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POlSCY ORIONIŚCI W OBOZIE 
KONCENTRACYJNYM W DACHAU

okupacja hitlerowska naszego kraju przyczyniła się do tego, iż wiele ist-
nień ludzkich w sposób tragiczny zakończyło swe życie. Były wśród tych 
tysięcy pomordowanych i osoby duchowne: kapłani diecezjalni i zakonni,  
a także siostry zakonne. w jednym tylko obozie koncentracyjnym w dachau 
w l. 1940-1944 według danych, jakie podał biskup sufragan z Monachium – 
Jan neuhausler, przebywało 1780 polskich księży, z których do chwili wy-
zwolenia obozu przez wojska amerykańskie w dniu 29 iV 1945 r. zmarło 
868 kapłanów. w liczbie tej było 737 księży diecezjalnych, 76 zakonnych, 
3 kleryków diecezjalnych, 26 kleryków zakonnych i 19 braci zakonnych1. 
wśród wspomnianej liczby kapłanów osadzonych w obozie koncentracyjnym  
w dachau znalazło się czterech orionistów.

według danych zebranych w Polsce po wojnie w obozach niemieckich 
znajdowało się 3646 księży, z nich zginęło 1996; z 385 więzionych kleryków 
zginęło 113; z 341 braci zakonnych zginęło 170.

nie było na terenie całego naszego kraju takiej diecezji, która by zosta-
ła pominięta przez okupanta i nie poniosła żadnych strat w liczebnym sta-
nie duchowieństwa. z diecezji włocławskiej, w której zgromadzenie Księży 
orionistów rozpoczęło swoją działalność, wywiezionych zostało i przebywa-
ło w obozie koncentracyjnym 220 kapłanów.

Poniższy artykuł przedstawia postacie czterech zakonników – orionistów,  
którzy doświadczyli traumy i okrucieństwa obozu koncentracyjnego w dachau. 
dwóch poniosło śmierć w obozie, stając się męczennikami za wiarę, z któ-
rych jeden tylko wyniesiony został do chwały ołtarzy. dwóm pozostałym 
udało się przeżyć ten czas wielkiej tragedii, cierpienia oraz lęku i doczekać 
dnia wyzwolenia obozu.

1 w. U r b a n,  Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed Nowym Tysiącleciem (1815-1965). 
romae 1966, s. 547-551.
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1. Bł. Franciszek Drzewiecki – męczennik

Urodził się 28 ii 1908 r. we wsi zduny koło łowicza. rodzicami jego byli 
Jan i rozalia z domu ziółkowska. Być może tak jak zwyczaj nakazywał, albo 
też z powodu słabej kondycji fizycznej, został tego samego dnia ochrzczo-
ny. w księgach zduńskiej parafii odnotowano przyjęty przez niego sakrament 
chrztu, który opatrzony został podpisem proboszcza, ks. garwolińskiego2.  
te same księgi podają kolejne daty przyjęcia dwóch kolejnych sakramentów, 
jakimi były Pierwsza Komunia święta (10 Vi 1918 r.) i Bierzmowanie (20 Viii 
1920 r.)3. Pierwsze lata swego życia franciszek spędził w domu rodzinnym,  
w gronie licznego rodzeństwa. Było ich wszystkich jedenaścioro: czterech 
braci (tomasz, antoni, Jan, Józef) i sześć sióstr (Katarzyna, anna, aniela, 
Józefa, elżbieta i Maria). Jak wywnioskować można dzieciństwo franciszka 
było typowym dla ubogiego wiejskiego środowiska, w którym przy tak dużej 
liczbie dzieci można mówić o pewnych potrzebach, problemach, ponoszonej 
przez całą rodzinę ofiarności i wyrzeczeniach.

w domu rodzinnym franciszek otrzymał solidne wychowanie. „Był spo-
kojny, odznaczał się dobrym wychowaniem. Uczył się chętnie. wieczorem, 
my, dzieci, odmawialiśmy modlitwy na kolanach i ze złożonymi rękoma. nie 
było trzeba, żeby nam o tym przypominała mama czy tata”4. W szkole po-
wszechnej uczył się 5 lat. Przerwał jednak naukę z powodu choroby ucha, 
która nie pozwalała mu na skupienie i podążanie za tokiem lekcji. Pobierał on 
wówczas prywatne lekcje, a oprócz nauki opiekował się młodszym rodzeń-
stwem i pomagał w zajęciach gospodarskich.

Kolejnym etapem edukacyjnym franciszka była nauka w Liceum 
Pedagogicznym w łowiczu, w którym kształcił się również jego brat, Jan. 
zdolności intelektualne i chęć zdobywania wiedzy towarzyszyła nie tylko 
jemu, ale i pozostałemu rodzeństwu. domyślać się można, iż sytuacja ży-
ciowa rodziny drzewieckich, z powodu niewystarczających środków fi-
nansowych, niestety nie pozwoliła na to, aby wykształciły się wszystkie  
z jedenaściorga ich dzieci. Bez wątpliwości autorytetem i wzorem do na-
śladowania dla franciszka był jego brat – Jan, który został nauczycielem 

2 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki Nr 22666: Światło w ciemnościach 
Dachau. warszawa 1999, s. 17.
3 t a m ż e; B. M a j d a k, Sługa Boży ks. Franciszek Drzewiecki FDP (1908-1942). W: 
Męczennicy za wiarę 1939-1945. (Duchowni i świeccy z ziem polskich, którzy prześladowani 
przez nazizm hitlerowski dali Chrystusowi ofiarą życia świadectwo miłości). Red. W. M. M o r o z,  
a. d a t k o. warszawa 1996, s. 393.
4 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 18; Wspomnienia siostry ks. 
Drzewieckiego – Anny, w: aog, pers. Drzewiecki.
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śpiewu i muzyki w gimnazjum Kujawskim, w Liceum im. Jana długosza  
i w seminarium włocławskim5.

w domu rodzinnym narastały problemy materialne. Matka sama starała się 
pokonywać wszelkie trudy związane z prowadzeniem domu, a spowodowa-
ne to było chorobą męża. należało zastanowić się, czy franciszek ma konty-
nuować naukę w łowiczu, czy też powinien ją przerwać. swym matczynym 
sercem rozalia czuła, że syn pragnie dążyć do kapłaństwa6. w tej też intencji 
udała się do sanktuarium na Jasnej górze, aby tam właśnie modlić się i prosić 
o rozwagę w podejmowaniu decyzji związanych z koleją losów jej syna.

w drodze powrotnej z Częstochowy, w pociągu wdała się w rozmo-
wę ze współtowarzyszami podróży i zwierzyła się im ze swych problemów. 
Usłyszała wtenczas, że w zduńskiej woli od niedawna istnieje Kolegium dla 
chłopców prowadzone przez zgromadzenie zakonne księży orionistów.

rozalia natychmiast podjęła decyzję, nawiązując kontakt z Kolegium. Już 
po kilku tygodniach franciszek wspólnie z matką udał się do domu Misyjnego 
w zduńskiej woli. tam dnia 1 iX 1924 r. został przedstawiony dyrektorowi 
Kolegium, ks. aleksandrowi Chwiłowiczowi, który go przyjął do wspólnoty.

franciszek pozostawał pod opieką ks. Chwiłowicza do 1928 r., kiedy to ks. 
orione wezwał dyrektora zduńskowolskiego Kolegium do włoch, a następ-
nie podjął decyzję, że wyśle go do stanów zjednoczonych, aby tam rozpoczy-
nał budowę dzieła oriońskiego. w tym czasie formacją franciszka zajął się  
ks. Błażej Marabotto, który przybył z italii do Polski w roku 1925. to  
z jego rąk franciszek otrzymał habit zakonny dnia 15 Vii 1927 r. z tego okre-
su zachowały się niektóre listy, jakie franciszek napisał do swych najbliż-
szych, opisując w nich nie tylko codzienne życie, ale także zamieszczając  
w nich słowa pociechy oraz przedstawiając dojrzałe swe rady i przemyślenia.  
w Kolegium odbył praktykę jako nauczyciel chłopców, pracując też jako asy-
stent w nowo powstającej drukarni; o czym napisał w jednym ze swych li-
stów do rodziny7.

Po sześciu latach pobytu w Kolegium, dnia 10 Xii 1930 r. 22-letni mło-
dzieniec złożył pierwszą profesję zakonną w obecności księży: Błażeja 
Marabotto, Józefa nowickiego i Józefa szycy. w roku 1931 ukończył studia 
filozoficzne i rozpoczął naukę teologii. wolą przełożonych było jednak to, że 

5 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 18-19; Potwierdza to siostrze-
nica ks. franciszka, Urszula Lebioda – córka siostry, Józefy, że jej brat Jan został aresztowany 
przez niemców w listopadzie 1939 r. i dalsze koleje jego losu nie są znane.
6 t a  m ż e , s. 19; starsza siostra, aniela, przypomina sobie, że zdradzał oznaki powołania już 
od czasów gimnazjum, a sześć lat młodsza od franciszka siostra, anna pamięta go, jak bawił się 
w „odprawianie mszy św.”. w: aog, t.  pers. Drzewiecki.
7 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 24-25. (list napisany przez 
franciszka do rodziny dnia 2 iV 1929 r.).
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kontynuacja jego studiów przebiegać będzie za granicą. Pożegnał więc wspól-
notę w zduńskiej woli, aby wraz z siedmioma alumnami udać się na studia 
do włoch8.

Podczas pierwszego roku pobytu we włoszech (1931-1932), studiował on 
w instytucie artigianelli w wenecji, gdzie znajdowało się kolegium i dru-
karnia. głównym jego zadaniem było nauczenie się języka włoskiego, a na-
stępnie podjęcie studiów teologicznych. w 1932 r. przybył do tortony, gdzie 
aktywnie włączył się w pracę i naukę, uczęszczając na wykłady do semina-
rium diecezjalnego.

Jeden ze współbraci we włoszech wspominał go jako młodego kleryka, 
który wśród polskich kleryków wyróżniał się swoją osobowością: był zawsze 
uprzejmy i radosny, najbardziej otwarty i komunikatywny w rozmowie z prze-
łożonymi i klerykami włoskimi9. inny współbrat opowiadał, że był obowiąz-
kowym studentem, zawsze skupionym na tym co robił. Mówił też, że uważnie 
obserwował i chętnie naśladował cnoty ks. a. orione, ciesząc się możliwo-
ścią przebywania w jego obecności, a szczególnie okazywał swe skupienie  
i powagę, kiedy ks. orione przemawiał. Utrwalał te nauki w swym sercu, aby 
móc je potem praktycznie wykorzystywać10.

w l. 1933-1934 pod okiem ks. filippo ottavi franciszek odbył kanonicz-
ny nowicjat11. dnia 15 Viii 1934 r. złożył na ręce ks. orione śluby wieczyste, 
a świadkami tej uroczystości byli: ks. Bariani i ks. sparpaglione. rok póź-
niej z rąk biskupa Melchiori otrzymał w tortonie cztery święcenia niższe. 
Kolejny rok – 1936, a dokładnie dzień 7 marca, to kolejna ważna data w ży-
ciu franciszka, który przyjął święcenia diakonatu.

w liście z argentyny, ks. orione zwraca się z prośbą do ks. sterpiego  
o przyspieszenie święceń kapłańskich12, jakie mają dokonać się w roku 1936, 
ale jednocześnie nadmienia też o zachowaniu szczególnej ostrożności w do-
puszczaniu kandydatów do stanu kapłańskiego. dnia 6 Vi 1936 r., w uro-
czystość trójcy Przenajświętszej z rąk wspomnianego już biskupa Melchiori,  

8 alumni, którzy wyjechali z ks. franciszkiem do włoch to: J. Balcerek, L. fijałkowski, P. Misa, 
f. Podgórski, s. Prochot, J. ratajek, J. sigmund.
9 tak wspominał kl. drzewieckiego ks. Pietro stefani.
10 wspomnienie ks. giovanni Venturelli o kl. drzewieckim, z którym spędził w tortonie 4 lata.
11 z dokumentów, jakie znajdują się w aog w rzymie wynika, że franciszek pierwszą profesję 
zakonną złożył w zduńskiej woli dnia 10 Xii 1930 r. tam też ponowił ją 8 iX 1931 r. przed ks. 
B. Marabotto wobec świadków: ks. nowickiego i ks. demrycha; ponowił ją także w tortonie  
28 Viii 1932 r. składając ją na ręce ks. orione w obecności świadków: ks. Masci i ks. simonelli  
i w roku następnym (28 Viii 1933 r.) również na ręce ks. orione i przy świadkach: ks. nicola  
i ks. andriollo. w Polsce nie odprawił regularnego nowicjatu kanonicznego.
12 Scritti di Don Orione, t. 19, s. 30. scritti – to kopie listów ks. alojzego orione, których zgodność  
z oryginałem została potwierdzona przez notariusza. Listy te podzielone są na tomy i znajdują się 
w archiwum Kurii generalnej (aog) zgromadzenia w rzymie.
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w tortonie franciszek otrzymał święcenia kapłańskie bez wymaganego kano-
nicznie sześciomiesięcznego diakonatu13.

Już jako neoprezbiterowi, ks. drzewieckiemu powierzono pod opiekę kil-
kudziesięciu alumnów, którzy oprócz nauki zaangażowani zostali do pracy fi-
zycznej przy rozbudowie Piccolo Cottolengo w Quarto Castagna w genui14. 
Jak wspominają włoscy współbracia, był wymagający we wszystkim i czuwał 
nad prawidłowym funkcjonowaniem wspólnoty. niejednokrotnie zmuszony 
był myśleć, podejmować różne decyzje i zajmować się tym, w czym aku-
rat brakowało mu doświadczenia15. Po 6 latach spędzonych w italii, a w tym 
przeszło rocznej pracy w genui, w 1937 r. ks. drzewiecki powrócił do Polski.  
w towarzystwie kilku włoskich współbraci przybył on do zduńskiej woli, 
aby po ks. franciszku Podgórskim przejąć obowiązki prefekta kleryków16. 
tam pracował przez dwa lata. na dwa miesiące przed wybuchem ii wojny 
światowej (lipiec 1939 roku) ks. Józef nowicki skierował ks. franciszka do 
pracy we włocławku, gdzie miał przejąć obowiązki chorego współbrata ks. 
zygmunta florczaka17. w ten właśnie sposób znalazł się on w jednym z pierw-
szych charytatywnych ośrodków naszego zgromadzenia. we włocławku bo-
wiem, przy erygowanej w 1934 r. parafii najświętszego serca Jezusowego, 
w następnym roku  rozpoczęło działalność Małe Kottolengo – pierwsze dzie-
ło miłosierdzia, powstałe z inicjatywy synów Boskiej opatrzności. do pracy 
i opieki nad pensjonariuszkami tego domu (dziewczętami z lekkim upośle-
dzeniem umysłowym) oddelegowano także grupę sióstr ze zgromadzenia 
Księdza orione – Małych sióstr Misjonarek Miłosierdzia18.

w środowisku włocławskiego grzywna – dzielnicy naznaczonej wielkim 
ubóstwem i zaniedbaniem moralnym, ks. franciszek podjął niełatwą pracę 
duszpastersko-charytatywną. Jego entuzjazm i przeogromny zapał apostol-
ski sprawił, że umiał on zmierzyć się z najtrudniejszymi i wciąż narastają-
cymi problemami. w pracy charytatywnej, jaką była jego posługa w Małym 
Kottolengo, dopomagało mu z pewnością doświadczenie, jakiego nabył pod-
czas swego pobytu w Piccolo Cottolengo w genova Castagna19.

13 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 31-32; „Małe dzieło Boskiej 
opatrzności. Bezpłatny organ miesięczny instytutów ks. al. orione w Polsce dla naszych dobro-
dziejów”. r. 7: 1936, nr 8, s. 110. Ks. franciszek otrzymał święcenia kapłańskie z następującymi 
współbraćmi: sciaccaluga, Manca, franceschini, Prochot i oltolina, który został diakonem.
14 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 33-34.
15 t a  m ż e , s. 35, wspomnienia i świadectwa ks. stefano ongari i ks. gino rizzi.
16 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 39.
17 t a  m ż e , s. 49.
18 t a  m ż e .
19 t a m ż e, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 51.
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Podczas jego posługi na włocławskiej placówce, dnia 1 iX 1939 r. docho-
dzi do wybuchu ii wojny światowej. od 8 do 13 września trwa bombardowa-
nie włocławka, a następnego dnia do miasta wkraczają wojska niemieckie. 
Pierwsze wydarzenia czasu okupacji ks. franciszek skrzętnie relacjonuje  
i zapisuje w swoim Notesie. zręby czasowe owego swoistego pamiętnika  
ks. drzewieckiego nazwanego Notesem obejmują i opisują bieg wydarzeń od 
lipca 1939 do 20 sierpnia 1940 roku20.

w nocy z 7 na 8 Xi 1939 r., o godzinie trzeciej nad ranem ks. f. drzewiecki 
razem z ks. H. demrychem zostali aresztowani przez gestapo. Przewiezieni 
zostali do więzienia przy ul. Karnkowskiego, gdzie spotkali się z wcześniej 
aresztowanymi kapłanami i alumnami seminarium włocławskiego oraz z bi-
skupem Michałem Kozalem21. Pozostali tam aż do 16 i 1940 r., tj. do dnia, 
kiedy przewiezieni zostali do więzienia w Lądzie.

Jak wspomniano powyżej informacje zapisane w Notesie urywają się na 
dacie 20 Viii 1940 r., a wiadomości dotyczące toku dalszych wydarzeń są już 
przekazem pochodzącym od ks. Józefa Kubickiego, który został aresztowa-
ny 26 Viii 1940 r. i przetransportowany do szczeglina w wielkopolsce, gdzie 
spotkał się z ks. drzewieckim. stamtąd, po trzech dniach więźniowie prze-
wiezieni zostali przez Berlin do obozu w sachsenchausen, w którym przeby-
wali trzy miesiące.

droga z sachsenchausen do dachau była długa, wyczerpująca i upokarza-
jąca, a cel podróży osiągnięty został dnia 14 Xii 1940 r. Po wyjściu z obozo-
wej łaźni ks. franciszek otrzymał numer 22666 i skierowany został do bloku 
nr 28, który przeznaczony był wyłącznie dla duchownych wszystkich religii 
i narodowości. w bloku tym, wspólnie z innymi więźniami przydzielono mu 
miejsce w sali nr 322.

Przydzielony został do pracy w polu. Była ona prowadzona pod okiem 
nadzorujących jej przebieg ss-manów, prowadzających ze sobą psy. Praca ta 
zwana była uprawą na tzw. plantacji, gdzie sadzono, a następnie zbierano zio-
ła lecznicze. zaliczano ją do najcięższych i najbardziej wyczerpujących prac, 

20 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Notes Księdza Franciszka Drzewieckiego. W: Ks. Franciszek 
Drzewiecki Nr 22666: Światło w ciemnościach Dachau. warszawa 1999, s. 129-155. notes ten 
w przeważającej części napisany został w języku włoskim z zastosowaniem wielu skrótów. 
Pozwalało to ks. drzewieckiemu na zachowanie szczególnej ostrożności i traktowanie takiego 
zapisu, jako swego rodzaju szyfru. rekonstrukcja tekstu jest wspólną pracą dwóch kapłanów: 
orionisty - ks. Bolesława Majdaka i o. Pietro Ciaponi - kombonianina. Biorąc pod uwagę wspo-
mniane użycie wielu skrótów, możemy przypuszczać, iż przekład tego tekstu nie był wcale 
łatwym. Liczba słów, które nie zostały odczytane jest niewielka, dlatego też fakt ten, nie ujmuje  
w żaden sposób nadzwyczajnej wartości historycznej i duchowej, jaką niesie to właśnie świadec-
two spisane i przekazane przez bł. ks. drzewieckiego potomnym.
21 Notes, s. 142-144.
22 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 89-90.
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a powodem tej uciążliwości był klimat dachau. Miasto to leży bowiem u pod-
nóża alp, gdzie pogoda potrafi zmieniać się nawet kilkakroć w ciągu jedne-
go dnia23.

osłabiony i wyczerpany do granic możliwości pracą na plantacji, ciężko 
zachorował. Jego ciało spuchło i brakowało mu sił do chodzenia. Podczas po-
bytu w szpitalu obozowym zakwalifikowany został wspólnie z ks. wiktorem 
rysztokiem (ks. wiktorem rysztogiem)24 do grupy inwalidów przeznaczonych 
na Invalidentransport25, który nastąpił dnia 10 Viii 1942 roku26. Przypuszcza 
się, że został on zagazowany w zamku Hartheim (schloss Hartheim), w miej-
scowości alkoven, w pobliżu Linzu dnia 13 iX 1942 roku27. zginął mając  
34 lata życia, w tym 6 lat kapłaństwa.

Ks. franciszek zaliczony został do grona 108 błogosławionych męczen-
ników, którzy w dachau ofiarowali swe życie „za Boga, za Kościół i za 
ojczyznę”28. wyniesiony został do chwały ołtarzy przez papieża Jana Pawła ii 
dnia 13 Vi 1999 r. w warszawie, po uprzednim ogłoszeniu dekretu w dniu  
26 iii 1999 r., który potwierdzał ich męczeństwo29.

23 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 93-94.
24 t a m ż e, ss. 85-86, 90, 106-107; Prokurator seminarium duchownego we włocławku  
i proboszcz w izbicy Kujawskiej, z którym aresztowany został kl. Józef Kubicki. w różnych 
opracowaniach spotykamy dwojaki zapis jego nazwiska – rysztok lub rysztog; w. J a c e w i c z,  
J. w o ś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerow-
ską 1939-1945, warszawa 1977. z. 4, s. 496-497; f. K o r s z y ń s k i, Jasne promienie w Dachau, 
Poznań-warszawa 1985, s. 54.
25 E. W e i l e r, Die Geistlichen in Dachau (sowie in anderen Konzentrationslager und in 
Gefängnissen). Mödling 1971, s. 208.
26 w. J a c e w i c z, J. w o ś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, warszawa 1981.  
z. 5, s. 32-33.
27 „La Piccola opera della divina Provvidenza”, listopad 1942, s. 11. Prawdopodobna data 
śmierci ks. franciszka drzewieckiego, jaką podaje nekrolog zgromadzenia i inne dokumenty.
28 f. P e l o s o, Offriremo come polacchi la nostra vita per Dio, per la Chiesa e per la Patria, W: 
„L’osservatore romano”, z dnia 13 września 1998 roku, s. 4. ostatnie słowa ks. drzewieckiego, 
które wypowiedział do ks. Kubickiego, żegnając się z nim w chwili kiedy opuszczał obóz  
w dachau i udawał się na invalidentransport. 
29 J. B o r o w i e c, f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 114-115. Bieg sprawie 
beatyfikacji nadał biskup Polowy wojska Polskiego ks. Józef gawlina, który tuż po zakończeniu 
działań wojennych wysłał z niemiec do watykanu biografię biskupa Michała Kozala, prosząc  
o pozwolenie na rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego. Proces informacyjny przeprowadził 
jego następca biskup antoni Pawłowski, a odbył się on w latach 1960-1964. Biskup włocławski 
Jan zaręba poprosił dwóch kapłanów: ks. wojciecha frątczaka i ks. tomasza Kaczmarka, aby 
zajęli się wnikliwie badaniami historycznymi. Biskup Michał Kozal został wyniesiony do chwa-
ły ołtarzy jako błogosławiony przez Jana Pawła ii dnia 14 czerwca 1987 roku. dnia 28 lutego 
1991 roku Konferencja episkopatu Polski poszerzyła proces kanonizacyjny biskupa Kozala  
o współtowarzyszy w męczeństwie, biorąc pod uwagę szeregi tych kapłanów, zakonników  
i zakonnic, z którymi zginął w obozie w dachau, i tych wszystkich, którzy stali się męczennikami 
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2. Ks. Robert Szulczewski – męczennik

Urodził się 28 V 1871 r. we wsi nieborza, jako trzecie z pięciorga dzieci 
Józefa i Michaliny z domu Krawczyk. Małżeństwo szulczewscy mieli przed 
robertem córkę sewerynę i syna Józefa, a po nim franciszkę i Juliusza. dwaj 
chłopcy z pięciorga rodzeństwa (Józef i Juliusz) byli młynarzami, stąd przy-
puszczać można, że i ojciec zajmował się tym fachem. nie wiadomo tylko, 
czy młyn był ich własnością. robert został ochrzczony w piątym dniu po na-
rodzinach, a więc dnia 2 Vi 1871 r., w kościele w miejscowości siedlec. wieś 
nieborza nie posiadała własnej szkoły. znajdowała się ona w tej samej miej-
scowości, w której robert został ochrzczony, gdzie w l. 1878-1885 ukończył 
on siedem klas szkoły podstawowej. Czas nauki roberta w szkole podstawo-
wej przypadł na niełatwy moment w historii naszego kraju, a mianowicie na 
czas zaborów, kiedy to władze zaborców dążyły do całkowitego zgermanizo-
wania nauczania nawet typu podstawowego. Kolejne trzy lata (1885-1888), 
spędził jeszcze pomagając w domu rodzinnym. 

w swym Questionario30 – na podstawie, którego został przyjęty przez ks. 
a. orione do zgromadzenia, podaje, że po 17 roku życia przebywał w wolsz-
tynie, rakoniewicach, Lesznie, głogowie, Krakowie i warszawie. niestety 
w jego teczce osobowej brak jest jakiegokolwiek curriculum vitae, który 
byłby odpowiedzią na pytanie, co mógł porabiać w wymienionych powyżej 
miastach i miasteczkach. Być może w miasteczkach (czterech pierwszych) 
poszukiwał pracy bądź w konkretny już sposób zarabiał na życie, a w dwóch 
kolejnych miastach: Krakowie i warszawie poszukiwał zgromadzenia zakon-
nego, które by go przyjęło w swoje szeregi.

    w dokumentach dotyczących kolejnego trzechlecia (1891-1894) odnaj-
dujemy bardzo ciekawy zapis. robert zaciągnął się do wojska jako ochotnik 
i służył w 58 regimencie Piechoty. w zgromadzeniu mówiło się, że został 
awansowany do stopnia oficera, ale na potwierdzenie tego brak jest jakich-
kolwiek dowodów na piśmie, a sam robert w Questionario nic o tym nie 
napisał. Przed wyjściem z wojska, a więc przed 4 Vii 1894 r. przyjął on sakra-
ment bierzmowania w głogowie, z rąk biskupa polowego – Jana Chrzciciela 

innych miejsc hitlerowskiej kaźni. na tę listę dnia 21 października 1991 roku wpisany został 
ks. franciszek drzewiecki. Vladislavien et Aliarum. Beatificationis seu declarationis Martyrii 
Servorum et Servarum Dei. Antonii Juliani Nowowiejski, archiepiscopi, Henrici Kaczorowski 
et Anicenti Kopliński, sacerdotum, Mariae Annae Biernacka, laicae atque centum trium socio-
rum in odium fidei, uti fertur, annis 1939-1945 interfectorum. Positio super martyrio. Decreta 
Congregationis Causarum Sanctorum, Roma 1997, Vol. 1. Storia della causa, s. 3-9, Gruppo 
di 107 Servi di Dio, s. 29. Vol. 2. Informationes partiales seu disquisitiones de vita, virtutibus, 
martyrio et fama martyri. Super dubio, s. 691-697. Vol. 3, cz. 2. Summarium super martyrio,  
s. 1575-1584. 
30 aog, pers. Szulczewski.
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assmanna. w tym czasie, z powodu trudności w wymawianiu jego nazwiska 
z szulczewski, zmieniono mu je na schulz (czyt. szulc). Przez krótki czas po-
sługiwał się on nazwiskiem w takim zapisie i o takim właśnie brzmieniu.

w l. 1894-1903 robert przebywał w Mieście Piastowym, gdzie od 
1892 r. ks. Bronisław Markiewicz przy miejscowej parafii założył „zakład 
wychowawczy im. ks. Bosko”, który dał początek zgromadzeniu zakonnemu 
Księży Michalitów. wstąpił do tegoż zakładu 8 Vi 1894 r., podejmując kon-
kretne kroki, by się uczyć i w przyszłości zostać kapłanem. z Questionario 
uzyskujemy informację, że ukończył tam gimnazjum, 2 lata filozofii i 1 rok 
teologii. z michalitami jednak się nie związał. Podobnie i z misjonarzami 
Przenajświętszej Krwi, u których w Kolegium w rzymie ukończył drugi rok 
teologii na przełomie roku 1903/1904.

do zgromadzenia Małe dzieło Boskiej opatrzności został przyjęty przez 
samego ks. alojzego orione w 1904 r., które to już od roku funkcjonowało  
w tortonie na prawach diecezjalnych. Prawdopodobnie na przełomie 1904/ 
1905 r. odbył nowicjat w Mornico, a zaraz potem na ręce samego założyciela 
złożył śluby zakonne w sanremo. Kolejne 2 lata to czas jego studiów teo-
logicznych w tortonie, podczas których poznał on oriońskie placówki  
w rzymie, tortonie, Mornico i sanremo.

Święcenia mniejsze w tym czasie otrzymał w Ventimiglia z rąk biskupa 
daffra; a wyższe w alessandrii z rąk biskupa Cappoci, przy czym święcenia 
kapłańskie 21 Xii 1907 r. w roku 1914 wyjechał z włoch do Polski. Przez  
9 lat (1914-1923) pracował w zaborze niemieckim (saksonia, Lipsk, drezno, 
Merseburg), a potem w wolnej już Polsce (od lutego 1919 r. jako kapelan 
sióstr szarytek w wolsztynie). Po tych kilku latach wyjechał do rzymu w tym 
momencie, gdy do Polski przybywał ks. aleksander Chwiłowicz – wysłan-
nik ks. orione, mający zadanie „przygotowania gruntu do przeszczepienia” 
zgromadzenia na ziemie polskie. Był to początek roku 1923. 

Ks. szulczewski powrócił do kraju w towarzystwie ks. Ludwika szczygła 
dnia 24 iii 1924 r. obydwaj zaangażowani zostali w pracę duszpasterską 
parafii wniebowzięcia nMP w zduńskiej woli, odciążając w ten sposób  
ks. Chwiłowicza, który od roku tworzył tam ośrodek orioński. duszpasterstwo 
to obejmowało dużą część parafian rekrutującą się z mniejszości niemiec-
kiej w tym mieście, w którym nota bene urodził się św. Maksymilian Maria 
Kolbe. w maju 1924 r. ks. aleksander Chwiłowicz nabył na peryferiach mia-
sta karczmę, z myślą utworzenia w niej kolegium, które nazwane zosta-
ło domem Misyjnym. Ks. szulczewski i ks. szczygieł, którzy pozostawali 
wikariuszami w parafii wniebowzięcia nMP, przychodzili, aby pomagać  
ks. Chwiłowiczowi w prowadzeniu kolegium, które zaczęło się bardzo szyb-
ko rozrastać. ofiarowali oni również swą pomoc ks. Chwiłowiczowi w nowo  
otwartej kaplicy przy domu Misyjnym. Była ona pw. trójcy Przenajświętszej.
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w 1925 r. przyjechał z włoch ks. Błażej Marabotto. Przybył on w charakte-
rze delegata ks. orione. Ks. a. Chwiłowicz zyskał w ten sposób jeszcze więk-
szą pomoc. w następnym roku ks. szulczewski wspólnie z ks. szczygłem na 
stałe przeprowadzili się z parafii do wspólnoty domu Misyjnego, który po-
rządnie tętnił już życiem, skupiając w swych murach ponad 200 chłopców  
i 20 kleryków – pierwsze powołania nowo otwartej instytucji. Księża ci zosta-
li jednocześnie zwolnieni z obowiązków wikariuszy w parafii wniebowzięcia 
nMP. Ks. robert szulczewski został mianowany rektorem kaplicy trójcy 
Przenajświętszej i nauczycielem w Kolegium domu Misyjnego. swoje obo-
wiązki wypełniał z wielką gorliwością. „w usługiwaniu ludziom był niezwykle 
uczynny. wierni garnęli się do niego ze wszystkim. z wielkim zaufaniem[…]. 
nabożeństwa, których z czasem przybywało, odprawiał niezwykle podnio-
śle i z żarliwością w sercu31. a eucharystię sprawował w skupieniu i z wielką 
pobożnością przygotowując się do niej rozmyślaniem i przepisaną modlitwą. 
Lubił śpiewać msze świętą”32.

Po wyjeździe ks. Chwiłowicza w 1928 r., ks. szulczewski jeszcze bardziej 
został obarczony pracą, ponieważ ks. Marabotto, który przybył przed 3 laty  
z włoch, będąc superiorem zajął się i za priorytet postawił sobie wychowa-
nie i formację nowych pokoleń oriońskich nowicjuszy i kleryków. w 1932 r.  
ks. robert uroczyście obchodził 25-lecie swych święceń kapłańskich, a uro-
czystość tą opisano w miesięczniku wydawanym przez nasze zgromadzenie 
pt. „Małe dzieło Boskiej opatrzności”33.

Praca duszpasterska ks. szulczewskiego trwała w zduńskiej woli do 1938 r.,  
kiedy to mianowany został dyrektorem domu w Kaliszu. dom ten był w po-
siadaniu zgromadzenia od 1934 r., a trzeba było dołożyć jeszcze trochę sta-
rania, aby dokończyć to dzieło, któremu jako taki kształt nadał ks. zygmunt 
florczak, przeniesiony wówczas do włocławka. 

właśnie w Kaliszu ks. roberta zastał wybuch ii wojny światowej. dnia 
6 X 1941 r. w Kraju warty urządzono wielką łapankę duchownych i ci, któ-
rych nie objęła ta z 7 listopada ubiegłego roku, zostawali aresztowani, jeśli 
nie udało im się wcześniej opuścić swych miejsc pobytu. Podczas tej łapan-
ki wpadł i ks. szulczewski, który nie opuszczał najstarszego miasta naszego 
kraju, posługując w nim do ostatniej chwili. Uprowadzony z Kalisza przez 
Konstantynów łódzki, dnia 30 X 1941 r. znalazł się w piekle obozu zagłady, 
jakim był dachau. stając się więźniem tego miejsca zagłady, otrzymał swój 
pasiak i numer 28315. w obozie pracował w pończoszkarni, reperując skarpe-
ty. Praca ta nie była zbyt ciężka, ale racje żywnościowe wydawane więźniom 
31 informacja od ks. stefana Batorego o ks. robercie szulczewskim
32 informacja od ks. Jana Borowca o ks. robercie szulczewskim
33 „Małe dzieło Boskiej opatrzności. Bezpłatny organ miesięczny instytutów ks. al. orione  
w Polsce dla naszych dobrodziejów”. r. 5: 1933,  nr 2, s. 31.
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nie były wystarczające, aby zaspokoić głód i móc przeżyć. „Był raz u mnie 
– wspomina księdza szulczewskiego ks. Józef Kubicki – bardzo zmizernia-
ły”. Choć obaj znajdowali się w tym samym obozie, do częstych ich spotkań 
nie dochodziło. Ukradkiem mogli czasem zamienić tylko kilka słów podczas 
bardzo krótkich spotkań. Każdy z więźniów żył w strachu i ze świadomością 
poniesienia konsekwencji, w przypadku wykrycia przez niemców jakichkol-
wiek kontaktów i znajomości. Ks. szulczewski zmarł w szpitalu obozowym 
dnia 28 V 1942 r., wycieńczony nadludzką pracą połączoną z głodowymi ra-
cjami żywnościowymi, jakie przyznawano więźniom. Miał 72 lata34.

3. Ks. Henryk Demrych

Urodził się w łodzi dnia 13 X 1904 r. jako syn Jana i reginy z domu 
Jagodzińskiej. dwa miesiące po narodzinach dnia 12 Xii 1904 r. został 
ochrzczony. do zgromadzenia Małe dzieło Boskiej opatrzności wstąpił 1 iX 
1926 r. a więc w trzecim roku jego działalności na ziemi polskiej. Święcenia 
diakonatu przyjął 2 Vi 1928 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w niecały 
miesiąc po diakonacie. Było to dnia 29 Vi 1928 r. Profesję wieczystą zło-
żył po trzech latach od święceń kapłańskich dnia 23 Vii 1931 r. Jak widać  
w zamieszczonej powyżej chronologii ks. demrych wstąpił do zgromadzenia 
MdBo w 1926 r. Ustanowienie w posłudze lektora (25 iii 1925 r.) i akoli-
ty (28 iii 1925 r.) przyjął wcześniej, w seminarium duchownym w łodzi. 
wynika z tego jasno, że przyszedł do zgromadzenia po postawieniu pierw-
szych kroków w innym seminarium duchownym.

teczka ks. demrycha zawiera wiele obfitej korespondencji osobistej,  
z której możemy dowiedzieć się wiele o jego osobowości35. Przebywał krót-
ko we włoszech, gdzie nauczył się bardzo dobrze języka włoskiego i po-
wrócił do Polski. do 1939 r. jego losy toczyły się głównie w kraju. w nocy  
z 7 na 8 listopada 1939 r., o trzeciej nad ranem został  aresztowany przez gestapo 
we włocławku36. dnia 28 Xii 1939 r. z zapaleniem płuc trafił do więziennego 
szpitala, skąd 25 iV 1940 r. z pięcioma innymi księżmi został przetranspor-
towany do obozu przejściowego w Lądzie37. w sierpniu 1940 r. większość 
uwięzionych wywieziono do różnych obozów koncentracyjnych, a wśród 

34 B. M a j d a k, Ksiądz Robert Szulczewski. Męczennik Dachau. warszawa 1998; w. J a c e w i c z,  
J. w o ś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, warszawa 1981. z. 5, s. 33.
35 aog, t. pers. Demrych.
36 J. B o r o w i e c, f. P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 154. gestapo aresztowało w tym 
dniu wszystkich księży i seminarzystów we włocławku (z wyjątkiem ojców reformatów). razem 
44 kapłanów z ks. biskupem Michałem Kozalem na czele.
37 s. B i s k u p s k i, Męczeńskie biskupstwo ks. Michała Kozala. warszawa 1987, s. 17; J. B o r o- 
w i e c,  f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 79.
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nich był ks. Henryk, który zanim dnia 10 X 1941 r. znalazł się w dachau38, 
trafił najpierw (29 Viii 1940 r.) do obozu w sachsenhausen39. w Lądzie pozo-
stał tylko biskup Michał Kozal, 7 księży i 1 diakon, którzy dnia 3 iV 1941 r.  
trafili do inowrocławia, a potem deportowani zostali do obozu w dachau,  
w którym znaleźli się 25 iV 1941 roku40. Po powrocie z dachau, prawdopo-
dobnie w 1945 r., ks. demrych pozostał krótko w zgromadzeniu. Już w 1946 r.  
znajdujemy wzmianki w listach przełożonych, którzy dziwią się, że po wi-
zytacji kanonicznej jeszcze nie powrócił do wspólnoty zakonnej. Przebywał  
w jakiejś parafii diecezjalnej, której radca generalny niestety nie wymienia 
w swoim liście. on sam w odpowiedzi nie usprawiedliwia się w swoim liście; 
obiecuje, że wróci, ale na ten czas narzeka na wyczerpanie nerwowe. Jest to 
oczywiście możliwe, biorąc pod uwagę jego pobyt w obozie i traumatycz-
ne przeżycia z nim związane. w 1948 r. został eksklaustrowany i żył na stałe 
poza wspólnotą zakonną, w jakiejś parafii diecezjalnej41. w 1952 r. oficjalnie 
wystąpił ze zgromadzenia Małe dzieło Boskiej opatrzności. od tego czasu  
w teczce archiwum nie mamy o nim żadnej wiadomości. dzień 18 Xii 1967 r.  
to prawdopodobna data jego śmierci42. z zeznań arcybiskupa Kazimierza 
Majdańskiego wiemy tylko tyle, że ks. demrych zmarł wkrótce po wojnie43.

4. Ks. Józef Kubicki

Urodził się w schlötenitz w niemczech, dnia 12 iii 1916 r. do 14 roku życia 
mieszkał ze swoimi rodzicami we wsi Paprotnia k. zduńskiej woli. Ukończył 
pięć klas szkoły podstawowej. na przełomie roku 1930/1931 uczęszczał na 

38 J. B o r o w i e c,  f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki…, s. 91. etapami drogi do dachau 
były miasta: Berlin, Magdeburg, weimar, Halle, norymberga.
39 f. K o r s z y ń s k i, Jasne promienie…, s. 121. dnia 8 Xii 1940 r. w obozowej kaplicy  
w sachsenhausen miał miejsce akt oddania się w opiekę św. Józefowi księży więzionych  
w obozach koncentracyjnych. Księża z bloku 18, za wcześniejszą zachętą ks.  Jana adameckiego 
z włocławka, zobowiązali się, że po wyzwoleniu z niewoli odbędą pielgrzymkę do cudowne-
go obrazu św. Józefa w Kaliszu, będą szerzyć jego cześć i utworzą też dzieło Miłosierdzia. 
odpowiedzialnym za powstanie owego dzieła Miłosierdzia miał być ks. Henryk demrych.
40 s. B i s k u p s k i, Męczeńskie biskupstwo…, s .  27-29; P. P l a c e k,  Dzieje Ośrodka 
Duszpasterskiego i Parafii Księży Orionistów we Włocławku. W: Odnowić wszystko w Chrystusie. 
75-lecie Orionistów w Polsce. red. B.  M a j d a k. warszawa 1999, s. 170.
41 Być może chodzi tu o jakąś parafię w diecezji łódzkiej.
42 w. J a c e w i c z, J. w o ś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, z. 5, s. 32.
43 K. M a j d a ń s k i,  Będziecie moimi świadkami. wyd. 3. łomianki 1999, s. 185-199.  
Ks. arcybiskup Kazimierz Majdański dnia 10 Xi 1975 r. złożył w Monachium zeznania podczas 
procesu byłego lekarza hitlerowskiego, szefa stacji doświadczalnej w dachau, odpowiadającego 
za doświadczenia ze sztuczną flegmoną – sturmbannführera dr. Heinricha schütza. właśnie 
podczas tych jego zeznań i wspomnień pada nazwisko ks. demrycha.
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pierwszy rok do Męskiego Państwowego Liceum dla nauczycieli w zduńskiej 
woli. Po nim, wstąpił do Kolegium ks. orione przy domu Misyjnym, w któ-
rym ukończył cztery klasy gimnazjum. Prezentując się w odgrywanych przez 
siebie scenkach, okazał się aktorem.

Po czwartej klasie gimnazjum i z tak zwaną „małą maturą” został przyję-
ty do nowicjatu w zgromadzeniu Małe dzieło Boskiej opatrzności. Było to 
w roku 1935. Ukończył nowicjat, studiując przez 2 lata (1936-1938) przed-
mioty z zakresu szkoły średniej i rozpoczął studia z zakresu filozofii chrze-
ścijańskiej. sukcesywnie, będąc obowiązkowym w pracy administracyjnej 
w Kolonii rolniczej w izbicy Kujawskiej, w chwilach wolnych uzupeł-
niał wiedzę z zakresu filozofii, troszcząc się o swą formację intelektualną.  
w międzyczasie wybuchła ii wojna światowa. dnia 26 Viii 1940 r., w izbicy 
Kujawskiej został aresztowany przez gestapo i przewieziony do szczeglina  
w wielkopolsce44. stamtąd deportowany został do obozu koncentracyjnego  
w dachau, gdzie jako 24-letni kleryk znalazł się w strasznych i nieludz-
kich obozowych warunkach razem ze współbraćmi: bł. ks. franciszkiem 
drzewieckim, ks. Henrykiem demrychem i ks. robertem szulczewskim45. 
osadzony został w bloku nr 28, w sali nr 4.

„zaraz po przybyciu do obozu zostaliśmy zaprowadzeni do łaźni. tutaj 
zabrano nam wszystkie nasze rzeczy a dano nam pasiaki z numerami.  
Ks. drzewiecki starał się trzymać mnie blisko siebie, dlatego, gdy ja otrzyma-
łem numer 22665 jemu przypadł następny, a więc nr 22666. w obozie praco-
wałem jako stolarz. tymczasem ks. drzewiecki został wyznaczony do pracy 
na plantacjach. Musiał więc wraz z innymi współwięźniami pokonywać długie  
i wyczerpujące marsze, aby dojść do pracy. Pracowano bez względu na warunki 
klimatyczne, pod palącym słońcem, na deszczu i wietrze. Pamiętam jak pew-
nego dnia ks. drzewiecki przyniósł mi jakieś „rośliny”, których nie znałem. 
Podając mi je, mówił: „Jedz Józiu. we włoszech te rośliny się jada i dobrze ro-
bią”. Ciągle wypatrywaliśmy siebie w tłumie więźniów. Ks. franciszek pragnął 
przekazać mi wiele wiadomości, zwłaszcza o włoszech, gdzie przebywał przez 
6 lat: o Ks. orione i o życiu rozwijającego się prężnie nowego zgromadzenia 
zakonnego. Często zachęcał mnie, abym pozostał wierny powołaniu, wytrwał  
i myślał o mojej przyszłości”46.

„Był wczesny ranek – wspomina ks. Kubicki – zakończyłem swoją nocną 
zmianę pracy. główną ulicą obozu prowadzono tzw. „inwalidów”, aby przy-
gotować dla nich transport. Ks. drzewiecki, choć wiedział, że ryzykuje, zdo-
był się resztkami sił na przejście przez drogę, aby mnie pożegnać. zapukał do 

44 J. B o r o w i e c,  f.  P e l o s o, Ks. Franciszek Drzewiecki …, s. 85.
45 w. J a c e w i c z, J. w o ś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, z. 5, s. 30, 35.
46 Świadectwo ks. Józefa Kubickiego o ks. franciszku drzewieckim.
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okna. zerwałem się z posłania, podbiegłem do okna i usłyszałem: „Józiu, że-
gnaj! odjeżdżamy!”. Byłem tak przestraszony, że nie umiałem wypowiedzieć 
ani jednego słowa żalu. tymczasem ks. drzewiecki kontynuował: „Józiu, nie 
miej żalu. My, dziś, jutro ty...”. z wielkim spokojem powiedział jeszcze: „My 
odchodzimy..., lecz jako Polacy ofiarujemy nasze życie Bogu, Kościołowi  
i ojczyźnie”. Były to jego ostatnie słowa47.

Udało się Kubickiemu przeżyć aż do czasu wyzwolenia obozu, które na-
stąpiło 29 iV 1945 r. zaraz po wyzwoleniu udał się do italii, aby studio-
wać teologię i otrzymać święcenia kapłańskie. w rzymie, eksternistycznie 
przed polską komisją egzaminacyjną złożył egzamin maturalny. w tortonie, 
natomiast uzupełnił teologię i 29 Vi 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie.  
w tym samym roku powrócił do Polski, gdzie rozpoczęły się dla niego lata 
pracy duszpasterskiej i nauczycielskiej w wyższym seminarium duchownym 
Księży orionistów w zduńskiej woli. w l. 1948-1950, w izbicy Kujawskiej 
pracował w Kolonii rolniczej należącej do zgromadzenia, aż do momentu 
jej upaństwowienia w roku 1950. w tymże roku został wikariuszem w parafii 
św. Józefa, w jednej z dzielnic miasta Koła. Przybył następnie do warszawy, 
gdzie powstawał nowy kościół i oddelegowany został do pracy przy jego bu-
dowie. rok później, został wikariuszem w parafii św. Jakuba w warszawie. 
Pracował długo i solidnie. Jego zasługą stał się nowy dach na kościele oraz 
inne poważne prace, które wymagały tego, aby zajęła się nimi osoba doświad-
czona, dlatego też został on o to poproszony przez ks. infułata stanisława 
Mystkowskiego, proboszcza parafii.

w 1955 erygowano kolegium teologiczne w domu Misyjnym w zduńskiej 
woli i należało przygotować osoby wyspecjalizowane, które staną się wykła-
dowcami w seminarium. w tym świetle zdecydowano posłać ks. Kubickiego 
na akademię teologii Katolickiej w warszawie, gdzie wybrał on fakultet pra-
wa kanonicznego. w tym czasie mieszkał w domu zakonnym przy ul. Barskiej 
4 w warszawie i był kapelanem sióstr dominikanek przy ul. grójeckiej.

Poproszony przez wyższych przełożonych, nauczał prawa kanonicznego  
i teologii moralnej w wyższym seminarium duchownym Księży orionistów 
w zduńskiej woli. na przełomie roku 1958/1959 został mianowany dyrek-
torem wspólnoty zakonnej w Kaliszu przy ul. Kościuszki i przydzielony do 
pracy w ośrodku edukacyjnym dla chłopców. Środowisko ośrodka podob-
ne było wtenczas do magazynów składowych i pozostawiało jeszcze wiele do 
życzenia, ale nowy przełożony w l. 1959-1963 zaraz zabrał się do pracy, po-
zostawiając po sobie wiele ulepszeń.

47 Kolejne wspomnienie ks. Kubickiego opisujące dzień 10 sierpnia 1942 roku, w którym prze-
transportowano ks. drzewieckiego z obozu w dachau do zamku Hartheim w alkoven i tam 
zagazowano.
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Przez kolejne trzechlecie (1963-1966) ks. Kubicki pracował jako wika-
riusz w parafii św. Józefa w warszawie; a w latach 1966-1972 jako wikariusz 
w niektórych parafiach diecezji gdańskiej. w l. 1972-1983 duszpasterzował 
w Międzybrodziu Bialskim k. Żywca, gdzie zgromadzenie miało swój dom; 
najpierw jako wikariusz w parafii prowadzonej przez księży diecezjalnych, 
a następnie od 1975 r. decyzją wyższych przełożonych, jako administrator 
wspomnianej powyżej własności zgromadzenia. Ks. Kubicki rozbudował 
wspomniany dom jednorodzinny i przystosował stodołę na budynek miesz-
kalny, czyniąc z tego obiektu ośrodek rekreacyjny i rekolekcyjny, mogący po-
mieścić około 80 osób.

następnie przebywał w warszawie-aninie, gdzie rozbudował dom nowicja-
tu, a od 1987 r. jego pobyt notuje się w zduńskiej woli-Henrykowie, gdzie zajął 
się organizowaniem budowy dużej kaplicy poświęconej bł. ks. franciszkowi 
drzewieckiemu, z którym razem więziony był w obozie w dachau.

Świadectwo życia ks. Kubickiego zostało zwieńczone beatyfikacją ks. 
drzewieckiego, która stała się pociechą ducha w ostatnich latach jego ziem-
skiej pielgrzymki i powodem wielkiej radości dla całego zgromadzenia. 
zmarł w zduńskiej woli, dnia 18 iii 2000 r., mając 84 lata życia, 63 lata pro-
fesji zakonnej i 51 lat kapłaństwa48.

* * * * *

Biorąc pod uwagę powyższe dane należy stwierdzić, że zgromadzenie za-
konne „Małe dzieło Boskiej opatrzności – Księża orioniści” złożyło obfitą 
«daninę krwi» za wiarę i wpisało się złotymi zgłoskami w poczet martyrolo-
gium duchowieństwa polskiego okresu ii wojny światowej. najdokładniejsze 
nawet ujęcie statystyczne i różnego rodzaju sprawozdania nie są w stanie od-
dać wszystkich cierpień duchowych, moralnych i materialnych, jakich dozna-
ło społeczeństwo naszego kraju. nie są one również w stanie objąć ogromnego 
martyrologium naszego narodu w czasie działań wojennych w l. 1939-1945.

Bolesną prawdą jest to, że w maju 1945 r. nasz naród stanął na ruinach 
zniszczonych miast i wsi. ogólnie stwierdzić można, że zniszczone zostało 
życie w wielu jego wymiarach, ale mimo to okupantowi nie udało się znisz-
czyć tego ducha, który pomimo ogromnego bólu i rozpaczy wciąż trwał w na-
szym narodzie. z miejsca podejmowano wysiłek zmierzający do odbudowy 
życia społecznego w wielu jego aspektach. Podjęto również trud zmierzający 
do odbudowy kraju w dziedzinie życia religijnego, a naród miał w tym wzglę-
dzie szerokie pole działania, ponieważ w wyniku rozstrzygnięć wojennych 

48 „atti e Comunicazioni della Curia generale della Piccola opera della divina Provvidenza 
(don orione)”. r. 54: 2000, nr 201, s. 90-92.
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nastąpiły zmiany terytorialne związane z odzyskaniem ziem zachodnich  
i Północnych.

Gli orionini polacchi nell lager nazista a Dachau 
Riassunto 

Considerando tutto questo che è stato detto prima, bisogna confermare che la 
Congregazione religiosa, “Piccola opera della divina Provvidenza – sacerdoti 
orionini”, ha pagato abbondantamente “l’offerta di sangue” per la fede, e si è inscritta 
con le parole d’oro nel martirologio dei sacerdoti e religiosi polacchi durante la seconda 
guerra mondiale. 

anche il più preciso quadro statistico e le diverse relazioni non sono in grado 
esprimere tutte le sofferenze spirituali, morali e materiali, subite dalla società del 
nostro paese. non sono anche in grado abbracciare l’immenso martirologio della 
nostra nazione durante periodo di gerra negli anni 1939-1945.

La verità amara è seguente, nel mese di maggio 1945, nostra nazione stava sulle 
rovine delle distrutte città e paesi. generalmente si può dire, che la vita è stata distrutta 
nelle diverse dimensioni, ma malgrado questo l’occupante tedesco non è riuscito  
a distruggere lo spirito della nostra nazione, che viveva nella sofferenza e la 
disperazione. subito dopo la guerra si faceva i sforzi miranti alla ricostruzione del 
paese nei diversi aspetti. si è intrapreso anche lo sforzo per ricostruire la vita religiosa, 
e qui veramente il campo era molto vasto, a causa dello spostamento delle frontiere 
geografiche, e cambi territoriali dopo seconda guerra mondiale.

                                                                       tomasz K. wiśniewski fdP
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