiadomości   
Bracia Rycerze, 

jubileusz, rocznica czy inna ważna 
okazja to doskonały moment do po-
dzielenia się refleksją na temat nam 
bliski. Tak się składa, że widzisz na 
ekranie swojego urządzenia 50 nu-
mer Zbroi. To biuletyn, którego poło-
wą wydań miałem okazję kierować 
jako redaktor naczelny. Przynależ-
ność do Rycerzy Kolumba to okazja 
dla wielu z nas by poznać swoje zdol-
ności, talenty, by posiąść nowe umie-
jętności czy kompetencje. Wielokrot-
nie miałem okazję o tym mówić, że 
nasza organizacja do doskonałe miej-
sce dla chcących uczyć się bycia lide-
rem, kierowania zespołem dorosłych 
mężczyzn, czy pielęgnować cechy 

aktora realizując je w zespołach 
inicjacyjnych.  

Potrzeba do tego tylko jedne-
go, męskiej odwagi. To przecież 
naturalne, że mężczyzna cechuje 
się odwagą. Rodzi się wojowni-
kiem i przez lata swojego życia 
udowadnia, że tym wojownikiem 
jest. Gdy spojrzymy na historię 
ludzkości i role jaką odgrywał 
w niej mężczyzna, to widzimy go 
na starożytnych malowidłach jako 
tego, który rozpala ogień, buduje 
schronienie, poluje, by zdobyć po-
żywienie. Na kartach Biblii widzi-
my także mężczyzn, których źle 
rozumiana ambicja prowadzi do 
zbrodni, podstępu, mówiąc 
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wprost: do złych czynów. Spotykamy 
tam obraz królów, wielu szlachet-
nych, umiejących dobrze wykorzystać 
swoje stanowisko, dbających o swo-
ich poddanych. Innym wydawało się, 
że posiadają bezgraniczną władzę, 
oddają się uciechom życia codzienne-
go. 

Ciekawą grupą mężczyzn, bohate-
rów ksiąg biblijnych są prorocy. Jak 
wiemy było ich wielu. Prorok to ten, 
który przemawia w czyimś imieniu. 
Sama definicja sugeruje w pewien 
sposób ciekawe zajęcie: przekazywa-
nie informacji przygotowanych przez 
kogoś innego. Jak wielu z nas dziś 
chciałoby być takim „rzecznikiem” 
kogoś ważnego. Zbieramy informacje 
i przekazujemy je dalej – to takie pro-
ste. Delegat Stanowy mówi o zada-
niach, które mamy do zrealizowania, 
np. rozwój członkostwa, a Delegat 
Rejonowy (mówi w imieniu DS) prze-
kazuje te informacje członkom rad 
lokalnych. Możemy powiedzieć: taki 
„prorok” w naszej organizacji. 

Gdy przyjrzymy się historii proro-
ków Starego Testamentu zauważymy 
wspólną cechę. Żaden z proroków nie 
odpowiedział ochoczo na wezwanie 
Boga, by być Jego prorokiem. Każdy 
z nich szukał wymówek i powodów, 
dla których to kto inny powinien to 
miejsce zająć. To szukanie wymówek 
nie ograniczało się tylko do słów 

sprzeciwu, często przybierało formę 
– moglibyśmy powiedzieć – „walki” 
z Panem Bogiem. Pamiętać należy 
także, że wielu z nich nie odznaczało 
się cechami wojowników, liderów czy 
ludzi wyjątkowych w swojej społecz-
ności. Możemy powiedzieć: normalni 
faceci z wioski, z bloku w mieście czy 
domu na peryferiach. Dlaczego zatem 
mieli wątpliwości, uciekali, chowali się, 
odrzucali ofertę nie do odrzucenia? 

Gdy sięgniemy do historii ich życia 
zauważymy, że zadania stawiane 
przed nimi nie należały do przyjem-
nych. Większość ich nauczania to 
upominanie i wyznaczanie zadań do 
wykonania przez społeczność lokalną. 
Okiem przeciętnego obywatela to 
ciągłe czepianie się, zwracanie uwagi, 
stawianie wymagań. Kiepska oferta, 
często kończąca się nienaturalną 
śmiercią. 

Na szczęście nie musimy być pro-
rokami ciągle upominającymi innych, 
częściej zatem dzielimy się dobrymi 
przykładami. Współczesny świat, 
w którym informacja jest w stanie jak 
nigdy dotąd wywołać uczucie radości, 
euforii, przygnębienia czy żalu - po-
trzebuje „proroków” dobrych wiado-
mości. To ogromna radość otrzymy-
wać informacje o licznych dziełach 
miłości realizowanych w społeczności 
lokalnej, tam gdzie Rycerze Kolumba 

działają. Rycerze Kolumba w Polsce 
realizują misję ks. Michela McGivneya: 

„Jego specjalnym powołaniem 
było rozwijanie katolickiego męstwa, 
skomponowanie jednej wyraźnej soli-
darności z wszystkich elementów, 
które składają się na siłę charakteru... 
Celem Rycerzy Kolumba było stwo-
rzenie organizacji bratniej, która, nie 
będąc religijną grupą w ścisłym sensie 
tego słowa, będzie wymagała od 
swoich członków pewnych religijnych 
kwalifikacji, tzn. otwartego wyznawa-
nia katolickiej wiary i synowskiej pod-
ległości kościołowi we wszystkich 
obszarach doktrynalnych, dyscypli-
narnych i moralnych” 

(ks. Joseph G. Daley (1866-1935)) 

Czy to zadanie dla współczesnego 
mężczyzny – wojownika? Niewątpli-
wie tak – to czas i miejsce troski 
o Pokój, Solidarność społeczności 
lokalnej, Rodzinę i Małżeństwo, Mło-
dzież, o szacunek dla Życia. Przyłącz 
się do niej także Ty. Wykorzystaj swój 
talent lub go odkryj i podziel się swo-
imi myślami. Zbroja – to miejsce do-
brych informacji.  

Z rycerskim pozdrowieniem 

Vivat Jezus! 

Andrzej Anasiak 
Były Delegat Stanowy w Polsce 
Zakonu Rycerzy Kolumba 

Rycerska prasaRycerska prasaRycerska prasa   
Przekaz informacji zawsze był 

bardzo ważny, dlatego Zakon Ryce-
rzy Kolumba praktycznie od samego 
początku swojego istnienia wydaje 
swoje comiesięczne wewnętrzne pi-
smo. W 1893 roku rozpoczęto wyda-
wanie periodyku „The Columbiad”. 
Zakon liczył wówczas niecałe 7000 
rycerzy. Rok 1893 był bardzo owocny 
dla Zakonu. W kwietniu ustanowiono 
trzy pierwsze Rady Stanowe Connec-
ticut, Rhode Island i Massachusetts. 
W październiku 1893 r. po raz pierw-
szy dopuszczono członkostwo sto-
warzyszone dla osób, które nie były 
ubezpieczone. Wcześniej każdy wstę-
pujący do Zakonu musiał wykupić 
ubezpieczenie. Stworzenie członko-
stwa stowarzyszonego wiązało się 
z umożliwieniem członkostwa dla 

tych, którzy byli już wiekowi i dla 
tych, którzy nie przeszli pozytywnie 
badań lekarskich, które umożliwiały-
by im zakup ubezpieczenia. 

Pismo od początku zawierało 
szczegółowe informacje o aktualnych 
działaniach rad lokalnych i Rady Naj-
wyższej. W czasopiśmie znajdowały 
się zdjęcia i relacje z bieżących wyda-
rzeń. W początkowym okresie 
„Columbiad” zawierał także pełne 
sprawozdania z Najwyższych Kon-
wencji, które z czasem zaczęto wyda-
wać jako osobne publikacje. Obecnie 
czasopismo skupia się na aktualnych 
wydarzeniach Kościoła katolickiego 
i udziale w nich Rycerzy Kolumba, 
podaje przykłady działań rad lokal-
nych. Pierwszym redaktorem naczel-
nym pisma został Thomas Harrison Cummings, W roku 1903 pismo prze-
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szło pod zarząd Daniela P. Toomey’a 
i zostało formalnie ustanowione jako 
oficjalne pismo Zakonu Rycerzy Ko-
lumba. W 1908 r. drukarską produk-
cję magazynu przeniesiono z Bostonu 
do Hoboken w stanie New Jersey 
i w tym samym czasie Zakon rozpo-
czął wysyłanie magazynu do każdego 
członka w przeciwieństwie do wcze-
śniejszej metody dystrybucji na zasa-
dzie prenumeraty. W sierpniu 1921 r. 
zmieniono nazwę czasopisma wyda-
wanego przez Rycerzy Kolumba 
z „The Columbiad” na „Columbia”. 
Nowo mianowany redaktor - John B. 
Kennedy, rozpoczął pracę w nowo 
utworzonej redakcji w Nowym Jorku, 
podczas gdy dyrektor naczelny Mat-
thew T. Birmingham rozpoczął pracę 
w Siedzibie Głównej Rady Najwyższej 
w New Haven, w stanie Connecticut. 
Do 1923 r. obie siedziby – redakcyjna 
i kierownicza przeniosły się na stałe 
do New Haven. W magazynie Ryce-
rzy Kolumba „Columbia” ukazywały 
się ogłoszenia związane także z sytu-
acją poza Stanami Zjednoczonymi, 
w tym z Polską np. w 1940 r. zachęca-
jące do wpłat na fundusz Paderewski 
Fund For Polish Relief.  

Pismo „Columbia” jest dostępne 
dla wszystkich Rycerzy Kolumba. 

Wydawane jest w języku angielskim, 
francuskim, hiszpańskim oraz od 
2008 r. w języku polskim. Polska wer-
sja jest nieco uboższa od głównej 
wersji w języku angielskim i w pierw-
szym roku ukazywała się nieregular-
nie. Czasopismo we wszystkich wer-
sjach językowych dostępne jest 
w wersji elektronicznej. „Columbia” 
nie jest obecnie jedynym pismem Ry-
cerzy Kolumba. W marcu 1984 r. Ry-
cerze Kolumba rozpoczęli publikację 
czasopisma „Knightline”, które jest 
publikowane co miesiąc - z wyjątkiem 
sierpnia, kiedy to wychodzą specjalne 
wydania dzienne w czasie Najwyższej 
Konwencji, oraz dwa wydania z datą 
1 i 15 sierpnia. Czasopismo zawiera 
wiadomości z biura Rady Najwyższej, 
opisuje działania Rady Dyrektorów. 
Znajduje się tu także kolumna po-
święcona ubezpieczeniom oraz pro-
gramom związanym ze wzrostem 
członkostwa. Biuletyn jest dystrybu-
owany do Wielkich Rycerzy, Sekreta-
rzy ds. Finansów, Zastępców Wielkich 
Rycerzy, kapelanów, dyrektorów pro-
gramowych, dyrektorów ds. progra-
mów dla kościoła, dyrektorów ds. 
programów dla społeczności, dyrek-
torów ds. programów dla rady, dy-
rektorów ds. programów dla rodzin, 
dyrektorów ds. programów dla mło-

dzieży, giermków Kolumba, dyrekto-
rów ds. członkowskich oraz rycerzy - 
oficerów Zgromadzeń Stopnia Patrio-
tycznego. W wersji elektronicznej jest 
dostępne dla wszystkich rycerzy. Wy-
dawane jest: w językach angielskim, 
francuskim i hiszpańskim. Tylko oka-
zjonalnie, czasem w czasie Najwyższej 
Konwencji w języku polskim. Pierw-
szy numer „Chaplain’s Report” został 
wydany w grudniu 2007 r. i od tej 
pory jest publikowany raz w miesiącu. 
Jest on skierowany do wszystkich 
jurysdykcji Rycerzy Kolumba, kapela-
nów stanowych oraz kapelanów rad 
lokalnych, Delegatów Stanowych, 
Delegatów Rejonowych oraz Rady 
Dyrektorów. Wydawany jest wyłącz-
nie po angielsku i dystrybuowany 
wyłącznie w Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie. Dystrybucja odbywa się 
elektronicznie drogą e-mailową.  

Oprócz Rady Najwyższej Rycerzy 
Kolumba swoje biuletyny wydają ju-
rysdykcje i poszczególne rady lokal-
ne. Polska jurysdykcja Rycerzy Ko-
lumba od listopada 2013 r. wydaje 
w formie elektronicznej swoje czaso-
pismo „Zbroja”, opisujące aktualności 
z działań Rycerzy Kolumba w Polsce. 
„Zbroja” ukazuje się raz w miesiącu. 

Leszek Waksmundzki 

Informacje programoweInformacje programoweInformacje programowe   

Zacni Bracia Rycerze! 

Powoli zbliżamy się do okresu 
Wielkiego Postu, który jest czasem 
przygotowania do Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego. 

To czas zatrzymania się i spojrze-
nia na swoje życie, na relację z Bo-
giem i ludźmi. To czas uczestnictwa 
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej 
i w Gorzkich Żalach. Nie rezygnujmy 
z tych tradycyjnych nabożeństw. 

Niektóre Rady i Rejony mają już 
zarezerwowane terminy w ciągu roku 
na rekolekcje czy dni skupienia dla 
Rycerzy i mężczyzn, jednak wiele rad 
i rejonów nadal takich terminów nie 
ustaliło. Dlatego warto się nad nimi 
zastanowić w okresie Wielkiego Po-
stu. 

W naszym życiu, zarówno w sercu 
jak i na świecie, toczy się walka dobra 
ze złem i każdego dnia musimy wy-
bierać i powinniśmy wybierać dobro. 
Niestety często dobro jest mieszane 
ze złem i zostaje zachwiana równo-
waga, a także postępuje burzenie 
hierarchii wartości. Zdarza się, że pod 
przykrywką dobra czynione jest zło. 
Prośmy Ducha Świętego o łaskę wła-
ściwego rozpoznawania dobra i zła 
oraz o wybieranie tylko czystego do-
bra. 

Wystawa „Jaś w Drodze” objeż-
dża kolejne Rady i jest rozstawiana 

w parafiach a także w szkołach i cie-
szy się dużą popularnością w całej 
Polsce. W sposób pozytywny 
i z uśmiechem na rollupach przedsta-
wiamy kolejne etapy rozwoju dziecka 
w łonie matki przygotowane przez 
Fundację Małych Stópek. Przedsta-
wiamy również modele edukacyjne 
rozwoju dziecka w różnych tygo-
dniach życia. 

Pod poniższym linkiem możemy 
przekazywać dary serca, darowizny 
na cele ratowania poczętych dzieci 
oraz pomocy matkom, które urodziły 
i potrzebują wsparcia. 

www.kofc.pl/przek/2017jaswdrodze 
 

Rozpoczął się okres rozliczeń po-
datkowych, dlatego pamiętajmy 
o przekazaniu 1% naszego podatku 
na konkretny cel charytatywny. 
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Ważne wydarzenia w najbliższym 
czasie to: 

- 11 lutego - Światowy Dzień Cho-
rego, w którym możemy odwiedzić 
samotnych, chorych i cierpiących - 
dla wielu z nich wystarczy chwila roz-
mowy i poświęconego czasu. Oni po-
święcają wiele modlitw i swoje cier-
pienia za grzeszników i za cały Ko-
ściół. 

- 1 marca – Dzień pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych – pamiętajmy o tych 
wszystkich, którzy walczyli za Ojczy-
znę, za naszą wolność. Polecajmy ich 
w naszej modlitwie i uczcijmy ich po-
święcenie. 

- 19 marca– uroczystość Św. Józe-
fa – polecajmy siebie i nasze rodziny 
Świętemu Józefowi. To wielki milczą-
cy Święty, który może wyprosić nam 
mężczyznom wiele łask. 

- 25 marca – Zwiastowanie Pań-
skie i Dzień Świętości Życia. To dzień, 
w którym zaczynamy Duchową Ad-
opcję Dziecka Poczętego. Dzięki tej 
modlitwie ratujemy od śmierci zagro-
żone dziecko w łonie matki. To działa! 

Vivat Jezus!  

Rafał Szczypta  
Dyrektor ds. Programowych  
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce  
 

SENS ŻYCIA RODZINNEGO 
Młodzi ludzie często dziś pytają, 

jaki jest sens życia rodzinnego, sens 
zakładania rodziny. Kiedy nie ma pra-
cy, nie ma gdzie mieszkać, gdy tak 
niepewne jest jutro i nie wiadomo, co 
przyniesie następny dzień.  

Życie rodzinne jest życiem wspól-
notowym. Wspólnotę rodzinną two-
rzą ludzie związani ze sobą osobowy-
mi relacjami i więzami. Ta wspólnota 
dąży do jakiegoś celu. Tym celem jest 
pełny rozwój człowieka i utrwalenie 
relacji osobowych. Rozwój człowieka 
jako osoby dokonuje się tylko w śro-
dowisku osób, przez więzi osobowe 
i miłość, a rodzina najpełniej te relacje 
zabezpiecza. Najważniejszym sensem 
życia rodzinnego jest miłość i miło-
wanie się osób tworzących tę wspól-
notę rodzinną. Uczenie się miłości od 
dziecka i wzrastanie w atmosferze 
szacunku i miłości, wspólnej pomocy 
i odpowiedzialności za inne osoby, 

często wymagające szczególnej opie-
ki jak starcy, czy chorzy albo osoby 
kalekie. Sensem życia rodzinnego jest 
człowieczeństwo zakorzenione 
w Bogu, w Jezusie Chrystusie, który 
daje wzór jak żyć i jak nieść krzyż. 
Życie duchowe i religijne najpełniej 
i prawidłowo rozwija się w rodzinie. 
Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, 
to atmosfera życia rodzinnego jest 
przepełniona modlitwą i szacunkiem 
oraz miłością w codziennych tro-
skach, trudnościach i kłopotach dnia 
codziennego. W rodzinie uczymy się 
wyrozumiałości, dobroci i przebacze-
nia. Otrzymujemy słowa uznania, jeśli 
zasługujemy na pochwały. Potrzebne 
są również nagany i kary, jeśli prze-
kraczamy ustalone normy zachowań. 
Jednak najpełniej rozwija człowieka 
miłość i miłość daje gwarancję dobre-
go życia, bowiem świadomość, że 
kocham te osoby, nie pozwala czynić 
nic złego i niepoprawnego w życiu 
moim i osób z rodziny. Atmosfera 
miłości i akceptacji pozwala przezwy-
ciężyć wszelkie materialne i bytowe 
trudności w codziennym życiu 
i umożliwia z optymizmem patrzeć 
w przyszłość. 

Dlatego młodzi przyjaciele, nie 
odkładajcie życia rodzinnego na póź-
niej, żyjąc dziś tak, aby przeczekać, 
zobaczyć jaki będzie świat za rok czy 
dwa. Nigdy nie było dobrych czasów 
dla rodziny, bo wszystko co piękne, 
mądre, wykluwa się z mozołem, cier-
pliwością i miłością. A takie przecze-
kanie może być przyczyną rozterek, 
frustracji, czy nawet może prowadzić 
do patologii społecznych. Bóg, który 
jest twórcą małżeństwa i rodziny 
wpisał w związek małżeński trud wy-
chowania dzieci i borykania się z róż-
nymi trudnościami, ale za to obdaro-
wał małżonków pięknem miłości 
małżeńskiej i rodzicielskiej. 

Brat Tadeusz Iskra 
 

Upór w słusznej sprawie 
Czytając książkę „Na tropach 

Smętka” autorstwa Melchiora Wań-
kowicza natknąłem się na ciekawą 
postać, którą chciałbym się podzielić 
z czytelnikami „Zbroi”. Zacznę jednak 
od krótkiego wprowadzenia, o czym 
traktuje wspomniana literatura. 

Otóż Melchior Wańkowicz, znany 
już przed wojną reportażysta, w roku 
1935 wybiera się ze swoją młodszą 
córką do ówczesnych Prus Wschod-
nich, w celu m.in. opisania, jak splatają 
się tam losy Mazurów, Polaków 
i Niemców. Były to czasy, jak wiado-
mo, w których w Niemczech rządził 
już Hitler, którego poglądy były po-
wszechnie znane. Natomiast przy-
najmniej w sferze oficjalnej Polska 
z Niemcami miała podpisaną 
„Deklarację o niestosowaniu przemo-
cy”. 

Postać, którą chcę tu czytelnikowi 
przedstawić, zaczęła swoją działal-
ność jednak nie w Prusach Wschod-
nich, a w dawnym Zaborze Pruskim. 
Pamiętamy o polityce władz pruskich 
dotyczącej germanizacji podległych 
ziem. Doprowadziła ona do dzielenia 
ludności, do wynaradawiania, i jak 
pisze sam bohater, cytowany przez 
Wańkowicza: „deprawacja społeczeń-
stwa […] doszła do tego stopnia, że 
młodsze pokolenie gardzi swoimi ży-
jącymi dziadkami i rodzicami, którzy 
zatrzymali swą mowę ojczystą i nie 
znają języka niemieckiego”. 

Kiedy w 1918 roku ziemie wcze-
śniej zajęte przez Prusy weszły 
w skład odrodzonego państwa pol-
skiego, polityka władz zmieniła się, 
natomiast plon polityki władz po-
przednich nie zniknął z dnia na dzień. 
I tak w roku 1922, pochodzący ze Ślą-
ska Cieszyńskiego Jerzy Lanc, bo 
o nim jest mowa, po wcześniejszym 
ukończeniu seminarium nauczyciel-
skiego i rocznej pracy w okolicznej 
Rudzicy, został w wieku 20 lat kie-
rownikiem szkoły w Szklarce Śląskiej 
(przed wojną woj. poznańskie, powiat 
odolanowski). Młody wiek kierownika 
szkoły może dziś dziwić, natomiast 
wtedy pięcioletnie seminarium na-
uczycielskie można było rozpocząć po 
ukończeniu sześciu klas. 

Tamtejsza zgermanizowana lud-
ność przyjęła go jak wroga: nie sprze-
dawano mu nic do jedzenia, tak że 
musiał stołować się w innej wsi, odle-
głej o cztery kilometry, nocą robie-
niem hałasu nie dawano mu spać, 
pisano różne epitety na jego drzwiach 
a klamkę smarowano czymś cuchną-
cym. Spotykając go na ulicy, miesz-
kańcy nie żałowali mu przykrych 
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słów, ale Lanc się tym wszystkim 
zbytnio nie przejmował, wierzył 
w swoją misję. Kiedy próbował zorga-
nizować pierwszy kurs języka polskie-
go, zgłosiło się dwunastu uczestni-
ków, natomiast wycofali się pod 
wpływem „agitacji niemieckiej”. 

Za to w drugim roku jego pracy 
udaje się zorganizować pierwsze 
amatorskie przedstawienie, na któ-
rym publiczność dobrze się bawi. 
Ludność zaczyna stopniowo patrzyć 
na niego nieco inaczej, udają się już 
pierwsze kursy językowe, a także lek-
cje śpiewu (na jednej z takich lekcji 
spotkał Lanc swoją przyszłą żonę). 
Wkrótce założył także Kółko Rolni-
cze, Klub Sportowy, Oddział Przyspo-
sobienia Wojskowego i Wychowania 
Fizycznego oraz Spółkę Rolną. Odby-
wają się kolejne kursy językowe, na 
które nie brakuje chętnych, liczne 
przedstawienia, zawody, obchody 
polskich rocznic takich jak Dzień Kon-
stytucji Trzeciego Maja, Rocznica 
Oswobodzenia Ziem Zachodnich itp. 
W międzyczasie gdzieś powstaje pe-
tycja o utworzenie we wsi lub okolicy 
szkoły niemieckiej, ale mieszkańcy 
palą publicznie tę petycję na rynku. 
Ostatecznie i pomimo przeszkód Lanc 
wygrał – ludność bardzo go polubiła 
i szanowała, a sam mógł z sukcesem 
prowadzić swoją działalność oświato-
wą. 

Takiego to człowieka skierowano 
w lutym 1931, w wieku 31 lat do Prus 
Wschodnich, zarządzanych już nie jak 
w poprzednim miejscu przez Polskę, 
a przez Niemcy, gdzie, jak wynika 
z książki Wańkowicza, polityka ger-
manizacji była cały czas, choć może 
niekoniecznie oficjalnie, aktywna 
i często przybierała tragiczny obrót. 
W miejscowości Piasutno, do której 
dotarł nasz bohater, lokalna młodzież 
wita go obrzucając bryłami lodu. Za-
prawiony nauczyciel jednak nie przej-
muje się tym incydentem. 

Do mającej powstać szkoły zgło-
szonych zostało szesnaścioro dzieci, 
ale w dniu otwarcia pojawiły się tylko 
oficjalne delegacje Polskich Towa-
rzystw Szkolnych z Berlina oraz orga-
nizacji polskich na Warmii. Jak się 
okazało rodziny, które planowały 
wysłać dzieci, spotkały w międzycza-
sie pewne nieprzyjemności: urzędy 

skarbowe znalazły jakieś zaległości 
czy niedokładności podatkowe, banki 
niemieckie powypowiadały kredyty 
a żandarmi odwiedzili rodziny, spisu-
jąc protokoły, notatki i „życzliwie” 
doradzali by polską szkołę sobie od-
puścić. 

Po dwóch tygodniach niejaki Ma-
ciej, przysłał dwójkę swoich dzieci. 
Niedługo potem władze przypomnia-
ły sobie podanie Macieja sprzed kilku 
miesięcy o zwolnienie syna z obo-
wiązku szkolnego. Mimo wcześniej-
szego milczenia, teraz podanie zosta-
ło rozpatrzone pozytywnie. Naszemu 
bohaterowi została tylko dziewczyn-
ka, która w dodatku była intelektual-
nie upośledzona. Przez około rok Je-
rzy Lanc uczy tylko ją, w szkole, która 
mieści się w wynajmowanym pokoju 
w chacie. Wieczorami razem z niektó-
rymi mieszkańcami słuchają audycji 
radiowych nadawanych z Polski. Mi-
mo stosunkowo niewielkiej skali dzia-
łania, Lanc staje się niewygodny. Jest 
wielokrotnie atakowany kamieniami 
i nożem. Podczas ostatniego widzenia 
się z żoną mówi do niej: „Jeśli zginę 
– naucz syna dobrze, za co zginąłem.” 
Wytaczane są mu różne procesy są-
dowe, posądza się go o szpiegostwo. 
Jednak nie chce wracać do Polski, do 
żony, pisze, że jeszcze niczego tu nie 
dokonał i że skoro jest tu lud polski 
– musi być też i szkoła polska. 

W końcu pewnego dnia odnale-
ziono go w pokoju martwego. Miej-
scowy żandarm przybywa na miejsce 
z gotową hipotezą – zapalenie płuc. 
Posłano po lekarza, który z kolei 
stwierdza, że zapalenie płuc u tak 
młodego i zdrowego człowieka nasila 
się co najmniej przez siedem dni. 
Przed feralnym dniem Lanc był zdro-
wy i mimo swojej sytuacji zachowy-
wał dobry humor. Inny lekarz przy-
słany z urzędu, stwierdza, że przyczy-
na śmierci to najprawdopodobniej 
gruźlica. Władze zezwalają na wywie-
zienie ciała do Polski. Kiedy przedsta-
wiciel Związku Polaków w Szczytnie 
załatwiał jakieś formalności związane 
ze śmiercią Lanca w urzędzie w pobli-
skich Świętajnach, wzburzony tłum 
zebrany pod gmachem krzyczał, że 
„wszystkich Polaków należałoby wy-
truć”. 

Lekarz w Poznaniu po przeprowa-
dzeniu sekcji zwłok za przyczynę 
śmierci uznał zaczadzenie. Z tego co 
dowiedział się Wańkowicz od gospo-
dyni, od której pokój wynajmował 
Lanc, najemca nigdy nie palił u siebie, 
gdyż chciał się hartować. Reportaży-
sta znalazł w pokoju nauczyciela kla-
py od piwnicy, do której to, jak 
stwierdził, z zewnętrznej strony do-
mu, przez okienko mógł się wślizgnąć 
szczupły człowiek.  

W kraju Lanca przywitały delega-
cje i wieńce różnych stowarzyszeń, 
władz oraz młodzieży szkolnej. Peron 
kolejowy, na który wjeżdżał pociąg 
z ciałem przyozdobiony był w barwy 
narodowe. Jerzy Lanc został pocho-
wany w Szklarce Śląskiej, żegnany jak 
zasłużony dla ojczyzny bohater. 

Brat Tomasz Szymczak 
Dyrektor ds. Społeczności Lokalnej 

 

Wspomnienia Wojenne 
Wincentego Mochonia 

- odcinek 2 
Mundury mieliśmy bardzo dobre 

i ładne a z wyżywieniem to było róż-
nie. Czasami to mieliśmy tylko to co 
zafasowaliśmy od Austriaków ale 
prawie zawsze coś do pułku z boku 
dotarło; jakaś subwencja w żywności 
lub gotówce (od Polaków), tak, że 
w porównaniu z armią Austriacką 
mieliśmy więcej żywności.  

Na ćwiczeniach spędzaliśmy nie-
mal cały dzień, gdyż nasz pułk był 
przygotowywany na front; na ćwicze-
nia jeździliśmy około 20 km, ponadto 
wieczorami szkoła, gdzie uczyliśmy 
się historii Polski, rzemiosła wojenne-
go oraz piosenek legionowych.  

Niedługo jednak było naszej Pol-
skości, zaczęto Legionistów szykano-
wać i ograniczać wolność wojskową.  

Pod koniec Listopada 1917 roku 
dostaliśmy rozkaz złożenia broni i co 
mogliśmy zrobić, myśmy byli garstką 
wobec Armii Austriackiej. Broń ręczna 
i armaty zostały nam zabrane a gdy 
byliśmy już bezbronni przyszło inter-
nowanie.  

Ja dostałem się do obozu w Tala-
bar-Falwa na Węgrzech i tu w nieda-
lekiej odległości były rozmieszczone 
inne obozy legionistów. Tu, gdzie ja 
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byłem było 14 baraków, w każdym 
z baraków było zakwaterowanych 
700-800 ludzi, łóżka mieliśmy 3 pię-
trowe, warunki okropne; garść słomy 
i podarty siennik, podarty koc, pod 
głową swoja pięść. Na cały barak były 
3 duże żelazne piece, czasami dali 
wiaderko węgla na jeden piec. Zimno 
było nie do zniesienia, baraki były 
z desek z małymi zakratowanymi 
oknami. Podłoga pół metra nad zie-
mią, tak, że wiatr hulał w baraku i za-
marzała woda. Ubikacje mieściły się 
na końcu baraku tak, że nie było żad-
nego połączenia między barakami 
i nikt nie wiedział co się w sąsiednich 
barakach działo.  

Wyżywienie było bardzo kiepskie 
i nieurozmaicone: rano kawa żołę-
dziowa i chleb; dzienna racja to było 
pół kilograma na jednego żołnierza, 
obiad to zupa z buraków i jakichś su-
szonych traw a na omastę tej zupy 
były kości końskie, 1 litr zupy przypa-

dał na żołnierza. Na kolację była taka 
sama kawa ale nie zawsze był chleb.  

Tak wyglądało całodzienne wyży-
wienie internowanego legionisty.  

Pomimo niedługiego pobytu tutaj 
po jakimś czasie pojawiły się wszy i to 
w połączeniu z zimnem dokuczało 
najbardziej. 

Wincenty Mochoń 
Przysłane przez Brata Antoniego Ka-
mińskiego 
Dyrektora ds Młodzieży 

 

*** 

 

Zachęcamy do odmawiania Modli-
twy Jubileuszowej na Rok 1050-lecia 
biskupstwa w Poznaniu, pierwszego 
na ziemiach polskich. 

br. Stefan Weigel-Milleret 
Dyrektor ds. Obrony Życia 

MODLITWA JUBILEUSZOWA 

Panie Jezu Chryste, świętując jubi-
leusz pierwszego polskiego biskup-
stwa, uwielbiamy Cię i wychwalamy. 
Wyznajemy naszą wiarę w Twoją 
obecność i działanie, wczoraj, dziś i na 
wieki, w Kościele, który żyje na pol-
skiej ziemi. Dziękujemy za biskupa 
Jordana i jego następców, kapłanów, 
osoby konsekrowane i wiernych 
świeckich, oddanych budowaniu 
Twojego Królestwa. Prosimy, bądź 
z nami i prowadź nas, byśmy świado-
mi naszego dziedzictwa wiary, od-
ważnie podejmowali wyzwania no-
wych czasów. Pragniemy, wsłuchani 
w Twoje słowo i otwarci na Twoją 
łaskę, promieniować wiarą, nadzieją 
i miłością, oraz pracować nad ducho-
wą odnową siebie i świata. Niech 
zawsze nam towarzyszy błogosła-
wieństwo Ojca, Syna i Ducha Święte-
go, który żyje i króluje na wieki wie-
ków. Amen. 

Nowy komitet Rady StanowejNowy komitet Rady StanowejNowy komitet Rady Stanowej   
Zacni Bracia, 

z radością obserwuję rozwój na-
szego comiesięcznego biuletynu 
„Zbroja”. To dla mnie wielka radość, 
że dociera ona do coraz szerszej licz-
by odbiorców stając się źródłem in-
formacji o Rycerzach Kolumba, inspi-
racją do podejmowania ciekawych 
inicjatyw, a przede wszystkim pi-
smem ewangelizacyjnym. 

Sięgam pamięcią do początków 
mojej obecności na jej łamach. Roz-
poczęła się ona od wywiadu przepro-
wadzonego ze mną w chwili, gdy zo-
stałem powołany na funkcję Dyrek-
tora ds. Programowych. Od kolejnego 
numeru, nieprzerwanie aż do dnia 
dzisiejszego, mimo iż zmieniali się 
dyrektorzy, w każdym numerze poja-
wia się słowo o programach, które 
udało się zrealizować, a także o cieka-
wych inicjatywach, które warto pod-
jąć. Bardzo dziękuję wszystkim, któ-
rzy co miesiąc poświęcali i poświęcają 
swój czas, aby artykuły były jak naj-
bardziej wartościowe i pomocne w 
działaniach rad lokalnych. Dziękuję 
wszystkim, którzy kierowali do mnie 
swoje uwagi dotyczące tego, co jesz-
cze powinno być zawarte na łamach 
„Zbroi”, gdyż właśnie to pomaga nam 

się doskonalić i dostosowywać zawar-
tość do oczekiwań czytelników. 

Jubileuszowy numer to także wła-
ściwy moment, aby poinformować 
o nowej inicjatywie podjętej przez 
Radę Stanową. Wsłuchując się w gło-
sy rycerzy wypowiadane zarówno 
w czasie Konwencji Stanowej jak i 
podczas spotkań szkoleniowych, któ-
re odbyły się jesienią, postanowiliśmy 
powołać Komitet Budżetowo-
Finansowy. 

Z uwagi na fakt, iż jest to bardzo 
ważny aspekt funkcjonowania rad 
lokalnych i zagadnienie kluczowe dla 
działalności rycerzy, w jego tworzeniu 
biorą udział oficerowie Rady Stano-
wej w osobach Sekretarza Stanowego 
Krzysztofa Zuba i Skarbnika Stano-
wego Andrzeja Stefaniuka. Do zespo-
łu tego zostali zaproszeni również 
bracia Sławomir Wójtowicz, Janusz 
Gonciarz oraz Jarosław Pawelec. Jest 
to lista otwarta, to znaczy, że do 
współpracy zapraszamy również in-
nych rycerzy, którzy swoim doświad-
czeniem i pomysłami będą wspierać 
rady lokalne. Braci, którzy są gotowi 
do zaangażowania w pracę w tym 
komitecie proszę o kontakt na maila: 
krzysztof.zuba@rycerzekolumba.com 

Zamierzamy, aby co miesiąc prze-
syłać w newsletterze informacje, któ-
re realnie wesprą rady lokalne pomy-
słami poprzez pokazywanie dobrych 
praktyk, które funkcjonują w różnych 
radach. Już dziś zachęcam do przesła-
nia maila na adres e-mail: 
programy@rycerzekolumba.com 
z informacją, iż jesteście zaintereso-
wani otrzymywaniem newslettera. 

Temat zagadnień finansowych 
będzie poruszany także w trakcie 
spotkań z Wielkimi Rycerzami, które 
odbędą się w marcu. Już dziś prosimy 
o zarezerwowanie sobie terminu 
i zachęcamy do aktywnego uczestni-
czenia w tych spotkaniach. 

Vivat Jezus! 

Krzysztof Zuba 
Sekretarz Stanowy 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Rozwój członkostwaRozwój członkostwaRozwój członkostwa   

Wytrwali w wierze, 
oddani służbie 

 

Pierwszą połowę Roku Bratniego 
2017/2018 jurysdykcja polska zakoń-
czyła utworzeniem dwóch nowych 
Rad lokalnych: w Chęcinach i w Mrze-
zinie. Rada w Chęcinach (diecezja kie-
lecka) założona została 14 grudnia 
2017 r. przy Parafii pw. św. Bartłomie-
ja. Otrzymała numer 16883 i obrała 
jako swojego patrona św. Bartłomie-
ja. Wielkim Rycerzem Rady został 
Brat Daniel Florkiewicz. Rada w Mrze-
zinie (diecezja gdańska) założona zo-
stała kilka dni później, 19 grudnia 
2017 r. przy Parafii pw. Świętych 
Aniołów Stróżów. Otrzymała numer 
16893 i obrała jako swojego patrona 
św. Józefa. Wielkim Rycerzem Rady 
został Brat Piotr Junga. Nowym Ra-
dom życzę wiele wytrwałości, cieka-
wych pomysłów, gotowości do dzia-
łania i wiary. Nawet najlepiej uzbrojo-
ne wojsko, kiedy nie ma przekonania 
o słuszności walki, niechybnie prze-
gra. Wsparciem dla nowych Rad słu-
żyć będą Bracia zarówno z Pionu 
Członkowskiego jak i Programowego. 
Dane kontaktowe do Braci z obydwu 
tych Pionów dostępne są na portalu 
internetowym Rady Stanowej. 

Każda nowa Rada to wielkie świę-
to nie tylko dla całego Zakonu, dla 

jurysdykcji polskiej, ale przede 
wszystkim dla parafii, w której ona 
powstała. Rada Rycerzy Kolumba 
przynosi bowiem wiele korzyści nie 
tylko mężczyznom, którzy zdecydo-
wali się zostać jej członkami, ale całej 
parafii, jej księdzu proboszczowi oraz 
całej społeczności, tworząc w obrębie 
parafii - niemającą sobie równiej - 
strukturę wspierającą życie parafii. 
Gdy potrzeba np. zebrać środki na 
prace remontowe w kościele, czy ak-
tywnie uczestniczyć w działalności 
duszpasterskiej parafii, czy też pomóc 
w utrzymaniu budynków parafial-
nych, oddani Rycerze są zawsze go-
towi do działania. 

Przynależność do Zakonu Rycerzy 
Kolumba stwarza mężczyznom nie-
zwykłą sposobność, aby służyć swojej 
parafii i lokalnej społeczności. Bycie 
Rycerzem Kolumba aktywnym w ży-
ciu parafialnym pomaga mężczyźnie 
umacniać swoją wiarę, jednocześnie 
przyczyniając się do tworzenia oto-
czenia, w którym wszyscy członkowie 
Rady oraz rodziny mogą wzrastać 
w wierze. 

Wizja ks. McGivney’a, który chciał, 
aby Rycerze Kolumba byli obecni 
w każdej parafii wynikała z przekona-
nia, że Rada lokalna może dokonywać 
wielkich dzieł dla Kościoła. Ks. McGiv-
ney chciał nie tylko stworzyć organi-
zację, w której mężczyźni katoliccy 
mogą wzrastać w wierze i pomagać 
sobie nawzajem, ale chciał, aby para-
fie rozkwitały poprzez Rycerzy, po-
przez ich służbę wierze, społeczności, 
rodzinie, młodzieży i wspólnocie. 

Dlatego też stale poszukujemy 
nowych mężczyzn z charakterem 
i niezłomnymi przekonaniami, którzy 
kierując się wiarą jak i sumieniem mo-
gą dokonywać naprawdę znaczących 

czynów. Żaden mężczyzna nie jest aż 
tak zajęty, by nie mógł być aktyw-
nym Rycerzem Kolumba. Bez wzglę-
du na liczne obowiązki, prawie dwa 
miliony mężczyzn na całym świecie, 
a ponad pięć tysięcy w Polsce uznało, 
że przynależność do Rycerzy Kolum-
ba wnosi w ich życie coś bardzo waż-
nego. 

Przed nami najbardziej pracowity 
okres w roku: Wielki Post i Okres 
Wielkanocny. Wiele Rad lokalnych 
zaangażuje się w tym okresie w różne 
Dzieła Miłosierdzia, organizację 
i udział w Dniach Skupienia jak rów-
nież weźmie udział w wielu uroczy-
stościach religijnych związanych 
z tym okresem liturgicznym. Posta-
rajmy się nie robić wszystkiego sami. 
Zaprośmy do współpracy przy orga-
nizacji jak i do udziału w tych wyda-
rzeniach i uroczystościach nie tylko 
Braci z naszych Rad, ale również męż-
czyzn, którzy nie są jeszcze Rycerza-
mi. Wielu z nich, po tym, jak naocznie 
zapozna się z naszą działalnością, ze-
chce zapewne zostać Rycerzami Ko-
lumba. Okazją do wstąpienia w nasze 
szeregi będą Ceremonie Przyjęcia, 
które już teraz postarajcie się zapla-
nować w swoich Radach, w ramach 
tzw. Tygodnia Ceremonii Przyjęć. 
W tym roku Tydzień Ceremonii 
Przyjęć w całym naszym Zakonie 
organizowany jest w dniach od 19 
do 25 marca 2018 roku. Aby przy-
niósł on oczekiwane rezultaty rekru-
tacyjne poprzedźmy go m.in. zorgani-
zowaniem i przeprowadzeniem wcze-
śniej Niedziel Rycerskich. 

Jacek Pisz 
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce  
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Pomoc dla parafii w SośniePomoc dla parafii w SośniePomoc dla parafii w Sośnie   
Około 400 budynków mieszkal-

nych zostało uszkodzonych na tere-
nie gminy Sośno w województwie 
kujawsko-pomorskim przez wichurę, 
która wystąpiła w nocy z 11 na 12 
sierpnia 2017 r. Nie było na szczęście 
ofiar w ludziach. Zawierucha uszko-
dziła bądź całkowicie zniszczyła oko-
ło 760 budynków gospodarczych 
(stodoły, chlewy, obory, wiaty, maga-
zyny i garaże). Uszkodzeniu uległy 
również budynki i obiekty gminne.  

Staraniem Rycerzy Kolumba, 
przede wszystkim Delegata Stanowe-
go Tomasza Wawrzkowicza i byłego 
Delegata Stanowego Andrzeja Ana-
siaka, Caritas Diecezji Radomskiej 
przekazał poszkodowanym w nawał-
nicach z Parafii pw. Niepokalanego 
Serca Maryi w Sośnie kwotę 40 tys. 
złotych. Rycerze Kolumba wspólnie 
z dyrektorem Caritas i proboszczem 
parafii ks. Andrzejem Jaskułą koordy-
nowali udzielanie pomocy oraz 
uczestniczyli w przekazaniu pieniędzy 
najbardziej potrzebującym. Środki 
finansowe przeznaczone zostały na 
remonty domów i częściowo na opał 
na zimę.  

Delegat Rejonowy Marek Ziętek 
oraz przewodniczący Okrągłego Sto-
łu w Chojnicach Daniel Wróblewski 
byli obecni w czasie wręczania pomo-
cy poszkodowanym w kościele w So-
śnie. Delegat Stanowy, zwierzchnik 
Rycerzy Kolumba w Polsce, osobiście 
odwiedził parafię i księdza probosz-
cza, aby zapoznać się z sytuacją na 
miejscu. 

Zgodnie ze swoim charyzmatem 
Rycerze Kolumba zawsze pamiętają 
o najbardziej potrzebujących i nie zo-
stawiają ich w potrzebie. Ich pomoc 

ofiarom nawałnic ma charakter dłu-
gofalowy i przybiera formy najbar-
dziej potrzebne wspólnotom lokal-
nym. 
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Koncert na rzecz potrzebującej rodzinyKoncert na rzecz potrzebującej rodzinyKoncert na rzecz potrzebującej rodziny   

Ryszard Rynkowski zaśpiewał 
na charytatywnym koncercie zor-
ganizowanym przez Rycerzy Ko-
lumba z Suchedniowa i Caritas 
Diecezji Radomskiej. Dochód z wy-
darzenia zostanie przekazany ro-
dzinie, której dom został zniszczo-
ny podczas sierpniowych nawałnic 
na Pomorzu. 

3 lutego o godzinie 16:00 w hali 
sportowej w Suchedniowie odbył się 
koncert charytatywny zorganizowa-
ny przez Rycerzy Kolumba i Caritas 
Diecezji Radomskiej. Wystąpili znako-
mici muzycy Ryszard Rynkowski, An-
na Hamela oraz zespół Old Marinners. 
Wydarzenie to było połączone z au-
kcją przedmiotów ofiarowanych na 
cele charytatywne. Zebraliśmy około 
20 tys. zł. Ponadto zgłosili się dar-
czyńcy, którzy zadeklarowali wpłatę 
na konto Caritas. Udało się również 
pozyskać ponad 20 tys. zł w darach 
rzeczowych. Są to: meble, pokrycie 
dachu, lodówka, drobny sprzęt AGD 
oraz bony na kwotę 500 zł do wyko-
rzystania w „Mrówce Suchedniów”. 

Cały dochód z imprezy zostanie 
przekazany Państwu Warnke z Głów-
czewic na Pomorzu, których dom zo-
stał zniszczony w sierpniowych na-

wałnicach. Ekspertyza budowlana 
nakazała rozbiórkę domu, w którym 
mieszkała trzyosobowa rodzina - Pan 
Antoni razem z ciężko chorą żoną 
i synem, wymagającymi kosztownego 
leczenia i opieki. Planowane oddanie 
domu do użytku w sierpniu 2018 r. 

Bezpośrednio po przejściu nawał-
nicy pan Antoni spieszył z pomocą 
i wraz z innymi mieszkańcami odbu-
dowywał inne zniszczone gospodar-
stwa. Ofiarna pomoc, jaką niósł in-
nym, nie zważając na swoje potrzeby, 
sprawia, że patrzymy na niego jak na 
bohatera, który teraz sam potrzebuje 
pomocy. 

W pomoc przy Koncercie włączyły 
się Rady Rycerzy Kolumba z Ostojo-
wa i z Chmielnika, którzy przekazali 
wiele darów dla Rodziny Antoniego, 
między innymi: meble i sprzęt AGD. 
Zaangażowali się w to również Ryce-
rze z Gilowic i ze Skarżyska Kościelne-
go oraz Wielki Rycerz Janusz Gonciarz 

ze Skarżyska-Kamiennej. W przygo-
towaniach koncertu wzięło udział 
około 35 Rycerzy. Na widowni świet-
nie bawiło się około 450 osób. 

Na Koncercie była również obecna 
Pani Wojewoda oraz Burmistrz Mia-
sta. Radę Najwyższą reprezentował 
Szymon Czyszek, który przekazał na 
licytację medal Pontyfikatu Jana Paw-
ła II z 2000 r. Z ramienia Rady Stano-
wej obecny był były Delegat Stanowy 
Andrzej Anasiak z małżonką, który 
przekazał film „Jan Paweł II i Upadek 
Komunizmu” z autografem Jima 
Caviezela. 

Na tym nie skończymy, dalej bę-
dziemy zbierać środki dla Antoniego. 
Chętnych zapraszamy do pomocy. 

 
Dariusz Wolniak  
Koordynator Projektu 
Kustosz Stanowy 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce 
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Skarbiec rycerskiSkarbiec rycerskiSkarbiec rycerski   
Bracia Dobrzyńscy - jedyny za-

kon rycerski, który powstał 
i ukształtował się na ziemiach pol-
skich 

Kiedy słyszymy o zakonach rycer-
skich, to z łatwością potrafimy wy-
mienić ich nazwy: Joannici, Templariu-
sze czy Krzyżacy. Zakonami rycerski-
mi nazywamy związki religijne rycer-
stwa, które były organizowane na 
wzór zakonów mniszych. Najstarsze 
zakony rycerskie powstały w XII wie-
ku w Palestynie. Ich zadaniem była 
obrona miejsc świętych dla chrześci-
jan oraz opieka nad pielgrzymami. 
Organizacja tych zakonów opierała 
się przeważnie na regule cysterskiej, 
a na czele każdego z nich stał wielki 
mistrz. Wśród członków wyróżniano: 
rycerzy (rekrutujących się spośród 
możnych i posiadających pełne prawa 
zakonne), kapelanów (duchownych ze 
święceniami) i braci służebnych 
(giermków, sług itp.). Zakony te były 
oficjalnie podporządkowane papieżo-
wi. 

Joannici (Kawalerowie Maltańscy; 
pełna nazwa: Suwerenny Rycerski 
Zakon Szpitalników św. Jana Jerozo-
limskiego) są najstarszym zakonem 
rycerskim w historii Kościoła. Został 
on założony przez bł. Gerarda w cza-
sie pierwszej krucjaty, przed zdoby-
ciem Jerozolimy w 1099 roku. W 1113 
roku joannici otrzymali od papieża 
Paschalisa II własną Regułę. Oznaką 
joannitów biały krzyż z rozdwojonymi 
ramionami (zwany maltańskim) no-
szony na czarnym płaszczu. 

Templariusze (oficjalna nazwa: 
Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa 
i Świątyni Salomona) zostali założeni 
w 1119 r. przez rycerza z Szampanii. 
Potoczna nazwa pochodzi od siedziby 
zakonników w pobliżu dawnej świą-
tyni (łac. templum) Salomona w Jero-
zolimie. Templariusze początkowo 
byli bractwem chroniącym pielgrzy-
mów przybywających do Ziemi Świę-
tej, natomiast później głównym zada-
niem stała się walka z muzułmanami. 
Ich reguła zakonna była wzorem dla 
większości zakonów rycerskich. Stro-
jem templariuszy był biały płaszcz 
z czerwonym krzyżem. 

Krzyżacy (oficjalna nazwa: Zakon 
Szpitala Najświętszej Marii Panny 
Domu Niemieckiego w Jerozolimie) to 
zakon rycerski, który został utworzo-
ny z niemieckiego bractwa szpitalne-
go w 1198 r. w Jerozolimie. W tym 
samym roku papież Innocenty III za-
twierdził jego Regułę. Ubiorem za-
konników był biały płaszcz z naszy-
tym po lewej stronie czarnym krzy-
żem (stąd nazwa „krzyżacy”). Po za-
kończeniu misji w Palestynie wyżej 
wymienione zakony przeniosły się do 
Europy. 

Znacznie trudniej wskazać zakony 
rycerskie powołane by walczyć z po-
ganami w Europie. Najczęściej wy-
mieniamy wtedy zakon kawalerów 
mieczowych. (oficjalna nazwa 
Inflancki Zakon Rycerzy Chrystusa 
łac. Fratres Militiae Christi de Livonia, 
niem. Brüder der Ritterschaft Christi), 
założony w oparciu o regułę templa-
riuszy w Rydze przez biskupa Alberta 
von Buxhövdena w 1202 r. Głównym 
celem zakonu była obrona Inflant 
przed niewiernymi i nawracanie po-
gan. Symbolizowało to godło wy-
obrażające krzyż z umieszczonym 
poniżej mieczem lub godło przedsta-
wiające dwa skrzyżowane miecze. 
Zakon dzielił się na kapłanów i ryce-
rzy. Awanturnicza polityka podboju 
nowych ziem doprowadziła do klęski 
w 1237 r. w walkach z Bałtami. W tym 
samym 1237 r., kawalerowie mieczowi 
zostali wcieleni do zakonu krzyżac-
kiego, co potwierdził papież Grzegorz 
IX. 

Zainteresowanie książąt piastow-
skich i polskiego rycerstwa udziałem 
w krucjatach zarówno w Palestynie 
jak i północnej Europie był znikome. 
Tymczasem w pierwszych latach XIII 
wieku na ziemie mazowieckie spadły 
liczne klęski z powodu ustawicznych 
najazdów pogańskich plemion z pół-
nocy. Papież Honoriusz III ogłosił wy-
prawę krzyżową przeciw Prusom. 
Niestety zbyt małe zainteresowanie 
krucjatą przez rycerstwo zachodnie, 
w tym polskie nie powstrzymało 
w latach 1219 – 1222 agresywnych 
plemion pruskich. Księcia Konrada 
Mazowieckiego wsparli tylko nieliczni 

Piastowie Leszek Biały i Henryk Bro-
daty. 

Wówczas to postanowiono poszu-
kać, zakonu rycerskiego, którego za-
daniem byłaby ciągła obrona ziem 
polskich i nawrócenie pogan pruskich. 
Zadania tego podjął się mnich cyster-
ski z opactwa w Oliwie który w 1215 
lub 1216 roku otrzymał z rąk papieża 
Innocentego III sakrę biskupią wraz 
z urzędem generalnego biskupa Prus. 
Sprowadził on w latach 1216-1220 
15 braci-rycerzy z Dolnej Saksonii 
i Meklemburgii, na których czele stał 
mistrz Bruno w celu ochrony Mazow-
sza i Kujaw przed najazdami pruskimi. 

Zakon przyjął nazwę Pruscy Ry-
cerze Chrystusowi łac. Fratres Mili-
tes Christi de Prussia. Książę Konrad I 
Mazowiecki nadał im w posiadanie 
część Ziemi Dobrzyńskiej, razem 
z Dobrzyniem nad Wisłą. Dlatego 
w historiografii zakon ten przetrwał 
pod popularną nazwa Bracia Do-
brzyńscy. Był to jedyny zakon rycer-
ski, który powstał i ukształtował się 
na ziemiach polskich. Konrad Mazo-
wiecki wybudował im zamek Dobrzyń 
na górze warownej nad Wisłą i dał 
przywilejem na utrzymanie wieś Sie-
dlce z przyległościami. Biskup Chry-
stian nadał im ustawy rycerzy inf-
lanckich czyli "kawalerów mieczo-
wych", a jako ubiór przepisano im 
białe płaszcze zakonne z czerwoną 
gwiazdą, wyszytą na piersiach i mie-
czem w czerwonej pochwie u boku. 
Każdy z Braci miał poczet giermków 
i pachołków, toteż choć było ich tylko 
piętnastu, stali się wkrótce groźni dla 
pogan pruskich. 

W roku 1225 Prusacy skorzystali 
z nieobecności Konrada na Mazowszu 
i wyprawili się przeciw Dobrzyńcom 
w ogromnej liczbie. Przybył im z po-
mocą Konrad Mazowiecki i stoczył 
z Prusakami pod Brodnicą dwudnio-
wą bitwę, ostatecznie jednak niepo-
myślną. Wielu Mazowszan poległo 
w tej zaciętej walce, a z Braci Do-
brzyńskich czterech tylko czy pięciu 
uszło z pogromu. Bitwa ta przekonała 
Konrada, że siły Dobrzyńców są zbyt 
słabe, a lud mazowiecki jako rolniczy 
nie może wiecznie czuwać pod bronią 
na granicy pogańskiej, powziął myśl 
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sprowadzenia krzyżackiego zakonu, 
do czego namawiał go także Henryk 
Brodaty, książę śląski. Pierwsze roz-
mowy rozpoczęły się w 1226 roku. 
Książę oddał w posiadanie i użytko-
wanie Krzyżaków Ziemię Chełmińską 
przywilejem wydanym im w 1228 ro-
ku. 

Wkrótce po zawarciu układu 
z Krzyżakami, Konrad Mazowiecki na 
zjeździe panów duchownych i świec-
kich, w dniu 4 lipca 1228 r. nad brze-
giem Wisły, naprzeciwko Płocka, wy-
dał nowy przywilej dla Braci Dobrzyń-
skich, w którym potwierdzał im wła-
sność Dobrzynia i dodawał ziemię 
położoną pomiędzy rzeczkami Cheł-
micą i Kamienicą i część wsi Dembo-
wa między Wisłą i Sadłowicami, 
uwolnił ich od płacenia ceł i oddał 
sądownictwo nad ludźmi darowane-
go terytorium, wyjąwszy ludzi książę-
cych. W tymże samym przywileju 
Gunter, biskup płocki, ustępuje Do-
brzyńcom wieś kościoła biskupiego 
w Dobrzyniu, wraz z wyspą na Wiśle 
i dziesięcinami. W przywileju tym, 
kanonicy kościoła włocławskiego 
udostępnili także Dobrzyńcom prawa 
do swej wsi Wiszyn. Na dwa dni przed 
napisaniem tego dokumentu, biskup 
płocki wydał Braciom Dobrzyńskim 
przywilej, którym przelewał na nich 
różne dobrodziejstwa i prawa własne 
na ich nowych terenach. W tym jesz-
cze roku udali się Bracia Dobrzyńscy 
z prośbą do Rzymu o zatwierdzenie 
ich przywilejów, co z jednej strony 

dowodzi, że, wobec układów Konrada 
Mazowieckiego z zakonem krzyżac-
kim, obawiali się o własne losy, 
a z drugiej, że na Mazowszu usiłowa-
no utrzymać zakon dobrzyński nieza-
leżnie od krzyżackiego. Skutkiem 
tych zabiegów papież Grzegorz IX 
wydał dwie bulle, obie pod datą 
28 października 1228 r. W jednej po-
twierdzał założenie zakonu rycerskie-
go Braci Dobrzyńskich przez biskupa 
pruskiego Chrystiana i jego Regułę, 
w drugiej nadania Konrada Mazo-
wieckiego, biskupa Guntera i kanoni-
ków włocławskich. Niestety pozycja 
Braci Dobrzyńskich była zbyt słaba 
w porównaniu z agresywną postawą 
Krzyżaków. W okresie największego 
rozkwitu, około roku 1235, Zakon 
Pruskich Rycerzy Chrystusowych li-
czył 35 braci-rycerzy i 165 ludzi zbroj-
nych.  

Ostatni dokument, dotyczący Bra-
ci Dobrzyńskich, nosi datę 24 lutego 
1233 roku, a bulla z dnia 19 kwietnia 
1235 roku potwierdza ich połączenie 
z zakonem krzyżackim. Tymczasem 
z przywileju Konrada Mazowieckiego, 
wydanego 8 marca 1237 roku, wynika, 
że nie wszyscy rycerze dobrzyńscy 
uznawali przeprowadzone przez 
Krzyżaków połączenie dwóch zako-
nów. Oświadcza bowiem w nim ksią-
żę, że oddaje mistrzowi i braciom za-
konu niegdyś dobrzyńskiego zamek 
Drohiczyn (z przyległościami od połą-
czenia się rzek Nurzec i Bug po tamtej 
stronie aż do granic Rusi), zastrzega-

jąc w tych ziemiach prawo mazowiec-
kiego kościoła i szlachty. Nawzajem 
zakon zobowiązywał się księciu i jego 
następcom dochować wiernie powin-
ności wasalów, bronić wraz z księciem 
Ziemię Mazowiecką przeciw wszelkim 
najazdom, Prusaków i Jadźwingów 
własną odpędzać siłą. Była to część 
Podlasia, zaludniająca się wówczas 
szlachtą i ludem mazowieckim, leżący 
dziś pomiędzy miastami Drohiczy-
nem, Ciechanowcem i Boćkami. 
W Drohiczynie Bracia Dobrzyńscy 
przetrwali tylko kilka lat. Latopis ha-
licko-wołyński podaje, że książę wo-
łyński Daniel Halicki pokonał ich pod 
Drohiczynem już w marcu 1238 roku. 
W 1241 r. zbudowany przez zakonni-
ków kościół zostaje spalony (wraz 
z całym miastem) przez oddziały 
Batu-chana. W 1250 roku papież In-
nocenty IV wydał bullę, w której po-
twierdził templariuszom darowizny 
„grodów nad rzeką Bugiem poczynio-
ne przez księcia Konrada”. Drohiczyn 
został ostatecznie zdobyty przez Da-
niela Halickiego w 1251 r. Ostatni ślad 
istnienia Braci Dobrzyńskich na zie-
miach polskich, pochodzi z 1248 r. Jest 
nim odnaleziona w 1783 r. w Drohi-
czynie płyta nagrobna Henryka z Ży-
gocina. 

Zakon przestał oficjalnie istnieć 
(według prawa kanonicznego) 100 lat 
po śmierci jego ostatniego członka, 
a więc w połowie XIV wieku. 

Janusz Palczewski 

Kalendarz peregrynacjiKalendarz peregrynacjiKalendarz peregrynacji   
Polska Południowa 

 
Rejon 2 
Delegat Rejonowy 
– br. Leszek Jagiełło 
 
1. Rada 14004 w Radomiu 
– od 27 stycznia do 3 lutego 
2. Rada 15814 w Radomiu 
– od 3 do 10 lutego 
3. Rada 16385 w Radomiu 
– od 10 do 17 lutego 
4. Rada 15216 w Radomiu 
– od 17 do 24 lutego 
5. Rada 16708 w Radomiu 
– od 24 lutego do 3 marca 
6. Rada 16766 w Radomiu – od 3 do 10 marca 
 

Polska Północna 
 
Rejon nr 15 
Delegat Rejonowy – br. Piotr Mec 
 
1. Rada nr 16709 w Sieradzu – od 27 stycznia do 3 lutego 
2. Rada nr 16670 w Uniejowie – od 3 do 10 lutego 
3. Rada nr 16015 w Zduńskiej Woli – od 10 do 17 lutego 
4. Rada nr 15279 w Łodzi – od 17 lutego do 3 marca 
 
Rejon nr 11 
Delegat Rejonowy – br. Grzegorz Więckowski 
 
1. Rada nr 15195 w Opocznie – od 3 do 10 marca 
2. Rada nr 15622 w Tomaszowie Mazowieckim – od 10 do 
17 marca 
3. Rada nr 16310 w Radzicach Dużych – od 17 do 24 marca 
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Rycerze Kolumba solidarni z Kościołem w PolsceRycerze Kolumba solidarni z Kościołem w PolsceRycerze Kolumba solidarni z Kościołem w Polsce   
 

Wizyta Delegata Stanowego Tomasza Wawrzkowicza 
oraz byłego Delegata Stanowego Andrzeja Anasiaka 
u Kapelana Stanowego Jego Ekscelencji Arcybiskupa 
Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego. 

Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz i Sekretarz Sta-
nowy Krzysztof Zuba na spotkaniu z Jego Ekscelencją 

Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, Metropolitą 
Poznańskim i Przewodniczącym Konferencji 

Episkopatu Polski. 

Delegat Stanowy wręcza w procesji z darami chleb Jego 
Eminencji Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi, Arcybi-
skupowi Seniorowi Krakowa. Msza św. poprzedziła rycer-
ski opłatek w Ludźmierzu. 

Spotkanie Delegata Stanowego Tomasza Wawrzkowicza 
z Ordynariuszem Pelplińskim Jego Ekscelencją 

Biskupem Ryszardem Kasyną. W spotkaniu uczestniczył także 
br. Marek Ziętek, Delegat Rejonu 22. 

Delegacja Rycerzy Kolumba Rejonu 1 spotyka się z Jego 
Ekscelencją Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, 
Metropolitą Krakowskim. 


