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Słowo Delegata Stanowego
W Niedzielę Miłosierdzia zakończyliśmy peregrynację relikwii i obrazów św. Brata Alberta w parafiach,
w których działają Rycerze Kolumba.
Peregrynacja trwała okrągły rok
i przyniosła wymierne efekty. Przede
wszystkim było to zaangażowanie
modlitewne w kościołach, które gościły relikwie i obrazy. Za to dziękuję
czcigodnym księżom kapelanom
i zacnym braciom. Poza ogromnym
plonem modlitewnym musimy zauważyć wielkie dzieło miłosierdzia,
którego efektem jest zebranie prawie
100 tysięcy złotych, ponad 2500
sztuk pościeli, 350 prześcieradeł, ponad 1600 koców, 200 kołder, 2000
ręczników, 84 poduszek, ponad 3000
pampersów dla dorosłych, prawie
600 środków czystości. Wprawdzie
Czcigodni Księża Kapelani,
oficjalnie już zakończyliśmy peregryZacni Bracia Rycerze,
nację, ale wszystkie rady lokalne czy
parafie, które nadal pragną przyjąć
zakończył się długi majowy weekrelikwie i obrazy św. Brata Alberta
end i myślami zdążamy już do święta
proszę o kontakt z naszymi koordywszystkich Rycerzy w każdej jurysnatorami na północy i południu.
dykcji na świecie, czyli do Konwencji
Stanowej. Na kilka chwil jednak cofWszystkie zebrane dary w całości
nijmy się jeszcze do wydarzeń kwiet- przekazaliśmy do schronisk, domów
niowych.
opieki i noclegowni prowadzonych
przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek i Braci Albertynów. W imieniu
Bardzo
serdecznie
dziękuję Sióstr i Braci Albertynów, swoim wławszystkim Braciom za zaangażowa- snym, a przede wszystkim ubogich
nie w kolejne dzieła miłosierdzia reali- i potrzebujących składam wszystkim
zowane w bardzo wielu radach lokal- księżom kapelanom i braciom rycenych w całej Polsce. Podobnie jak rzom wielkie podziękowanie za ten
w ubiegłych latach, wpłynęło ponad ogromny wysiłek i trud, który podej170 dzieł rad lokalnych do Nagrody mowaliśmy dla tych najbardziej poStanowej. Bardzo Braciom dziękuję trzebujących, żyjących wśród nas,
i gratuluję tylu wspaniałych dzieł. a często niezauważanych i pozostaZdaję sobie jednak sprawę z tego, że wionych samym sobie. Takimi czynatylko część rad lokalnych przesłało mi potwierdzamy słowa świętego
nam swoje aplikacje. Zachęcam, aby Jana Pawła II, który mówił o Rycerjuż od dnia dzisiejszego przygotowy- zach Kolumba, że "zauważają tych
wać materiały dokumentujące Waszą najsłabszych, najuboższych. Odnajdziałalność w parafiach i społeczno- dują tych, którym należy pomóc".
ściach lokalnych, które będą kandy- Możemy być dumni, że w duchu midowały do Nagród Stanowych łosierdzia, jedności i braterstwa wciew przyszłym roku. Wystarczy kilka lamy w życie misję, którą pozostawił
zdjęć i kilkuzdaniowy opis realizowa- nam nasz założyciel ks. Michael Mcnego dzieła. Przypominam, że Nagro- Givney.
dy Rady Stanowej przyznawane są
Uroczyste zakończenie peregryw sześciu kategoriach (na rzecz Konacji odbyło się w Katedrze Radomścioła, Rady, rodziny, młodzieży, sposkiej, przy udziale Sióstr i Braci Alberłeczności lokalnej i kultury życia) oraz
tynów, księży kapelanów i bardzo
nagradzamy Rodzinę Roku.
wielu braci rycerzy. Uroczystościom
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przewodniczył ordynariusz diecezji
radomskiej, JE ks. bp Henryk Tomasik.
Dziękuję ks. Wiesławowi Lenartowiczowi i braciom z Radomia za wspaniałe przygotowanie tej uroczystości.
Ks.
Jan
Twardowski
pisał:
"Obchodzimy Tydzień Miłosierdzia.
Nie znaczy to, że tylko przez siedem
dni mamy być miłosierni. Cały rok ma
być czasem rozwijania w sobie wrażliwości na biedy ludzkie i wdzięczności
za to, co otrzymujemy. Cały okrągły
Boży rok... W akcie miłosierdzia człowiek nie zniża się do człowieka, tylko
widzi, że Bóg jest miłosierny i daje mu
możność pomocy drugiemu... Cały
rok wymaga od nas miłosierdzia, dostrzegania biedy drugiego człowieka... Tyle darów stale otrzymujemy!
Żyjemy dzięki ludziom, którzy nam
pomagają, służą, ale przede wszystkim mamy w tym dostrzec Boże miłosierdzie. Człowiek uczy się od Boga
dobroci, życzliwości, uśmiechu, potrzeby służenia drugiemu. Każdego
dnia."
Kwiecień był tym miesiącem,
w którym w szeregi Zakonu Rycerzy
Kolumba w Polsce wstąpiło ponad
100 nowych Braci. Ta informacja bardzo cieszy. Gratuluję zacnym braciom
tej aktywności i zaangażowania
w wykonanej pracy dla dobra zakonu.
Aby realizować dzieła miłosierdzia,
potrzebujemy wciąż więcej "rąk do
pracy", nowych pomysłów, "nowych
talentów". Potrzebujemy nowych
braci rycerzy, pragnących wraz z nami
podążać drogą, którą wyznaczył nasz
założyciel sługa Boży ks. Michael McGivney. Wielokrotnie pisałem i mówiłem o tym, jak ważne jest, abyśmy
stale zapraszali kolejnych katolickich
mężczyzn do naszego Zakonu. Zachęcam, aby każda rada lokalna podjęła
wysiłek , którego efektem będzie
uzyskanie tytułu "Najwybitniejszej
Rady". Przypominam, że aby taki tytuł uzyskać, poza działalnością programową należy spełnić warunek
członkowski. Zachęcam więc do mobilizacji, aby na końcu roku bratniego
(30 czerwca) każda rada lokalna
w Polsce uzyskała ten wspaniały tytuł. Najwyższy Rycerz Carl Anderson
pisał: „Każdy katolicki mężczyzna,
3
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który do nas dołącza, może wzmocnić
swoją wiarę poprzez programy duchowe i charytatywne. Razem możemy zbudować lepszy świat, ale żeby
to zrobić musimy docierać do coraz
większej liczby mężczyzn i powiększać nasze szeregi."
Wielokrotnie z ust naszych małżonek słyszałem takie oto słowa: gdy
mężczyzna wstępuje w szeregi Zakonu Rycerzy Kolumba, staje się lepszym mężem i ojcem". Ojciec Święty
Jan Paweł II, którego według słów
JE ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
możemy
z
dumą
nazywać
"Przyjacielem Rycerzy Kolumba",
w Encyklice Familiaris Consortio napisał: "Miłość do małżonki, która została matką i miłość do dzieci są dla
mężczyzny naturalną drogą do zrozu-

mienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa. Nade wszystko tam, gdzie
warunki społeczne i kulturowe łatwo
skłaniają ojca do pewnego uwolnienia
się od zobowiązań wobec rodziny i do
mniejszego udziału w wychowaniu
dzieci, konieczne jest odzyskanie społecznego przekonania, że miejsce
i zadanie ojca w rodzinie i dla rodziny
mają wagę jedyną i niezastąpioną. Jak
uczy doświadczenie, nieobecność ojca
powoduje zachwianie równowagi
psychicznej i moralnej oraz znaczne
trudności w stosunkach rodzinnych...".

wspaniały Program dla pań i czcigodnych księży kapelanów. Gościć będziemy hierarchów Kościoła Katolickiego, na czele z naszym kapelanem
stanowym JE ks. abp Wacławem Depo, przedstawiciela Najwyższego Rycerza ojca Jonathana Kalischa, przedstawicieli organizacji katolickich,
z którymi współpracujemy oraz braci
rycerzy z Ukrainy i Litwy.
Do zobaczenia na Konwencji Stanowej w Katowicach.

Pozdrawiam Bratersko
Czcigodni Księża Kapelani, Zacni
Vivat Jezus!
Bracia zbliża się święto całej jurysdykcji, Konwencja Stanowa. Zapra- Tomasz Wawrzkowicz
szam wszystkich wraz z małżonkami Delegat Stanowy
do Katowic. Przygotowany został Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Katecheza Kapelana
Katecheza 70
„Gdy Bóg przyprowadził kobietę
do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta jest dopiero kością z moich
kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie
się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę
i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że
stają się jednym ciałem”. (Rdz 2, 2224)

i w tym akcie odkrywa swoją naturę sakramentalnej łączącej nas z miłoi swoją godność.
ścią Bożą.

Tak jak mężczyzna potrzebuje
kobiety, żeby zrealizować się jako
mąż i ojciec, tak kobieta potrzebuje
mężczyzny, żeby dzięki niemu odkryć
swoją godność. Wrażliwa na piękno
marzy o tym, by sama stać się źródłem zachwytu, potwierdzić swoje
piękno fizyczne i duchowe. Pewna
kobieta mawiała: Gdy rozmawiałam
z pewnym mężczyzną miałam wrażeTen fragment Biblii pięknie ukazu- nie, że jest najmądrzejszy na świecie.
je naturę człowieka w jego dwoistości Później rozmawiałam z innym, i dla
odmiany miałam wrażenie, że to ja
– jako mężczyznę i kobietę.
jestem najmądrzejsza na świecie.
Opisując dzieło stworzenia świata,
I do takiej roli - szczególnie w dziroślin i zwierząt, autor nie czyni takiesiejszym,
pełnym egoizmu świecie go rozróżnienia. Wszystko pochodzi
trzeba
się
świadomie przygotowywać
z ręki Boga. Dopiero opisując stwoi
formować
od swojej młodości, mając
rzenie człowieka, opisuje go jako akto
zadanie
przed
oczyma, jak sportotywnego współpracownika Boga.
wiec marzący o udziale w wielkich
Człowiek (mężczyzna) uczestniczy zawodach.
w stworzeniu drugiego człowieka
Mówi o tym sens przysięgi mał(kobiety) współpracując z Bogiem.
żeńskiej,
ale żeby zrozumieć w pełni
Sam ją nazywa odzwierciedleniem
jej
sens,
musimy
odkrywać mistyczną
samego siebie. W oryginalnym tekprawdę
o
Eucharystii
i bezwarunkoście i w wielu tłumaczeniach widać to
wej
miłości
Chrystusa
do Kościoła.
wyraźnie jako rodzaj żeński słowa
Potrzeba
zatem
głębokiej
modlitwy
mężczyzna np. w tłumaczeniu staroi
kontemplacji,
żeby
być
wolnym
od
polskim ks. Wujka: mąż – mężyna.
zepsucia i właściwie odczytać swoją
W odróżnieniu od zwierząt, czło- godność i powołanie. To tu dokonuje
wiek jako istota cielesno-duchowa się wielka walka szatana z Chrystusostworzona na obraz Boży, do miłości, wą tajemnicą miłości oblubieńczej,
realizuje się przez dar z samego siebie odwiecznej i nieskończonej, miłości
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Niestety rozwój współczesnej cywilizacji, dobrobyt i seksualna rewolucja stały się diabelskim narzędziem
okłamywania człowieka i wtłaczania
mu fałszywego celu życia: dla przyjemności i całkowitej wolności w relacji do drugiej osoby. Bez wierności
i odpowiedzialności. Źródłem takiej
postawy są media i ich produkty, które sączą nam truciznę ciągłego zaspokajania własnej przyjemności.
Podążanie za własną przyjemnością zamyka nas na drugiego człowieka, stąd konflikty i rywalizacja w małżeństwach.
Pornografia i kultura seksu bez
zobowiązań zamienia drugiego człowieka w narzędzie zaspokajania naszych przyjemności. Dając nam fałszywą wolność, ukrywa jej skutki jakimi są pogłębiająca się samotność,
cierpienia i wszelkie patologie, co
szczególnie widać w świecie tzw. celebrytów, pełnym zepsucia i skandali.
Obiecywana miłość i wolność doprowadza do wielkich tragedii, przestępstw i lęków. To nie przypadek, że
Hollywood, miejsce bezgranicznego
dobrobytu i sanktuarium wolności
i miłości, gdzie powstają produkty
kulturowe, którymi jesteśmy nieustannie karmieni, jest miejscem największych nadużyć, zakłamania i ob4
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łudy, o czym świadczą choćby ostat- warszawskiego, autora artykułu
nio ujawniane skandale molestowania „Nasze kochane sanitariuszki”. Pisze
kobiet.
on, że powstanie skończył z kultem
kobiet: „W dzisiejszym świecie upoCo możemy zrobić, by się temu
wszechniony jest erotyzm. Straszne
diabelskiemu kłamstwu przeciwstarozluźnienie obyczajów. Kult kobiety
wić? Zacząć od odkrywania Boga
zanikł, niestety. Byliśmy pokoleniem,
i jego natury – on jest miłością. Z Boktóre umiało opanować swoje żądze.
ga odczytać swoje powołanie do miJak człowiek się zakochał, to czcił tę
łości prawdziwej. W czystości i modlikobietę. Uważał, że fizyczne wykotwie, w łasce uświęcającej możemy
rzystanie jest nie na miejscu. Ja sam
odkryć źródła czystej prawdy.
dopóki nie wziąłem ślubu nie mogłem
Pięknym przykładem obdzierają- dotknąć mojej ukochanej. Ona była
cym tragiczne zakłamanie dzisiejsze- uosobieniem kultu kobiecości.”
go świata w relacjach między kobietą
Dziś takie słowa powinny dodai mężczyzną jest wypowiedź prof.
wać nam siły do walki o własną czyWitolda Kieżuna, znanego powstańca

stość i wierność, zarówno wobec drugiej osoby, jak i czystość osobistą.
Ten porządek niszczy pornografia
i masturbacja, które żerują na naszym
egoizmie. Ta droga rozpoczyna się już
w unikaniu okoliczności prowadzących do upadku.
Kto dziś podejmie walkę o czystość i miłość zgodnie z nauką Chrystusa będzie wielkim bohaterem.

Ks. Wiesław Lenartowicz
Wszystkie katechezy
są dostępne na stronie
www.RycerzeKolumba.com

Rozwój członkostwa
Zapraszanie mężczyzn do Za- istym obowiązkiem w sumieniu każ- koce, poduszki, kołdry, pościel, terkonu naszym obowiązkiem
dego Rycerza!!!…”
mosy, ręczniki, pieluchy, środki czystości i środki finansowe, wyniosła ok.
Najwyższy Rycerz Carl Anderson
Przytoczone słowa Najwyższego
250 tys. zł. Przekazane dary sprawiły
w swoich licznych przemówieniach do Rycerza Carla Andersona każdy z nas
wiele radości bezdomnym, dla któRycerzy Kolumba bardzo często po- Rycerzy powinien wziąć sobie do serrych noclegownia czy przytulisko jest
rusza temat członkostwa. Zwraca ca. Każdy bowiem, kto czyta artykuły
jedynym domem. Dały również możw nich uwagę na fakt, że zakres dzia- o działalności Rycerzy Kolumba zaliwość zakupu wyposażenia do ośrodłalności charytatywnej podejmowanej mieszczane na portalach wydawnictw
ków prowadzonych przez wspólnoty
przez Rycerzy Kolumba jest ściśle katolickich czy portalu internetowym
Albertyńskie. Np. za część zebranych
powiązany z intensywnym wzrostem Rady Stanowej w Polsce, jak również
pieniędzy siostra przełożona jednej
członkostwa. A potencjał rozwoju zapoznając się ze sprawozdaniami
z noclegowni zakupiła urządzenia,
Zakonu jest ogromny. Zakon obecny z kolejnych Konwencji Stanowych, ma
które ułatwią przygotowywanie pojest bowiem w krajach, w których wy- możliwość przekonać się o liczbie
siłków dla kilkudziesięciu osób, m.in.
stępuje duża populacja katolików. dzieł miłosierdzia czynionych przez
maszynę do przetwarzania jarzyn
Jednym z takich krajów jest oczywi- Rycerzy Kolumba w Polsce, o liczbie
i dużą krajalnicę do chleba. Dzięki teście Polska. Na dzień dzisiejszy rady godzin poświęcanych na czynienie
mu, że każdy z nas poświęcił chwilę
lokalne Rycerzy Kolumba w Polsce dobra, o skali środków finansowych
swojego czasu, mogliśmy jako Zakon
funkcjonują przy 105 parafiach, co pozyskiwanych i przekazywanych
Rycerzy Kolumba w Polsce zrealizostanowi ok. 1 % wszystkich parafii potrzebującym.
wać tak duże dzieło. I to jest nasza
w Polsce.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, zasługa. To jest nasz cel!
W jednym z przemówień do Dele- 8 kwietnia 2018 roku, uroczystą Mszą
Mogliśmy tego dokonać, poniegatów Stanowych Carl Anderson po- św. koncelebrowaną przez kapelanów
waż jest nas wielu - w Polsce już powiedział, że Rycerze Kolumba mają radomskich Rad Rycerzy Kolumba
nad 5300 mężczyzn - gotowych poobowiązek rozszerzania swojej chary- pod przewodnictwem ordynariusza
święcić odrobinę swojego wolnego
tatywnej działalności poprzez przy- diecezji radomskiej ks. bp. Henryka
czasu na rzecz Miłosierdzia w naszych
ciąganie większej ilości mężczyzn do Tomasika, zakończyła się trwająca
parafiach i lokalnych społecznościach.
swoich szeregów: „…Jednym z naj- ponad rok peregrynacja relikwii i obRealizacja takich dzieł Miłosierdzia jak
większych aktów miłosierdzia, jaką razów św. Brata Alberta zorganizozakończona peregrynacja powinna
może wykonać nasza organizacja jest wana z inicjatywy Rycerzy Kolumba
każdego z nas utwierdzić w przekozaproszenie kwalifikującego się kato- w Polsce. W tym czasie relikwie i obnaniu o proroczej wizji naszego załolickiego mężczyzny do Zakonu…”. razy peregrynowały aż w ponad dwużyciela księdza McGivney’a, aby przy
W jeszcze innym przemówieniu, fakt stu parafiach. Efektem peregrynacji,
każdej katolickiej parafii działała Rada
zaproszenia katolickiego mężczyzny, oprócz wymiaru duchowego, były
Rycerzy Kolumba. W tym kontekście
Najwyższy Rycerz uważa wręcz za również dary materialne, które zostacytowane na wstępie słowa Najwyżobowiązek
każdego
Rycerza: ły przekazane wspólnotom Albertyńszego Rycerza Carla Andersona na"...Zaproszenie każdego katolickiego skim, schroniskom, domom opieki,
bierają głębszego znaczenia. Wokół
mężczyzny, który spełnia statutowe przytuliskom i noclegowniom. Łączna
każdego z nas jest z pewnością wielu
wymagania, do Rycerstwa jest swo- wartość darów, na które składały się
katolickich mężczyzn, którzy chcą
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czynić dobro. Być może nie zawsze
wiedzą jak. Być może czekają na zaproszenie. Dajmy im tę możliwość,
zapraszając ich w nasze szeregi. Kiedyś my zostaliśmy zaproszeni, czy to
przez Kapelana, czy innego Rycerza.
Nie możemy tego daru, jakim jest

członkostwo w Zakonie Rycerzy Kolumba, zachować tylko dla siebie. Naszym obowiązkiem jest dzielić się tym
darem z innymi katolickimi mężczyznami. Róbmy to jak najczęściej. Nie
zakopujmy tego daru zachowując go

tylko dla siebie, ale jak najczęściej i jak
najliczniej go pomnażajmy.

Jacek Pisz
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Ogłoszenia członkowskie
Zacni Bracia, przed nami ostatnie
dwa miesiące roku bratniego 2017/2018. Dwa miesiące, które dla naszej
działalności,
obejmującej
obszar
członkostwa, będą zapewne miesiącami wytężonej pracy. Celem tych
działań powinno być zdobycie tytułu Najwybitniejszej Rady. Zdobycie
tej nagrody jest w zasięgu każdej
Rady. Aby ubiegać się o nią Rada powinna zrealizować swój cel członkowski (określony wzrost członkostwa)
w Radzie i w terminie do 30 czerwca
złożyć na formularzu SP-7 wniosek
o Nagrodę im. Kolumba.

nictwem programu ScTools pod adresem:
scstool.rycerzekolumba.com.
W ostateczności raporty można jeszcze wysłać na e-mail:

raporty@rycerzekolumba.com

Wprowadzenie na urząd

Z wyborami nowych funkcjonariuszy ściśle wiąże się uroczystość wprowadzenia funkcjonariuszy na urząd.
Zgodnie z decyzją Delegata Stanowego, ogłoszoną na początku roku bratniego 2017/2018, uroczystość wprowadzenia funkcjonariuszy na urząd
powinna być przeprowadzona w Radach lokalnych najpóźniej do 15 lipWybory funkcjonariuszy
ca. Proszę zatem Wielkich Rycerzy,
Rad lokalnych
aby już teraz, wspólnie z Delegatami
W maju rozpoczyna się okres wy- Rejonowymi, przystąpili do zaplanoborów nowych funkcjonariuszy Rad wania terminów tych uroczystości.
lokalnych. Bardzo proszę Wielkich
Rycerzy o sprawne i terminowe ich
Tydzień Przyjęć
przeprowadzenie. Pamiętajmy, aby
Miesiąc czerwiec jest kolejnym
bezpośrednio po wyborach wypeł- miesiącem, w którym w całym nanić raporty z przeprowadzonych wy- szym Zakonie organizowany jest Tyborów na formularzach #185 i #365 dzień Ceremonii Przyjęcia. W tym
oraz wysłać je do Rady Najwyższej. roku bratnim Tydzień Przyjęć zoNajprościej jest to zrobić za pośred- stanie przeprowadzony w dniach

od 11 do 17 czerwca. Przygotujmy
się dobrze do tego Tygodnia. Już teraz zapraszajmy w nasze szeregi kolejnych katolickich mężczyzn, aby
razem z nami mogli realizować dzieło
zapoczątkowane przez ks. McGivney’a. Już teraz przystąpmy do planowania terminów Ceremonii Przyjęć
i działań poprzedzających Tydzień
Przyjęć np. organizacji Niedziel Rycerskich.
Zachęcam, aby każdy Zespół
I Stopnia, w tych ostatnich dwóch
miesiącach roku bratniego, przeprowadził co najmniej jedną inicjację
w miesiącu. W sposób szczególny
słowa zachęty kieruję do tych zespołów I stopnia, które w tym roku bratnim nie przeprowadziły jeszcze żadnej inicjacji, jak również do Rad lokalnych, które w tym roku bratnim nie
przyjęły ani jednego nowego Rycerza.

Jacek Pisz
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Konkursy członkowskie
Rok bratni 2017/2018 dobiega
końca. Pozostały już tylko dwa miesiące. Niech to będzie czas, w którym
każda Rada przyjmie jeszcze kilku
członków. Naszym atutem są świadectwa jakie stale dajemy w swoich
parafiach i społecznościach lokalnych
realizując wiele wspaniałych dzieł
miłosierdzia i programów. Wykorzystajmy to, aby liczba Rycerzy Kolumba w Polsce stale rosła, aby Rycerze
Kolumba byli obecni w jeszcze większej liczbie parafii i, aby większa liczba
mężczyzn mogła realizować wizję
ks. McGivney’a. Rada Stanowa w Polsce stara się wspierać Rady lokalne
w realizacji tych celów członkowskich
m.in. poprzez organizację różnych
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konkursów członkowskich oraz za- tj. w okresie od 1 lipca 2017 do 30 lipewniając ciekawe nagrody dla zwy- stopada 2017 roku. Według posiadacięzców.
nych informacji następujące Rady
spełniły warunki tego konkursu
Nowe Zespoły Przyjęć
i otrzymają jedną z ww. nagród:
Od początku roku bratniego
2017/2018 Rada Stanowa starała się Data odb.—Nr Rady—Miejscowość
zachęcać Rady lokalne do tworzenia 29.09.2017 16181 Tarnów
własnych Zespołów Przyjęć. Jedną 29.10.2017 16263 Łosień
16483 Ełk
z form takiej zachęty był ogłoszony 15.11.2017
17.11.2017
15416
Chmielnik
1 grudnia 2017 roku konkurs, który
27.11.2017
15267
Tomaszów
Lub.
właśnie 30 kwietnia 2018 roku się
05.12.2017
15759
Stalowa
Wola
zakończył. Rady, które utworzyły
w tym okresie własny Zespół Przyjęć 05.12.2017 16727 Szczepanów
otrzymają roll-up lub duży baner ry- 10.12.2017 15561 Sędziszów Młp.
cerski. Rada Stanowa postanowiła 15.12.2017 16385 Radom
przyznać nagrody również Radom, 10.02.2018 16462 Gorzyce
które utworzyły Zespół wcześniej, 23.02.2018 16709 Sieradz
6

Maj 2018, Rok VI/5 Nr 53

24.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
26.06.2018
28.04.2018
28.04.2018
30.04.2018
30.04.2018

16670 Uniejów
15726 Dębica
15915 Tarnów
15128 Kraków
15415 Nakło n. Notecią
16262 Wąbrzeźno
15391 Końskie
16640 Szczecin

przyjętych w okresie od 1 kwietnia do
30 czerwca 2018 roku członków:

Konkurs członkowski
Rady Najwyższej

Do końca czerwca 2018 roku trwa
konkurs ogłoszony przez Radę Najwyższą, w którym główną nagrodą
jest możliwość wyjazdu (wspólnie
z małżonką) do Dublina na Światowe
Spotkanie Rodzin w sierpniu 2018
roku - na koszt Rady Najwyższej. Aby
wziąć udział w konkursie wystarczy
zarekomendować co najmniej jednego nowego członka i wpisać swoje
nazwisko i numer członkowski na
Dodatkowo, KAŻDA Rada, która deklaracji członkowskiej #100 nowew tym okresie aktywnie włączy się go członka.
w rekrutację nowych członków tzn.
przyjmie co najmniej JEDNEGO nowego członka otrzyma 3 sztuki plakietek Jacek Pisz
magnetycznych z logo KofC na samo- Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
chód.

> pin rycerski - przyjęcie co najmniej
2 nowych Braci Rycerzy;
> krawat rycerski - przyjęcie co najmniej 5 nowych Braci Rycerzy;
> stuła z logo KofC dla Kapelana Rady
- przyjęcie co najmniej 15 nowych
Braci Rycerzy;
Nagrody zwycięzcom tego kon- > ornat z logo KofC dla Kapelana Rakursu zostaną wręczone podczas dy - przyjęcie co najmniej 20 nowych
Konwencji Stanowej w Katowicach.
Braci Rycerzy.

Konkurs członkowski
Rady Stanowej
Trwa konkurs członkowski ogłoszony przez Radę Stanową 1 kwietnia
br. W konkursie tym Rady mogą
otrzymać nagrody, których rodzaj
i liczba uzależniona jest od liczby

Nowi Bracia w rycerstwie
Jest mi niezmiernie miło kolejny
raz w tym roku powitać w naszym
Zakonie nowych Braci, którzy zostali
przyjęci
do
naszej
wspólnoty
w kwietniu 2018 roku. W imieniu Rady Stanowej życzę Wam, aby nie zabrakło Wam entuzjazmu i zaangażowania, z jakim przyszliście do Zakonu.
Niech Matka Boża z Guadalupe, patronka Rycerzy Kolumba, ma Was
i Wasze Rodziny w swojej opiece.
W miesiącu kwietniu (do dnia, gdy
piszę ten artykuł) przeprowadzone
zostały 24 Ceremonie Przyjęcia, podczas których w szeregi naszego Zakonu przyjętych zostało 114 nowych
Braci w 28 Radach lokalnych:
Rada
Nr—Miejscowość—Rejon—
Liczba przyjętych
14001 Ludźmierz
1
2
15128 Kraków
1
6
16385 Radom
2
2
16766 Radom
2
1
14023 Starachowice
3
3
15759 Stalowa Wola
4
4
15268 Rzeszów
7
6
15588 Dobrzechów
7
2
15767 Łańcut
7
1
15915 Tarnów
8
1
16100 Tarnów
8
5
15415 Nakło Nad Notecią 10
2
16014 Ciechocinek
10
4
15195 Opoczno
11
2
16642 Kielce
12
9
15117 Gdańsk
14
2
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15279 Łódź
15
15267 Tomaszów Lubelski 16
15649 Ruda Śląska
17
14002 Łomianki
18
14271 Warszawa
18
15249 Sosnowiec
20
15527 Słupsk
22
16259 Koszalin
22
16964 Chojnice
22
16999 Brusy
22
15520 Brodnica
24
16266 Rembieszyce
25

4
1
1
4
1
1
4
1
9
32
1
3

We wszystkich diecezjach w Polsce istnieje ponad 10 tys. parafii. Od
2006 roku Rady lokalne zostały założone w 105 parafiach, co stanowi ok.
1% wszystkich parafii. Potencjalna
możliwość utworzenia nowych Rad
lokalnych Rycerzy Kolumba w Polsce
jest zatem bardzo duża, gdyż dotyczy
aż kilku tysięcy parafii. Liczby te pokazują nam skalę pracy, która stoi
przed Rycerzami Kolumba w Polsce,
aby wypełnić wizję założyciela Zakonu ks. McGivney’a, zgodnie z którą
Rada Rycerzy Kolumba będzie w każGratuluję Radom, które w kwietdej parafii.
niu przyjęły nowych Braci i dziękuję
tym wszystkim, którzy przyczynili do
Aby ten cel zrealizować powinniwzrostu członkostwa. Dzięki Wasze- śmy, jako Rycerzy Kolumba, stale
mu zaangażowaniu, od początku roku dbać o utrzymanie i wzrost członkobratniego 2017/2018 tj. od 01 lipca stwa w Zakonie. Dzielmy się zatem
2017, do Rad lokalnych należących do z innymi mężczyznami tym darem,
jurysdykcji polskiej, przyjętych zosta- jakim jest członkostwo w naszym
ło 483 Braci.
Zakonie. To dzięki innym mężczyznom, którzy zaprosili nas do RycerZe szczególnie wielką radością
stwa, jesteśmy dzisiaj Rycerzami Koprzyjęliśmy informację, że 19 kwietnia
lumba. Dawajmy szansę podążania
2018 roku w Brusach zawiązała się
śladami ks. McGivney’a mężczyznom,
nowa Rada im. Bł. Ks. Józefa Jankowktórzy potrzebują naszej zachęty
skiego. Jest to piąta nowa Rada załoi zaproszenia do Rycerstwa. Już dzisiaj
żona w tym roku bratnim, co oznacza,
planujmy Ceremonie Przyjęcia w naże w Polsce działa już 105 Rad lokalstępnych miesiącach. Już dzisiaj zanych. Kapelanem Rady został wybrapraszajmy następnych mężczyzn.
ny proboszcz parafii pw. Wszystkich
Starajmy się utrzymać dynamikę naŚwiętych ks. Jan Flaczyński, a Wielkim
szych działań członkowskich również
Rycerzem Brat Stanisław Kobus. Raw kolejnych miesiącach, co najmniej
da Najwyższa nadała nowej Radzie
numer 16999.
7
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na tym samym poziomie jak w kwiet- jej otrzymania jest - oprócz realizacji
niu.
działań programowych - również
uzyskanie
określonego
wzrostu
Jednym z celów Rady Stanowej
członkostwa w Radzie. Twórcy tej
jest, aby wszystkie Rady lokalne
nagrody doskonale zdawali sobie
w Polsce uzyskały tytuł Najwybitniejsprawę z tego, jak ważną rolę dla praszej Rady. Wiele Rad zwiększyło
widłowego funkcjonowania Rady
ostatnio swoje szanse na otrzymanie
odgrywają oba obszary działalności
na koniec roku bratniego tej prestiżoRady. Tak, jak w układzie naczyń powej nagrody. Jak wiemy, warunkiem
łączonych,
wzrost
członkostwa

w Radzie ma wielki wpływ na zakres
możliwych do podjęcia przez Radę
działań programowych Rady. I odwrotnie.

Jacek Pisz
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Kalendarz rycerski
Ceremonie Przyjęcia
2018-05-06
2018-05-06
2018-05-09
2018-05-11
2018-05-12
2018-05-21
2018-05-31
2018-05-31
2018-05-31
2018-05-31
2018-05-31
2018-05-31
2018-05-31
2018-05-31

Topczewo
Sosnowiec
Domaszowice
Sieradz
Rydułtowy
Warszawa
Ełk
Racibórz
Suwałki
Lindów/Częstochowa
Limanowa/Tarnów
Potok/Krosno
Głogów Mał./Rzeszów
Starachowice

2018-05-31
2018-05-31
2018-05-31
2018-05-31

Tarnów/Mielec
Kraków
Radom
Lipiany

Ceremonie nadania
stopnia Rycerskiego
2018-06-09 Wejherow
(Rada 15708)

Pielgrzymki i inne uroczystości

Ceremonie nadania
stopnia Formacji
2018-06-09 Wejherowo
(Rada 15708)

2018-05-06 Uroczystości ku czci św.
Wojciecha - Gdańsk
2018-05-08 Uroczystości ku czci św.
Stanisława – Kraków
2018-05-27 Pielgrzymka mężczyzn Piekary Śląskie
2018-06-03 Święto dziękczynienia –
Warszawa Wilanów

Caritas
Działalność Caritas w Polsce
„UBI CARITAS EST,
DEUS IBI EST”
„Tam gdzie miłość jest i dobroć,
Tam mieszka Bóg”
Początki Caritas przypadają na
czas poprzedzający wybuch pierwszej
wojny światowej, kiedy to działalność
charytatywna Kościoła katolickiego
posiadała już bogate formy organizacyjne. Żywy rozkwit działalności charytatywnej, przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia jej właściwych
podstaw teoretycznych i światopoglądowych był bezpośrednią przyczyną powołania na przełomie XIX
i XX wieku przez Kościół katolicki organizacji dobroczynnej o nazwie Caritas. Sama nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „carus” i oznacza drogi,
kochany, szanowany, miłujący, pełen
miłosierdzia. Jest to również tłumaczenie nowotestamentowego słowa
agape, które w czasach pierwszych
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chrześcijan oznaczało w praktyce 1917), a także Książęco-Biskupi Komiwspólnotę stołu z ludźmi biednymi tet Pomocy dla Dotkniętych Klęską
i ubogimi.
Wojny, który powstał w Krakowie
z inicjatywy bp. Adama Sapiehy
W poszczególnych państwach
(Kraków 1915). W lutym 1917 r. kardyzaczęto powoływać krajowe centrale
nał Edmund Dalbor utworzył Związek
tej organizacji, by nadać działalności
Towarzystw Dobroczynnych Caritas.
charytatywnej Kościoła właściwy
Działał w nim, jako sekretarz generalsens, profil i kierunek działania.
ny od 1924 r. późniejszy arcybiskup
Pierwsze stowarzyszenia Caritas popoznański Walenty Dymek. . Z okazji
wstały w Niemczech w 1897 r. w EsKongresu Eucharystycznego w Amsen i w Monachium. We wrześniu testerdamie w 1924 r. udało się powogoż roku L. Werthmann (minister
łać międzynarodową organizację chasprawiedliwości) założył związek
rytatywną pod nazwą Caritas Catholidzieł dobroczynnych pod nazwą Carica. Zarząd tej organizacji ukonstytutasverband dla katolików w Niemował się ostatecznie na konferencji
czech z siedzibą we Freiburgu. Za
porozumiewawczej
w
Lucernie
przykładem Niemiec poszła Austria,
w 1926 r. Siedzibą jej stałego komitegdzie w 1900 roku stworzono Zentu była Bazylea. Polskę reprezentotralstelle der katholischen Vereine
wał w nim Poznański Związek Towafuer freiwillige Wohltaetigkeit.

rzystw Dobroczynnych Caritas.

W Polsce do najważniejszych rePo zakończeniu I wojny światowej
gionalnych kościelnych organizacji
powstała konieczność reorganizacji
dobroczynnych tego okresu należały:
działalności stowarzyszeń dobroZwiązek Katolickich Towarzystw
czynnych, towarzystw wincentyńi Zakładów Dobroczynnych (Lwów
skich, ochronek parafialnych, zako1895), Związek Polskich Katolickich
nów, bractw, “trzecich zakonów”, soTowarzystw Dobroczynnych (Poznań
8
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dalicji i innych, często wyspecjalizo- micznego papież Pius XI wydał encywanych organizacji charytatywnych. klikę „Caritate Christi” (1932), w której
Poznański Związek Towarzystw Do- mówił o nędzy jako nieszczęściu tak
broczynnych Caritas przyjął strukturę powszechnym, jakiego nie było od
zbliżoną do niemieckiego Caritasver- potopu i stale wzywał świat katolicki
band, a kardynał August Hlond wy- do krucjaty miłosierdzia na rzecz ofiar
stąpił z inicjatywą powołania związ- bezrobocia.
ków Caritas we wszystkich diecezjach.
Według prymasa Augusta Hlonda
I tak np. biskup katowicki Arkadiusz
(1935) „Dokonywa się rehabilitacja
Lisiecki powołał, w dniu 23 września
miłosierdzia chrześcijańskiego. Natu1929 roku, Związek Towarzystw Do-

broczynnych Caritas Diecezji Śląskiej.

W diecezji chełmińskiej, - 1 stycznia
1930 roku - biskup Stanisław Okoniewski powołał do istnienia Związek

Towarzystw Charytatywnych Diecezji
Chełmińskiej Caritas z sekretariatem

generalnym w Pelplinie. W dniu 25
lutego 1931 r. biskup kielecki Augustyn Łosiński połączył wcześniej istniejące dzieła charytatywne Kościoła
kieleckiego i powołał Związek Towa-

rzystw

Dobroczynności

w Kielcach.

Caritas

ralizm chciał je poniżyć; przeżytkiem
społecznym nazwał go humanizm.
W nowoczesnym państwie nie przyznawali mu doktrynerzy ustroju politycznego ani roli, ani miejsca. Bezwarunkowym lekarstwem na wszelką
biedę miał być budżet państwowy.
Do zasadniczych rezerwatów społecznych zaliczono wszelką opiekę
nad ubogimi. Szybko i gruntownie
załatwiło się życie z tym poglądem.
Nędza przerosła możliwości finansowe najbogatszych krajów”. Prymas

A. Hlond wszystkie działania charytaJako oficjalną datę powołania Ka- tywne a zwłaszcza Tydzień Miłosiertolickiego Związku Instytucji i Zakła- dzia nazywał wzniosłą akcją spodów Wychowawczych, Opiekuńczych łeczną Wskazywał też, że służą one
i Dobroczynnych Diecezji Sandomier- dobru społeczeństwa wcale nie
skiej Caritas można uznać dzień 18 w tym znaczeniu, że społeczeństwo
listopada 1932 roku. Również diecezje w nich uczestniczy, składając ofiarę,
łódzka, krakowska, wileńska, łomżyń- lecz że służą dobru społeczeństwa.
ska, częstochowska i siedlecka powo- Kościół, więc kierując się względem
łały swoje oddziały w roku 1932. religijnym (pełnienie uczynków miłoW dniu 1 marca 1937 r. biskup Franci- sierdzia) i względem społecznym nie
szek Lisowski erygował Związek Cari- zaniedbał na początku XX wieku
tas Diecezji Tarnowskiej, zatwierdził Caritas chrześcijańskiej, co więcej
jego statut i nadał mu osobowość swoją działalność dobroczynną i tak
prawną. Do wybuchu II wojny świato- zwane dzieła dobroczynne rozwinął
wej we wszystkich diecezjach powo- i ujął w lepsze formy organizacyjne.
łano struktury Caritas.
W roku 1937 odbył się w Poznaniu
zjazd dyrektorów Caritas z całej PolW Poznaniu w 1929 roku powstała
ski. Postanowiono zwołać Kongres
ogólnopolska centrala pod nazwą
Miłosierdzia. Niestety do zwołania
Instytut Caritas. Jedną z funkcji CariKongresu nie doszło.
tas było przeciwdziałanie tendencjom
zmierzającym do laicyzacji akcji doInstytut Caritas organizował Ogólbroczynnych. Pod koniec lat dwu- nopolskie Dni i Tygodnie Miłosierdzia,
dziestych XX wieku administracja mające na celu gromadzenie fundupaństwowa podjęła akcję scalania szy i popularyzację akcji charytatywdziałalności dobroczynnej, która mia- nej. W Poznaniu wydawany był także
ła objąć również dobroczynność ka- miesięcznik "Caritas". Caritas diecetolicką. W związku z tym powoływa- zjalne obejmowały wszystkie podnie struktur Caritas było naturalną mioty kościelne pracujące na niwie
reakcją na ów proces. Kościół w la- charytatywnej - instytucje zakonne,
tach dwudziestych XX wieku miał stowarzyszenia, sodalicje, bractwa
świadomość materialnych i ducho- itp.. Działalność Caritas polegała na
wych potrzeb ludzi biednych, które centralizacji i usprawnianiu funkcjobyły wielkie zanim jeszcze rozwinęła nowania istniejących i tworzenia nosię państwowa opieka społeczna. wych organizacji charytatywnych m.
W okresie wielkiego kryzysu ekono- in. okręgów i wydziałów parafialnych
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Caritas” Bezpośrednia działalność
dobroczynna polegała na udzielaniu
wsparć finansowych i rzeczowych,
prowadzeniu „tanich kuchni”, domów
noclegowych, organizowaniu „Dni
Chorych”, „Dni Ubogich”, gwiazdek
dla dzieci, prowadzeniu akcji dożywiania dzieci, poradnictwa prawnego
oraz pośrednictwa pracy. Organizowano również opiekę nad więźniami
i chorymi.
Gwałtowny wzrost bezrobocia
w okresie kryzysu i trudne warunki
zdobywania środków postawiły działalność charytatywną wobec skomplikowanych zadań niesienia pomocy
bezrobotnym, przy niesłabnących,
a nawet powiększających się potrzebach zwyczajnych. Związki Caritas
podjęły to zadanie współpracując
ściśle z instytucjami opieki społecznej
oraz z innymi organizacjami dobroczynnymi, a równocześnie starały się
doskonalić formy swej działalności
dbając o uzupełnienie sieci organizacyjnej, szkolenie personelu i większą
specjalizację poczynań.
Działalność dobroczynna Kościoła
kontynuowana była w warunkach
okupacji niemieckiej. Godnym podkreślenia i przypomnienia jest fakt, że
wśród 1780 więzionych w niemieckim
obozie koncentracyjnym Dachau polskich księży katolickich byli tacy, którzy podjęli trud powołania w lipcu
1943 r. obozowej Caritas. Jej twórcami
byli dwaj kapłani z diecezji chełmińskiej
ks.
Bernard
Czapliński
(późniejszy biskup chełmiński) oraz
ks. Wincenty Stefan Frelichowski
(zamordowany w Dachau, błogosławiony od 1999 r. – patron polskich
harcerzy). Ich współwięzień, ks. Franciszek Korszyński, późniejszy biskup
napisał, że obozowa Caritas była
„jedną z najbardziej chlubnych kart

naszego życia w Dachau.”

W 1945 r. pierwsza powojenna
Konferencja Episkopatu Polski, która
odbyła się w dniach 26–27 czerwca
w
Częstochowie,
na
wniosek
abp. Adama S. Sapiehy, wybranego
na przewodniczącego Komisji ds. Akcji Charytatywnej Episkopatu, zdecydowała o wskrzeszeniu w całej Polsce
przedwojennej organizacji Caritas.
Konferencja Episkopatu Polski powołała 25 sierpnia 1945 r. Krajową Cen9
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tralę Caritas z siedzibą w Krakowie, na dze
której czele stanął abp Adam Sapieha.
Nadawała ona kierunek posłudze
charytatywnej Kościoła. Na wzór
przedwojenny pełniła też funkcję koordynacyjną w stosunku do diecezjalnych Caritas, które spontanicznie
wznowiły swoją działalność.

Na Ziemiach Zachodnich, na terenie administracji apostolskiej w Gorzowie Wlkp. związek Caritas został
powołany do życia przez ks. Edmunda Nowickiego - administratora apostolskiego - 15 lutego 1946 r. Swoim
zasięgiem objął całą ziemię lubuską,
dawne województwa szczecińskie
i zielonogórskie oraz część województwa gdańskiego. W słowie
wstępnym dekretu ustanawiającego

Związek Caritas w Gorzowie Wielkopolskim na teren administratury apostolskiej kamieńskiej, lubuskiej i prałatury pilskiej czytamy: „Nie ma

chrześcijaństwa bez miłości i jej wyrazu: miłosierdzia. Nie ma zatem duszpasterza i duszpasterstwa bez ożywionych promieni Chrystusowej caritas. (...) Czym jest słońce w przyrodzie, tym miłosierdzie w parafii. Tylko
ten duszpasterz rozgrzeje serca i dusze miłością Boga, od którego bije
ciepło miłości i miłosierdzia.”

państwowe podjęły decyzję
o upaństwowieniu tej zasłużonej instytucji charytatywnej. Na przełomie
1949/1950 prasa rządowa rozpoczęła
nagonkę na działalność Caritas.
Pierwsze informacje o nadużyciach
i rozkradaniu mienia społecznego
dotyczyły wrocławskiej Caritas i ukazały się 23 stycznia 1950 r. W tym
samym dniu minister pracy i opieki
społecznej oraz minister oświaty
i minister administracji publicznej
wprowadzili do Krajowej Centrali Caritas zarząd przymusowy. Działania
władz były błyskawiczne. W dniu 29
stycznia 1950 r. bydgoska delegatura
Najwyższej Izby Kontroli przeprowadziła kontrolę w Zarządzie Okręgowym w Grudziądzu. Kontrola wykazała brak należycie prowadzonej dokumentacji i ogólny bałagan w tym zakresie. Podobna kontrola przeprowadzona była również w innych Zarządach. W krótkim czasie informacje
o "aferach" w placówkach Caritas zaczęły się mnożyć, obejmując zasięgiem cały kraj. Władze państwowe
przejęły cały majątek Caritas i powołały do życia, podporządkowane sobie, Zrzeszenie Świeckich Katolików
Caritas.

W obronie dobrego imienia Caritas stanęli biskupi. Biskup chełmiński
Krajowa Centrala Caritas szybko
Kazimierz Kowalski, za swoją postawę
nawiązała współpracę z instytucjami
został aresztowany. Areszt domowy
zagranicznymi, zwłaszcza amerykańtrwał od 14 lutego do 2 marca 1950 r.
skimi, które za jej pośrednictwem pośpieszyły Polsce z pomocą. W ciągu
Odpowiedzią Konferencji Episkoczterech lat działalności (do końca patu Polski na przejęcie kontroli nad
1949 roku) Caritas ogromnie przyczy- Caritas przez władze państwowe było
niła się do materialnej odbudowy na- podjęcie w dniu 30 stycznia 1950 r.
rodu polskiego. Caritas dysponowała uchwały o likwidacji tej katolickiej
we wszystkich diecezjach w Polsce instytucji dobroczynnej.
ponad 4000 oddziałów. Zarządzała
Jednocześnie decyzją Konferencji
ona 3000 żłobków, przedszkoli, świeEpiskopatu Polski z dnia 4 lutego 195tlic, kuchni dla ubogich, domów star0 r. praca charytatywna Kościoła zoców, domów dziecka, internatów
stała włączona w zwykłe duszpasteri
burs,
wydawała
czasopismo
stwo na terenie parafii. Pomimo poli„Caritas” (1945 – 1950), organizowała
tycznych i administracyjnych restrykm.in. coroczne Tygodnie Miłosierdzia
cji ze strony państwa w stosunku do
w całym kraju oraz podtrzymywała
Kościoła, charytatywna jego posługa
tradycję kuchni dla ubogich. Pierwszy
nie tylko nie wygasła, ale wypracopo wojnie Tydzień Miłosierdzia
wała nowe formy działania. Powoław 1945 r. przebiegał pod hasłem
no Komisję Episkopatu ds. Duszpa„POLAKU, MIEJ SERCE”.
sterstwa Miłosierdzia, a zadania KraDążąc do osłabienia Kościoła ka- jowej Centrali Caritas przejął Krajowy
tolickiego i ograniczenia jego misji Sekretariat ds. Miłosierdzia. W diecespołecznej, realizowanej głównie po- zjach utworzono Referaty Duszpaprzez Krajową Centralę Caritas, wła- sterstwa Charytatywnego. Ze wzglę-
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du na przejęcie przez państwo nazwy
Caritas biskupi polscy zakazali jej używania instytucjom kościelnym, by nie
utożsamiano ich działalności z działalnością państwową.
W latach osiemdziesiątych na bazie rozdawnictwa darów zagranicznych coraz większą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski (dawna Komisja ds.
Duszpasterstwa Miłosierdzia), na czele której przez 15 lat stał ks. biskup
Czesław Domin. Ważnym etapem na
drodze do odrodzenia działalności
społecznej Kościoła było powołanie
instrukcją Episkopatu z roku 1986
Parafialnych Zespołów Charytatywnych.
Caritas Polska została reaktywowana 10 października 1990 roku .
Działa w oparciu o ustawę z dnia 17
maja 1989 r. o stosunku Państwa do
Kościoła katolickiego. Odwołuje się
do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 r., w myśl
wskazań Soboru Watykańskiego II,
dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego
w Polsce, ustalając nowy podział diecezji i prowincji kościelnych. Ten historyczny akt powołał do istnienia 13
nowych diecezji polskich. O znaczeniu
struktur Caritas w nowych diecezjach
niech świadczy fakt, że np. w diecezji
toruńskiej już w dniu 2 kwietnia 1992
r., biskup Andrzej Suski „jako jej
pierwszą instytucję, wcześniej od innych struktur diecezji”, powołał Caritas.
Od 2004 roku Caritas Polska posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645).
Również Caritas diecezjalne uzyskały
status organizacji pożytku publicznego. Caritas Polska koordynuje pracę
44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na
arenie międzynarodowej z Caritas
Internationalis i Caritas Europa.
Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom
bezrobotnym, bezdomnym, chorym,
starszym, dzieciom z rodzin ubogich,
a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów
10
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i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski. Działalność Caritas
w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła
się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od
ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas
utworzyła profesjonalne placówki

opiekuńczo-wychowawcze:
Stacje
Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne,
Zakłady
PielęgnacyjnoOpiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Domy Samotnej Matki, kuchnie dla
ubogich, świetlice dziennego pobytu
dla dzieci i osób w podeszłym wieku,
itp. Roczna wartość pomocy udzielanej przez Caritas sięga około pięćdziesięciu milionów złotych.

W odróżnieniu od sytuacji z przed
1950 roku Caritas współczesna nie
obejmuje działalności większości
zgromadzeń zakonnych czy stowarzyszeń katolickich. Jest, zatem Caritas bardzo ważnym, dominującym,
ale tylko fragmentem charytatywnej
działalności Kościoła w Polsce.

Janusz Palczewski

Matka Boża Sianowska Królowa Kaszub
ciu o zeznania ówczesnego probosz- szą Pannę, pobudowano większy kocza, księdza Józefa Grünholza:
ściół, przy którym też osobnego proboszcza ustanowili…”.
„…O zjawieniu Najświętszej Maryi

Sianowo to niewielka wioska na
Kaszubach, położona ok. 10 km na
północny zachód od Kartuz. W tej
malutkiej miejscowości - pośród lasów, jezior i wzgórz - znajduje się
Sanktuarium Maryjne Matki Bożej
Sianowskiej Królowej Kaszub. W sposób szczególny czczona jest tu Maryja
z Dzieciątkiem Jezus w postaci niewielkiej drewnianej figurki. Figurka ta
przedstawia Matkę Najświętszą siedzącą na krześle z Dzieciątkiem Jezus
na lewym ręku, w drugiej ręce trzyma
berło srebrne. Pan Jezus prawą rękę
ma uniesioną, jakby błogosławił,
w lewej również trzyma srebrne berło. Pan Jezus oraz Matka Najświętsza
mają srebrne wyzłacane korony na
głowie.

Pierwsze zjawienie
Matki Najświętszej
Początek kultu, jak również samo
pochodzenie figurki, jej powiązania
z Sianowem, parafią i kościołem sianowskim otoczone są wieloma niewiadomymi, które utrwaliły się w tutejszej tradycji. Dzisiaj trudno w niej
oddzielić fakty od legendy. Istnieje
kilka opisów przedstawiających historię figurki. Jeden z takich opisów sporządził w 1880 roku ks. Fankidejski,
Wikariusz Tumski i Profesor przy Collegium Marianum w Pelplinie w opar-
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Panny Sianowskiej wypytywał się
teraźniejszy ksiądz proboszcz Grünholz bardzo wielu starych i pobożnych ludzi ze swojej parafii, którzy mu
mniej więcej takiemi słowy opowiadali. Musiało to być za bardzo dawnych czasów, kiedy tu w Sianowie
kościoła jeszcze nie było, tylko drzewa i krzewy rosły na tem miejscu.
Takeśmy słyszeli od naszych rodziców i od innych ludzi, że Matka Najświętsza ukazała się najprzód w Mirachowie, bo tam, jak mówili, przepłynęła przez jezioro i we wielkiej jasności tę figurę znaleźli. Wtedy zaczęli
kościół stawiać w Mirachowie dla cudownej figury. Ale w Mirachowie nie
chciała Matka Najświętsza pozostać,
tylko tu w Sianowie…”.

Ponowne zjawienie w Sianowie
„…Jakeśmy mówili, to tu, w Sianowie kościoła jeszcze nie było. I otóż
kiedy zaczęli budować kościół w Mirachowie i fundamenty już postawili,
pewnego razu przechodzili tu ludzie
drogą i ujrzeli wielką jasność: bo tu
w parpacowym krzaku Matka Najświętsza się ukazała! Nie wiedzieli
wtedy, co robić; ale zanieśli cudowną
figurę do Mirachowa. Matka Najświętsza jednak na drugi dzień znowu
tu do nas przybyła. Wzięli ją jeszcze
raz do Mirachowa, ale ona i po trzeci
raz napowrót tu stanęła. Potem już
dali pokój i tu ją w Sianowie zostawili,
bo poznali, że Matka Najświętsza
u nas chce mieszkać. Na prędce uszykowali małą kaplicę około parpacowego krzaku, do której cudowną figurę wstawili. A kiedy ludzi wiele przychodziło do Sianowa uczcić Najświęt-

Współczesna historia
sanktuarium
Obecnie cudowna figurka znajduje
się w XIX wiecznym kościółku o konstrukcji szachulcowej. Umieszczona
jest w ołtarzu głównym, za opuszczanym obrazem Maryi Niepokalanej.
W czasie nabożeństw figurka jest odsłaniana. Słynie ona z cudownego
uzdrawiania. W kościele znajdują się
trzy ołtarze i zabytkowa ambona z
XVIII wieku oraz druga figurka z XVI
wieku, Matki Bożej Staniszewskiej.
Obok kościoła znajduje się Droga
Krzyżowa, którą wyrzeźbili kaszubscy
artyści – każda stacja wyrzeźbiona
została przez innego artystę.
Najbardziej podniosłym momentem w dziejach kultu było ukoronowanie Sianowskiej Pani na Królową
Kaszub, 4 września 1966 roku. Dzięki
staraniom ordynariusza chełmińskiego biskupa K. Kowalskiego i sianowskiego proboszcza, 24 października
1965 roku Ojciec Święty Paweł VI
wpisał sanktuarium sianowskie do
kościelnego spisu łaskami płynących
miejsc. Wtedy też wydano dekret
zezwalający na koronację. W uroczystości koronacji wzięło udział ok. 20
tysięcy wiernych.
11
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Cześć oddawana Królowej Kaszub
znana była Papieżowi Janowi Pawłowi
II. Na spotkaniu na Skwerze Kościuszki w Gdyni w 1987 roku Ojciec Święty
powiedział: "…Was wszystkich, wasze

rodziny, wasze sprawy składam
u stóp Matki Chrystusa czczonej
w wielu sanktuariach na tej ziemi,
a zwłaszcza w Sianowie…".

prośby. Przez kolejne dni w Sianowie
modlą się różne grupy: zakochani,
małżeństwa, rodzice z dziećmi, duchowni, samorządowcy i przedsiębiorcy.

Wielki mały odpust
W Sianowie odbywają się dwa
coroczne odpusty: jeden w pierwszą
niedzielę po 16 lipca – Matki Boskiej
Szkaplerznej, drugi we wrześniu,
Matki Boskiej Siewnej. Chociaż pierwszy nazywa się małym, a drugi wielkim, to liczba pielgrzymów podczas
tych obu uroczystości jest odwrotnie
proporcjonalna do nazw tych odpustów. Mały odpust lipcowy przyciąga
znacznie więcej wiernych niż wielki
wrześniowy. W lipcowe dni przybywa
ich tutaj nawet kilka tysięcy. Pieszo,
rowerami, autobusami i samochodami: z Chwaszczyna, Koszalina, Sierakowic i całych Kaszub - przybywają tu
od lat, bo taka jest tutejsza tradycja być na odpuście Matki Bożej Szkaplerznej w Sanktuarium w Sianowie.
Pielgrzymi przychodzą tu podziękować za otrzymane łaski, prosić
o przebaczenie i przedstawić swoje

się naprzeciwko ołtarza, pielgrzymki,
Bożej Męki i z początku trzy razy
podrzucają obrazem. Potem wykonują obrazem ukłon w przód, w tył, na
prawo i lewo. Jest to znak Krzyża Św.
lub Trójcy Świętej. Następnie wykonują koło i ukłon w przód. Koło jest
znakiem doskonałości jednego Boga
w trzech osobach, a ukłon w przód
pozdrowieniem. Feretrony są noszone do kaszubskich sanktuariów całą
drogę.

Matka Pięknej Miłości
Taniec feretronów

Matka Boża Sianowska zwana jest
również Matką Pięknej Miłości. Jak
głosi legenda figurka Matki Bożej
została znaleziona w XV wieku
w krzaku paproci przez młodych, zakochanych w sobie ludzi. Według
podania żywego wśród kaszubskiej
młodzieży, kto trzykrotnie nawiedzi
z pielgrzymką sianowskie sanktuarium, znajdzie dobrą żonę lub męża.
Dlatego młodzi ludzie podążają tu
tłumnie pieszo w lipcu i wrześniu na
odpusty, by prosić o mądry wybór
współmałżonka.

Każda grupa pielgrzymów przybywająca do Sianowa witana jest na
schodach Sanktuarium przez Kustosza Sanktuarium. Po wejściu do kościoła pielgrzymi udają się przed ołtarz główny, aby na kolanach pokłonić się Matce Bożej. Specyficznym
elementem tego powitania, który
można zobaczyć tylko na Kaszubach,
jest tzw. taniec feretronów. Tańce
feretronów to tradycja, która narodziła się na Kalwarii Wejherowskiej,
prawdopodobnie w I poł. XVIII wieku.
Tańce wyglądają w ten sposób, że Jacek Pisz
cztery osoby, trzymające obraz na Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa
drewnianych uchwytach, ustawiają Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Proboszcz warszawskiego getta
cona jest życiu i niezwykle bogatej
Był gorliwym kapłanem, znakomi- i wielostronnej działalności ks. Godtym kaznodzieją, erudytą – biblistą, lewskiego do wybuchu II wojny świazaangażowanym publicystą, działa- towej.
czem charytatywnym, społecznikiem,
Urodził się w 1865 r. w guberni
twórcą chrześcijańskich związków łomżyńskiej w rodzinie ziemiańskiej.
zawodowych. Prawdziwą próbą dla Kształcił się w seminarium duchowniego był jednak czas wojny, gdy jako nym w Sejnach, a następnie w Rzyproboszcz parafii Wszystkich Świę- mie, gdzie obronił doktorat. Po potych w Warszawie uratował kilkuset wrocie do Polski pracował jako wikaŻydów. Sylwetkę ks. Marcelego God- ry, a później rektor kościoła św. Marlewskiego kreślą w wydanej w 2010 r. cina w Warszawie. W 1915 został proksiążce „Proboszcz getta” Karol Ma- boszczem największej w Warszawie,
daj i Małgorzata Żuławnik. Z okazji 50-tysięcznej parafii Wszystkich
przypadającej 19 kwietnia 75. rocznicy Świętych.
wybuchu w Getcie Warszawskim
Był kapłanem niezwykle aktywprzypominamy omówienie tej publinym
i zaangażowanym, który uważał
kacji.
„kwestię robotniczą” za najbardziej
Autorzy starannie zebrali źródła, palący problem współczesności i wedotyczące ks. Godlewskiego i krytycz- zwanie dla Kościoła. W duchu encynie ustosunkowali się do znanych już kliki „Rerum novarum” obejmował
dokumentów. Pierwsza część, autor- opieką duszpasterską robotników
stwa Małgorzaty Żuławnik, poświę-

Ks. Marceli Godlewski
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najemnych, powołał Stowarzyszenie
Robotników Chrześcijańskich, organizował kursy i dzieła pomocowe, wydawał czasopisma. W swych pismach
głosił idee solidarności i sprawiedliwości społecznej. W czasie I wojny
światowej wszedł do Komitetu Obywatelskiego, pomagającego ofiarom
wojny i zubożałej ludności.
Współpracował z wieloma czasopismami, wydawał „Kronikę Rodzinną” i „Pracownicę Polską”, gazetę
parafialną. Już po powstaniu niepodległej Polski dostrzegał rolę kobiet
w życiu społecznym i zachęcał je do
głosowania i angażowania się w politykę.
Włączał się także w promowanie
rodzimych inicjatyw ekonomicznych,
szczególnie handlu, i bez wahania
utożsamiał się z hasłem „Swój do
swego po swoje”. Za największe za12
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grożenie dla Polski uważał: socjalizm,
Niemców i Żydów. Choć badacze
zwracają uwagę, że jego wystąpienia
ograniczały się do haseł walki ekonomicznej z Żydami, był oceniany jako
antysemita.
Chwalony przez jednych za działalność duszpasterską i społeczną
(jego kazania były oklaskiwane),
gwałtownie krytykowany przez drugich, był ks. Godlewski postacią znaną, jednym z najwybitniejszych
przedstawicieli polskiego duchowieństwa pierwszej połowy XX wieku.
Wszystko się zmieniło wraz z wybuchem II wojny światowej. Miał wówczas 74 lata.
Autor drugiej części publikacji –
Karol Madaj próbuje odtworzyć
ostatnich sześć lat życia „proboszcza
getta”. Był to czas prawdziwej próby
i przewartościowań dla tego wybitnego duchownego. Osoby, które pamiętają go z tego okresu, opisują jego
pomoc na rzecz Żydów w getcie. Chociaż to wikary parafii ks. Antoni Czarnecki otrzymał od bp. Stanisława Galla polecenie objęcia duchową opieką
katolików pochodzenia żydowskiego,
to jednak całkowicie zaangażował się
w to dzieło jego przełożony.

swoje nastawienie i cały żar swego
kapłańskiego serca poświęcił Żydom.
… Prezes gminy Czerniaków (…) opowiadał, jak się prałat rozpłakał w jego
gabinecie, gdy mówił o żydowskiej
niedoli i jak się starał pomóc i tej niedoli ulżyć”. Anonimowa autorka innego świadectwa wojennego twierdzi
natomiast, że ks. Godlewski miał złą
opinię o Żydach, gdyż ich nie znał,
a gdy ich poznał – zmienił zdanie.
Niezależnie od tego, jaki był powód tej zmiany, faktem jest, że sędziwy duchowny objął gorliwą opieką
swoich żydowskich parafian. Do początku 1941 r., gdy za jakąkolwiek
pomoc Żydom zaczęła grozić kara
śmierci, prowadził na plebanii jadłodajnię i wydawał posiłki nie tylko
„swoim”. Chrzcił, katechizował, pomagał materialnie, dawał schronienie
na plebanii, wydawał sfałszowane
świadectwa chrztu, które ratowały
życie. Historycy oceniają, że grupa
Żydów–chrześcijan w getcie mogła
liczyć nawet 5-7 tys. osób. Autor
książki przytacza opinię Louisa Zalewskiego-Zamenhofa, który jako
czternastoletni chłopiec mieszkał na
plebanii. Jego zdaniem ks. Godlewski
był prekursorem pojednania i odnowionej teologii Izraela w Kościele katolickim. Duchowny był ze swoimi
parafianami aż do końca – do likwidacji getta w 1943 r. Wielu z nich udało
się przeżyć dzięki jego pomocy i zaangażowaniu.

dzięki współpracy z siostrami ze
Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny
Maryi i że tuż przed wojną prałat wybudował okazały dom w Aninie, gdzie
planował spędzić starość. Dom ten,
zamieniony po wybuchu wojny na
sierociniec, prowadzony przez siostry,
stał się schronieniem lub „punktem
przerzutowym” dla setek żydowskich
dzieci.
Prałat Godlewski zmarł w 1945
roku na zapalenie płuc. Już niedługo
po wojnie uratowani dzięki niemu
Żydzi zaczęli składać świadectwa
o jego heroizmie. Karol Madaj relacjonuje także historię przyznania mu
tytułu „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata”, co odbyło się nie bez trudności, gdyż aż trzykrotnie próbowano to
uczynić. Główną przeszkodą była opinia o antysemityzmie prała i odrzucenie zeznań trzech świadków, uratowanych z zagłady. Instytut Yad
Vashem w Jerozolimie uznał relacje
konwertytów za „nieżydowskie”,
gdyż honoruje on jedynie relacje Żydów. Ostatecznie, po uzupełnieniu
świadectw Instytut uznał ks. Godlewskiego za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata za pomoc, którą
„okazał Żydom z narażeniem własnego i swoich bliskich życia w czasie
okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej”. Było to w lipcu 2009
r., a nagrodę po ponad 60 latach od
dramatycznych wydarzeń odebrał
metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz.

Światowej sławy immunolog prof.
Ludwik Hirszfeld w swoich wspomnieniach stwierdził: „Prałat Godlewski. Gdy wspominam to nazwisko,
ogarnia mnie wzruszenie. (…) Ongiś
bojowy antysemita, kapłan wojujący
Jednak największym heroizmem
w piśmie i słowie. Ale gdy los zetknął
wykazał się proboszcz getta, ratując Przygotował Robert Piątek
go z tym dnem nędzy, odrzucił precz
żydowskie dzieci. Było to możliwe

Kokarda narodowa
Kokardę Narodową dumnie noś noszący manifestuje swoją przynależCoraz więcej Polaków przypina
w święta narodowe biało-czerwoną
rozetkę. To nie kotylion, lecz Kokarda
Narodowa. Niestety, nadal jeszcze,
przez wielu Kokarda Narodowa mylona jest z kotylionem - umowną ozdobą rozdawaną uczestnikom balu czy
imprezy. Kotyliony mają bardziej rozbudowaną formę, w ich sercu można
zamieścić dodatkowy wpis lub ilustrację. Kokarda Narodowa jest natomiast symbolem patriotyzmu. Noszona jest z dumą w ważnych dla kraju
momentach. Tym samym każdy ją
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ność do narodu polskiego.

Historia Kokardy Narodowej
Kokarda Narodowa, to miniatura
flagi polskiej. Wywodzi się ona z herbu piastowskiego, gdzie orzeł biały
znajduje się na czerwonym polu. Biel
polskiej flagi symbolizuje godło Orła
białego i jest na górze, a czerwień –
barwa tarczy – znajduje się na dole.
Analogicznie w rozecie kolor biały
zastępujący godło Orła białego powinien być w środku - na pierwszym
miejscu, a czerwień symbolizująca
kolor tarczy powinna być tłem.
13
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Pierwszy dokument wprowadzaArtykuł 3.
jący ten symbol patriotyczny datoWykonanie ninieyszey uchwały,
wany jest na 7 lutego 1831 r., gdy
poleca się Rządowi Narodowemu.
Sejm podjął Uchwałę w sprawie Kokardy Narodowej. Był to również
pierwszy akt prawny, ustanawiający
Ciekawy opis historii Kokardy Naformalnie biel i czerwień barwami
rodowej znajdujemy w encyklopedii
narodowymi Rzeczypospolitej oraz
Zygmunta Glogera [Encyklopedja
określający zasady ich używania.
Staro-polska, Warszawa 1900-1903
r.]:
Uchwała o Kokardzie

Narodowej
z dnia 7 lutego 1831 roku
Izba Senatorska i Poselska po wysłuchaniu wniosków Kommissyi Sejmowych zważywszy potrzebę nadania jenostayney oznaki pod którą
winni się łączyć Polacy postanowiły
i stanowią co następuie:
Artykuł 1.

Kokardę Narodową stanowić będą
kolory Herbu Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to
iest: kolor biały z czerwonym.
Artykuł 2.
Wszyscy Polacy, a mianowicie
Woysko Polskie te kolory nosić maią
w mieyscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonemi były.

„…Kokarda, noszona na kapeluszach, czapkach i kaszkietach w wojsku polskiem od czasów saskich aż do
r. 1831, była białą. Postanowieniem
sejmu z d. 7 lutego 1831 roku do kokardy białej dodano kolor czerwony,
jako barwy herbu Królestwa Polskiego i W. Księstwa Litewskiego. W wieku XVIII wojsko nosiło kokardę z materyi upiętej w kształcie zwykłej kokardy; za czasów zaś Księstwa Warszawskiego – w kształcie krążka ku
środkowi marszczonego, przyczep
u oficerów była z materyi srebrnej.
Z czasów Królestwa kongresowego
kokarda była w kształcie owalnym,
naszyta na kawałek grubej skóry lub
drzewa, (ob. rys. w t. I, str. 260 i 264).
Kokarda oficerska tych czasów była
z materyi jedwabnej. Regulamin r.

1791 przepisywał dla „Kawaleryi narodowej” zamiast kokardy, „które od
dżdżów i kurzawy, mimo największego ochędostwa, często się brukają”,
nosić krzyż kawalerski srebrny. Krzyż
ten spotykamy na kokardach u czapek pułku szwoleżerów gwardyi polskiej Napoleona, oraz na czapkach
oficerów ułanów Księstwa Warszawskiego i Królestwa kongresowego.
B. Gemb…”.
Historia związana z Kokardą Narodową jest bardzo ciekawa i na jej temat można by wiele jeszcze napisać.
Mam nadzieję, że zainteresuje i skłoni
czytających ten artykuł do jej głębszego poznania. Ważne, abyśmy potrafili odróżnić Kokardę od kotylionu.
Co jakiś czas mamy niestety do czynienia z mniej lub bardziej świadomymi działaniami mającymi na celu zastąpienie Kokardy Narodową jakimś
kotylionem. To tak jakby Hymn Polski
zastąpić zwykłą piosenką.

Jacek Pisz
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Ignacy Paderewski

To wielki Polak, współtwórca odzyskania niepodległości Polski w 1918
roku, artysta i dyplomata, obywatel
świata, który otrzymał m.in. Order
Orła Białego, francuski Krzyż Wielki
Legii Honorowej oraz tytuł Rycerza
Wielkiego Krzyża Orderu Imperium
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Brytyjskiego, a także tytuł lordowski wśród imigrantów, aby zaciągali się
od brytyjskiego monarchy Jerzego V. do polskich sił zbrojnych we Francji,
nagabywał wszystkich możliwych
Ignacy Jan Paderewski to przydygnitarzy i wpływowe postaci, przekład wielkiego patrioty, który pomimawiał do Amerykanów bezpośredmo wielkiej sławy i światowej kariery,
nio z mównicy czy z radia, apelując
w momencie kiedy powstawała szano pamięć o losie jego narodu.
sa, aby Polska odzyskała niepodległość, zostawił sławę i karierę pianiMiał tak napięty harmonogram
sty aby zaangażować się i wykorzy- publicznych wystąpień, zbiórek piestać swój wielki autorytet międzyna- niężnych czy spotkań, że zawiesił
rodowy i wszechstronne możliwości, granie koncertów na kilka lat, poświęaby pomóc swojej ukochanej Ojczyź- cając się w pełni działalności dyplonie, Polsce.
matycznej dla odzyskania niepodległości przez Polskę. W przeddzień
Wybuch I wojny światowej – jedna
przystąpienia Stanów Zjednoczonych
z największych tragedii kontynentu
do wojny, w styczniu 1917 r., doradca
europejskiego – paradoksalnie stwoprezydenta Woodrowa Wilsona, pułrzył najlepszą okazję do wprowadzekownik House, zwrócił się do Padenia sprawy polskiej niepodległości na
rewskiego z prośbą o przygotowanie
forum światowe. Paderewski, wówmemorandum na temat sprawy polczas mieszkaniec Kalifornii, został
skiej.
amerykańskim reprezentantem Komitetu Narodowego Polskiego w PaDwa tygodnie później Wilson
ryżu, ciała politycznego sprzymierzo- przemawiał przed Kongresem, rzucanego z państwami Ententy. Agitował jąc wyzwanie status quo:
14
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"Uznaję za oczywiste, że mężowie
stanu wszędzie na świecie zgodni są,
że powinna istnieć zjednoczona, niepodległa i autonomiczna Polska".
Artur Szyk, "Wilson and Paderewski", pocztówka z cyklu: "Pictures
from the Glorious Days of the PolishAmerican
Fraternity",
"Obrazy
z chlubnych dni braterstwa polskoamerykańskiego
Ustanowienie "Nowej Polski" stało
się jednym ze słynnych czternastu
punktów prezydenta Wilsona, postulatów stanowiących punkt wyjścia dla
negocjacji pokojowych kończących
I wojnę światową.
Paderewski przypłynął do Europy
w listopadzie 1918 r. Na lądzie rozwój
wypadków był szybki. Większość polskiego terytorium kontrolowana już
była przez polskie siły zbrojne, a na
czele odradzającego się państwa stał
dowódca wojskowy Józef Piłsudski.
Przybycie Paderewskiego do Poznania – miasta wciąż okupowanego
przez siły pruskie – wywołało euforię
i dało bodziec do wywołania zbrojnego powstania, które zakończyło się
sukcesem, a więc wyzwoleniem Wielkopolski spod niemieckiego panowania.
Wszystkie
frakcje
polityczne
zgodne były, że Polska powinna wysłać na konferencję pokojową w Wersalu delegata, który zdolny byłby
reprezentować tam interesy wszystkich Polaków. Paderewski, najbardziej
rozpoznawalny spośród orędowników polskiej sprawy, wybrany został
szefem delegacji. W ten sposób został sygnatariuszem Traktatu Wersalskiego.
W czasie zaledwie 10 miesięcy
istnienia rządu Paderewskiego miały
miejsce przełomowe wydarzenia: demokratyczne wybory do Sejmu, ratyfikacja Traktatu Wersalskiego, zapis
traktatu na temat ochrony mniejszości narodowych w nowym państwie,
ustanowienie publicznego szkolnictwa. Paderewski musiał stawić czoła
problemowi bezrobocia, załagodzenia
etnicznych i społecznych konfliktów,
opanowania wybuchu epidemii i oddalenia groźby głodu wywołanej
zniszczeniami wojennymi. W listopadzie 1919 roku Paderewski ustąpił ze
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stanowiska premiera, dalej jednak
reprezentował Polskę za granicą na
międzynarodowych
konferencjach
i w Lidze Narodów. Dzięki jego dyplomatycznym zdolnościom – był jedynym delegatem, któremu nie przydzielano tłumacza, jako że płynnie
posługiwał się 7 językami – i szacunkowi jakim go darzono, Polska mogła
skutecznie negocjować trudne kwestie z sąsiadami: Ukrainą i Niemcami,
i zyskać uznanie na arenie międzynarodowej.

rwać ludzkie serca i umysły swoją
sztuką oratorską w równym stopniu,
co muzyką. Był wielkim mówcą, pełnym pasji, nie musiał się przy tym
uciekać do korzystania z notatek.
Fakt, że był artystą i filantropem, nienależącym do żadnej z polskich politycznych frakcji walczących o wpływy
w ramach ruchu niepodległościowego, stanowił jeden z jego największych atutów. Wyrastał ponad spory
i miał pełne prawo odwoływać się do
wyższych ideałów jedności, poświęcenia, miłosierdzia i pracy dla wspólPolityk i filantrop
nej sprawy. Jego publiczna rola jako
Paderewski wychowany został orędownika Polski zaowocowała sukw etosie miłości do ojczyzny i w po- cesem.
czucia obowiązku wobec rodaków. Za
W 1921 r. Paderewski zrezygnował
jego życia sytuacja panująca w zabo- ze wszystkich oficjalnych stanowisk
rach rosyjskim, pruskim i austriackim i osiadł w willi Riond-Bosson w szwajulegała zmianie na skutek wewnętrz- carskim Morges.
nych problemów, z jakimi borykały
W mniej więcej tym samym czasie
się wszystkie trzy imperia, jak również tarć między nimi. Pozorna nie- rozwój faszyzmu we Włoszech i naziuchronność zbrojnego konfliktu, zmu w Niemczech sprowadził Padew którym okupanci zwróciliby się rewskiego z powrotem na polityczną
przeciw sobie, odnowiła nadzieje na arenę. Jego szwajcarski dom stał się
polską niepodległość, a wysiłki poli- kuźnią politycznej myśli i miejscem
tycznej dyplomacji w połączeniu dyskusji polskich polityków, którzy
z publicznymi demonstracjami i akta- znaleźli się na emigracji, takich jak
mi obywatelskiego nieposłuszeństwa między innymi Władysław Sikorski.
zdołały uczynić tę sprawę stale obec- Gdy w 1939 r. niemiecka i sowiecka
ną w umysłach Europejczyków agresja po raz kolejny wymazały
z mapy polskie państwo, Paderewski
i Amerykanów.
gotów był pomóc, jak tylko mógł.
Do polityki Paderewski trafił po- Przyjął więc propozycję Sikorskiego,
przez
działalność
dobroczynną. by służyć w Radzie Narodowej, staW 1910 r. artysta był już człowiekiem nowiącej część polskiego rządu na
bardzo majętnym, a przy tym hojnym uchodźstwie (najpierw we Francji,
darczyńcą wielu akcji charytatyw- potem w Anglii). Zwrócił się także
nych, szczególnie tych organizowa- o pomoc do Ameryki. Przemawiał do
nych z myślą o polskich sierotach Amerykanów bezpośrednio przez
i ofiarach represji, choć finansował radio, najpopularniejsze ówcześnie
także stypendia dla młodych muzy- medium, transmitowany przez ponad
ków, zasiłki dla bezrobotnych, pomoc sto radiostacji w Stanach Zjednoczodla weteranów, kliniki rehabilitacji, nych i Kanadzie. Pod koniec 1940 r.
oddziały położnicze i wiele innych znów przemierzył Atlantyk, by osobiinicjatyw. Sponsorował także budowę ście orędować za sprawą pomocy
pomników, między innymi Łuku Wa- Europie i pokonania nazizmu.
szyngtona w Nowym Jorku, wzniesioW 1941 r. Paderewski odebrał
nego w 1892 r. Na 500. rocznicę hiwzruszający
hołd za swoje zasługi
storycznego zwycięstwa Władysława
artystyczne
i
humanitarne – ameryJagiełły nad zakonem krzyżackim Pakańskie
miasta
zorganizowały obchoderewski sfinansował budowę pody
50.
rocznicy
jego pierwszej trasy
mnika władcy w Krakowie, średniokoncertowej
po
Ameryce,
ustanawiawiecznej stolicy Polski. Odsłonięcie
jąc
Tydzień
Paderewskiego,
podczas
monumentu stało się okazją do wielktórego
na
jego
cześć
zagranych
zokiej patriotycznej demonstracji. Padestało
6000
koncertów.
W
połowie
rewski przemawiał do zgromadzonego tłumu i okazało się, że potrafi po- 1941 r. Paderewski zachorował. Zmarł
15
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w Nowym Jorku na zapalenie płuc 29
czerwca 1941 roku o jedenastej rano,
w pokoju hotelowym Hotelu Buckingham na Manhattanie.

polskiego orła w koronie zwieńczonej
krzyżem wyłania się portretowa głowa polskiego pianisty-patrioty, męża
stanu, który Ojczyznę Polskę ukochał
ponad wszystko. Skrzydła orła przeNastępnego dnia premier Rządu
kształcają się w klawisze fortepianu,
RP na uchodźstwie i Naczelny Wódz
na których spoczywa serce.
gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz nr 11, w którego ostatnich słoWraz z tysiącami zgromadzonych,
wach napisał:
z wielką uwagą i wzruszeniem wsłuchiwałem się w słowa ks. bp Czesława
„Naród polski okryty głęboką żaDomina, wówczas pomocniczego biłobą po pamięci I.J. Paderewskiego
skupa diecezji Katowice i przewodnitraci z Jego odejściem od nas na zawczącego Komisji Charytatywnej Episze jednego z największych swych
skopatu Polski, który przewodniczył
duchów przewodnich. Cześć Jego pauroczystościom 29 czerwca 1986 r.
mięci! Rozkaz niniejszy odczytać
w
Amerykańskiej
Częstochowie.
przed frontem oddziałów i na pokłaKs. Bp Czesław Domin apelował do
dach okrętów Rzeczypospolitej Polzebranych wówczas w tym Narodoskiej.”
wym Sanktuarium w Dolestown tyPogrzeb Paderewskiego w Kate- sięcy Polaków, których większość
drze św. Patryka zgromadził cztero- stanowili Polacy przybyli do USA
ipółtysięczny
tłum
wewnątrz w czasie stanu wojennego aby - poi 35-tysięczny na zewnątrz kościoła. dobnie jak przed 50-ciu nieomal laty
Prezydent Roosevelt wydał specjalny nasz wielki rodak, sławny pianista,
dekret zezwalający na pochówek Ignacy Jan Paderewski zostawił
kompozytora na Cmentarzu Narodo- wszystko: karierę, sławę i pieniądze
wym w Arlington. Miałem przywilej i bez wahania powrócił do Ojczyzny,
tam być w latach 80-tych , pomodlić która była w potrzebie, aby dopomóc
się na grobie naszego wielkiego roda- w jej „zmartwychwstaniu” po 123 laka i czułem dumę, że jestem Pola- tach niewoli - abyśmy i my uczynili
kiem. Życzeniem artysty było jednak, teraz podobnie i powrócili do Polski
aby być pochowanym w wolnej Pol- (stanu wojennego), która znowu jest
sce, kiedy tylko stanie się to możliwe. w potrzebie. Apel, wołanie ks. biskupa
Życzenie to zostało spełnione w 1992 Domina było skuteczne i dla bardzo
r., gdy szczątki Paderewskiego zosta- wielu z nas przykład naszego wielkieły przewiezione do Polski, a prochy go rodaka Ignacego Jana Paderewzłożone w krypcie w Katedrze św. skiego był wyzwaniem i inspiracją do
Jana w Warszawie.
powrotu do Ojczyzny, która po raz
kolejny była w potrzebie i wzywała
Epilog i komentarz własny swoich synów, aby pozostawili oni
Kiedy 45 lat po śmierci Ignacego swoje „sny o Ameryce” i wracali do
Jana Paderewskiego, 29 czerwca 1986 kraju, aby uczestniczyć w odbudowie
r. w obecności około 10 tysięcy Roda- Ojczyzny po czasach reżimu komuników z udziałem przedstawicieli Kon- stycznego.
gresu Polonii Amerykańskiej i wielu
Miałem szczęście i przywilej być
organizacji polonijnych dokonano jednym z nich, a przykład Ignacego
odsłonięcia płaskorzeźby - urny Jana Paderewskiego jako patrioty,
z sercem Ignacego Jana Paderewskie- dyplomaty i polityka był dla nas wtego, byłem jednym z tych, którzy mo- dy i jest nadal drogowskazem i inspigli uczestniczyć w tym szczególnym racją. Wielu z nas wkrótce się przekowydarzeniu w duchowej stolicy Polo- nało (podobnie zresztą, jak sam
nii Amerykańskiej, w Narodowym mistrz I.J. Paderewski), że działając dla
Sanktuarium Matki Bożej Często- dobra publicznego, często trzeba zachowskiej w Dolestown w Pensylwa- płacić wyrzeczeniami,a nawet porażnii. Urna została umieszczona w mu- ką. Nikt jednak nie żałuje swoich derach tej świątyni kilka dni wcześniej, cyzji o powrocie do kraju, i pracy dla
tj. 21 czerwca; zawiera ona również dobra publicznego, pomimo, że przydokument stwierdzający autentycz- szłość w USA była wtedy, po kilku
ność serca wielkiego Polaka. Na tle latach pobytu i wyrzeczeń, coraz bar-

www.RycerzeKolumba.com

dziej pewna i nęcąca. Idąc za przykładem Ignacego Jana Paderewskiego,
powrót do kraju i pomoc Ojczyźnie
był dla wielu Polaków decyzją życia.
Dzisiaj po kilkudziesięciu latach, pomimo wielu porażek, większość rodaków, którzy za przykładem Jana Ignacego Paderewskiego wrócili do Polski
i oddali część swego życia dla dobra
Ojczyzny i dobra publicznego, mają
świadomość i satysfakcję, że wzięli
udział w „dobrym biegu”, jakim było
i jest nadal dzieło tworzenia nowej
rzeczywistości, nowej Polski. Ten bieg
trwa nadal. Jest nim sztafeta pokoleń
Polaków i każdy z nas może dokonać
takiego wyboru, nie koniecznie wracając z USA. Rzecz w tym, aby każdy
z nas, zwłaszcza Rycerz Kolumbaszczególnie ten, który osiągnął już
stopień patriotyczny- każdy, w stosownym dla siebie czasie i na różne
sposoby podejmował dzieła, które
przyczyniają się do tworzenia dobra
publicznego i dobra Polski, naszej
Ojczyzny i aby właśnie w ten sposób
stać się współczesnym patriotą
w pełnym tego słowa znaczeniu.
Ważne jest, abyśmy gotowi byli poświęcić siebie i swoje kariery i abyśmy
podejmowali decyzje o zaangażowaniu się w życie publiczne wtedy, kiedy
przyjdzie czas i nasza kolej uczestniczenia w sztafecie pokoleń w działaniach dla dobra naszej Ojczyzny.
Wczytując się w życiorys mistrza
Ignacego Jana Paderewskiego dostrzegamy, że jego dzieciństwo i młodość nie było „usłane różami” a przeciwnie, jako bardzo wcześnie osierocony przez rodziców (którzy swym
życiem dali mu przykład patriotyzmu)
i adoptowany przez krewnych, pomimo trudności i przeciwności losu,
dzięki wytężonej nauce i systematycznej pracy rozwinął swoje talenty
tak, że zachwycał swoją muzyką
i osobowością tysiące ludzi na całym
świecie stając się jednocześnie znakomitym ambasadorem Polski wszędzie, gdziekolwiek się pojawił. Dla
Amerykanów był uosobieniem polskości.

Wyboru tekstów dokonał i komentarzem opatrzył:
Antoni Kamiński
Dyrektor d.s. Młodzieży
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
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VIII Konwencja Stanowa Rycerzy
Kolumba w Polsce odbędzie się
w dniach 18-19 maja w Katowicach.

7.30 – 9.00 rejestracja Delegatów
- Hotel Park in by Radisson
9.00 – 15.30 program dla Pań

Hotel Park in by Radisson
Bytkowska 1a, 40-147 Katowice

9.00 - sesja robocza VIII Konwencji
Stanowej - Hotel Park in by Radisson

Jak dojechać:

www.kofc.pl/przek/konwencja2018

13.00 posiłek Hotel (Delegaci, Kapłani, Obserwatorzy, Goście) Panie posiłek mają podczas wycieczki

Program
Piątek 18 maja 2018 r.
Najwyższej ze Stanów Zjednoczo14.00 – 17.20 Rejestracja Delegatów nych, z Ukrainy i Litwy) połączona
(Hotel Park in by Radisson)
z podsumowaniem Roku Bratniego
w Jurysdykcji Polskiej Rycerzy Kolum17.30 Transport Delegatów, Małżo- ba – sala bankietowa Hotel Park in by
nek, Kapelanów i Gości z hotelu do Radisson
kościoła pw. Ducha Świętego
22.00 Robocze spotkanie Delegatów
18.00 Msza Św. Koncelebrowana - Hotel Spotkanie Kapelanów - Hotel
z udziałem Hierarchów Kościoła Ka- Spotkanie Pań i przybyłych Gości
tolickiego i Kapelanów Zakonu Ryce- w Sali bankietowej Hotel
rzy Kolumba z Polski, USA, Ukrainy
i Litwy – Kościół pw. Ducha Świętego
19.30 Uroczysta kolacja dla uczestników Konwencji (Kapelani, delegaci,
małżonki, obserwatorzy) z udziałem
Dostojnych Gości (Hierarchowie Kościoła Katolickiego, goście z Rady

14.00 sesja robocza VIII Konwencji
Stanowej
17.30 Transport Delegatów, Małżonek, Kapelanów i Gości z hotelu do
kościoła pw. Ducha Świętego
18.00 Msza Św. Koncelebrowana na
zakończenie VIII Konwencji Stanowej
Rycerzy Kolumba w Polsce - Kościół
pw. Ducha Świętego

19.30 Uroczysta kolacja dla uczestników Konwencji (Kapelani, delegaci,
małżonki, obserwatorzy) z udziałem
Dostojnych Gości (Hierarchowie KoSobota 19 maja 2018 r.
ścioła Katolickiego, goście z Rady
Najwyższej ze Stanów Zjednoczood 7.00 śniadanie w Hotelu Park in by nych, z Ukrainy i Litwy) – sala bankieRadisson (MAPA)
towa Hotel Park in by Radisson

Ważne wydarzenia

Zacni Bracia Rycerze,
maj to miesiąc Maryjny, czas Nabożeństw Maryjnych, śpiewania Litanii Loretańskiej i pieśni Maryjnych
zarówno w kościołach jak i przy przydrożnych kapliczkach czy krzyżach.
Natomiast czerwiec to miesiąc,
w którym w szczególny sposób czcimy Najświętsze Serce Jezusa.
Maj i czerwiec to również czas
Marszów dla Życia i Rodziny, parafial-
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nych pikników rodzinnych, do organi- - 27 maja – Niedziela Trójcy Przezacji których i uczestnictwa serdecz- najświętszej, Pielgrzymka mężnie zapraszamy.
czyzn do Piekar Śląskich,
- 31 maja – Boże Ciało,
Ważne wydarzenia na najbliższe mie- 1 czerwca – Dzień Dziecka,
siące to:
- 8 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
- 1 maja – Św. Józefa Rzemieślnika
- 10 czerwca – Marsz dla Życia i Ro– polecajmy mu się w opiekę,
dziny,
- 2 maja – Święto Flagi Rzeczpo- 23 czerwca – Dzień Ojca,
spolitej Polskiej – wywieśmy flagę
- 13 lipca – Dzień Męża i Żony,
narodową,
- 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja,
W kwietniu zwróciłem się do Was
- 13 maja – Wniebowstąpienie Pana
z apelem, aby piątek, 27 kwietnia,
Jezusa,
który jak każdy piątek jest wspo- 18-19 maja – Konwencja Stanowa
mnieniem śmierci naszego Zbawiciela,
w Katowicach,
był dniem modlitwy i postu w intencji
- 20 maja – Zesłanie Ducha Świętechorego dziecka Alfie'go Evansa
go,
a także innych dzieci, dorosłych
- 21 maja – Najświętszej Maryi Pani starszych, którzy są skazywani na
ny Matki Kościoła,
śmierć ze względu na swoją chorobę.
- 26 maja – Dzień Matki,
17
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Nasz post i modlitwę ofiarowaliWszelkie zaopatrzenie - żywności
śmy również za ludzi, którzy zaślepie- i amunicji oraz broń były dostarczone
ni przez złego ducha chcieli śmierci na koniach.
tego dziecka czy też innych osób, aby
Były tam dwa środki lokomocji zostali wyrwani z sideł szatańskich.
kolejka linowa i małe górskie konie.
Aborcja i eutanazja to podstawy Kolejka linowa prawie codziennie była
budowania cywilizacji śmierci.
uszkadzana, jak się zerwała to
wszystko leciało w przepaść a konie
My razem z naszym ukochanym
to jakiś procent do frontu dotarł.
Świętym Janem Pawłem II zawsze
Z żywnością było różnie, jak w nocy
stawajmy po stronie cywilizacji miłoWłosi oświetlili reflektorami i dokości.
nali ostrzału to na jedzenie trzeba
Chłopiec już nie żyje, ale dziękuję było czekać do następnej nocy i pokażdemu, kto pozytywnie odpowie- dzielili co było. W tej ofensywie ja
dział na ten apel.
dotarłem do okopów za 3 dni, skryliśmy się u podnóża góry w starych
Widzimy, jak potrzebne są działaokopach Włoskich, leżałem o głodzie
nia uświadamiające w dziedzinie
i chłodzie obok trupów kolegów, było
obrony życia. Niech nasza wystawa
tu już bezpieczniej. Kiedy nastąpiło
„Jaś w Drodze” dociera do kolejnych
zawieszenie broni to nastał spokój
Rad i do kolejnych miejscowości.
i można było chodzić bez ukrywania
Niech ta edukacja dzieci, młodzieży,
się w okopach.
ale i dorosłych rozszerza się wciąż
dalej i dalej.
Wszyscy zostali zaangażowani do
uprzątnięcia trupów oraz połamaKażdy kto chce wspomóc działanych drzew. Wszystko to paliło się
nia ratujące bezbronne dzieci może to
przez 3 dni, było też dużo wypadków,
zrobić pod poniższym linkiem:
gdyż z trupami było też dużo amuniwww.kofc.pl/przek/2017jaswdrodze
cji i granatów, które bardzo często
eksplodowały i czasem ktoś został
ranny lub nawet zabity. W tym czasie
Vivat Jezus!
było już lepiej z żywnością. Każdy
Rafał Szczypta
żołnierz jak szedł do okopów to miał
Dyrektor ds. Programowych
ze sobą zapasową żywność na 3 dni –
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce
konserwy i papierosy. Był tylko niesamowity smród z palących się truWspomnienia Wojenne
pów. Przez 3 dni, aby jakoś przetrwać
Wincentego Mochonia
każdy żołnierz otrzymywał pół litra
- odcinek 5
rumu dziennie, trudno sobie wyobraWcielono nas do 8 Regimentu zić przeżyć to w inny sposób.
Ułanów a pozostałych kolegów już
Po uprzątnięciu trupów wrócilinigdy nie spotkałem, nie wiem, gdzie śmy do okopów i zaczęła się bardzo
zostali przydzieleni. Gdy doszliśmy do ciężka praca – naprawianie okopów,
linii frontu już około 30% padło od kucie schronów w kamieniu, cały
dział nieprzyjacielskich, gdyż okopy dzień borowało się w kamieniu dziunieprzyjacielskie były na tej samej ry, wieczorem zakładano materiał
górze około 2600-2800 m n.p.m.
wybuchowy i wysadzano, trzeba było
W tej ofensywie kwiecień - maj
1918 roku na froncie Włoskim padło
około miliona ludzi. Około połowy
maja działania wojenne zostały
wstrzymane w celu uprzątnięcia trupów. Na łącę między górami, szerokiej na około kilometr a którędy musiało się przechodzić do frontu leżały
trupy jeden na drugim a między trupami ludzkimi leżały trupy koni.
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usunąć ten kamień tak, że na rękach
były odciski i pokaleczone od ostrego
kamienia, gdyż tyrolskie góry mają
twardy granit o różnych odcieniach
kryształów, przeważnie blado czerwony i siwy. Nasze okopy wyglądały
jak groty wykute w kamieniu o wymiarach 6x3m i wysokie na
180-200cm, było to mieszkanie dla
8-10 żołnierzy. Prycze były zrobione
ze świerków, materace z gałęzi, koc,

celt który przeważnie przeciekał, warunki okropne.
Od naszych okopów (grot)
w dwóch kierunkach prowadziły rowy
o szerokości 1m i głębokości 2-2½ m,
ale w większości tych rowów to stała
woda.
Od tych rowów prowadziły rowy
w stronę okopów nieprzyjaciela, były
one patrolowane dzień i noc przez
naszych żołnierzy. W tym okopie
(grocie) w którym ja byłem to było
około 100m odległości od okopów
Włoskich, nasze rowy od rowów
Włoskich były czasem w odległości
3m. Na tej górze, gdzie były nasze
wojska znajdowały się dwie wioski
– Asiago i Bosco.
Te wioski pamiętają setki tysięcy
ludzi, gdyż tu były skierowane bardzo
duże siły, Włosi wysiedlili stąd mieszkańców, wszystko to zostało doszczętnie zniszczone, pozostała tylko
jedna koza, która sobie bezkarnie wędrowała po jednej i drugiej stronie
frontu.
Od jesieni do rozpadu Cesarstwa
Austro-Węgierskiego ten odcinek
frontu był bardzo silnie obsadzony
przez wojska Włoskie. Na tym odcinku były najlepsze oddziały wojsk
Włoskich, głównie oddziały alpejskie
oraz Francuska artyleria.
My czasami w celu sprawdzenia
skuteczności tych wojsk wystawialiśmy na patyku lub karabinie czapkę
to zrobili z niej sito. Myśmy nocą podkładali miny pod ich okopy, to później
byliśmy tak przez nich strzeżeni, że
pomimo ostrożności byli zabici i ranni
i tak już było do końca.
Myśmy trzymali front nie wiedząc
nic o polityce światowej a tu naraz
przyszła wiadomość, że wojna się
skończyła. Włosi podeszli do nas od
tyłu i zabrali cały front austriacki
wraz z uzbrojonymi żołnierzami do
niewoli, zeszliśmy z gór i poszliśmy na
kierunek Caldanaco i Grigino.

Wincenty Mochoń
Przysłane przez
Brata Antoniego Kamińskiego
Dyrektora ds. Młodzieży
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