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świętszej Marii Panny (nadano
mu wtedy trzy imiona: Gerhard,
Franziskus i Johanes.
Jako chłopiec Gerhard mieszkał
w pobliżu kłodzkiego ratusza i
przez cały czas chciał być księ-
dzem i dlatego najchętniej bawił
się w odprawianie mszy, już wte-
dy wygłaszał płomienne kazania.

Młodość

1926 – matura humanistycznego
gimnazjum w Kłodzku
Pozostawał pod wpływem stylu
życia w „Quickborn” w Federa-
cji Niemieckiej Młodzieży Kato-
lickiej, do której należał.

Studia i święcenia
kapłańskie

1927 – jako kleryk studiował fi-
lozofię i teologię na Uniwersyte-
cie Wrocławskim

Ks. prof. Tadeusz Fitych

BO¯E M£YNY. KL DACHAU – PROCES DOJRZEWANIA
KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA DO ŒWIÊTOŒCI

światopoglądu marksistowskiego
czy nazistowskiego1 . Chodziło tu
zazwyczaj o eliminację w wymia-
rze fizycznym, ale czasem także
moralnym: mniej lub bardziej
drastycznie osoba była pozba-
wiana przysługujących jej
praw”2 .
W powyższym kontekście histo-
ryczno-antropologicznym pra-
gnę spojrzeć na postać mieszkań-
ca ziemi kłodzkiej „śląskiego
Cromlecha – „krainy Pana Boga i
Maryi” z ponad 5.000 obiektów
małej architektury sakralnej. Jest
nim Gerhard Hirschfelder, który
został księdzem w 1932 r., a więc
na krótko przed rokiem 1933,
kiedy to w wyniku wyborów do
Reichstagu NSDAP przejęła wła-
dzę w Niemczech i wprowadzi-
ła totalitarne rządy, a jej przy-
wódcą był Adolf Hitler (1889-
1945). Jako kapłan przez cały
okres dziewięcioletniej posługi,
w kazaniach głoszonych nie tyl-
ko dla młodzieży, występował
przeciwko nazizmowi3 . Co wię-
cej, bezpośrednią przyczyną jego
aresztowania, bez jakiegokol-
wiek wyroku sądowego, stały się
jego zdecydowane wypowiedzi
broniące chrześcijańskiej godno-
ści, w następstwie profanacji
obiektów małej architektury sa-
kralnej.
W niniejszym artykule pragnę
zatrzymać się nad procesem du-
chowego dojrzewania księdza
Hirschfeldera podczas jego dwu-
nastu miesięcy odosobnienia, naj-
pierw w więzieniach, a ostatecz-
nie w KL Dachau. Dla pełni per-
spektywy historyczno-biograficz-
nej najpierw przytoczymy jego
kalendarium życia, a następnie
lapidarną syntezę obozu koncen-
tracyjnego w Dachau.

Kalendarium
ponad 35 lat życia

Dzieciństwo

17.02.1907 – urodzony w Kłodz-
ku (Glatz), jako nieślubne dziec-
ko Marii Hirschfelder.
19.02.1907 – został ochrzczony
przez ks. Bertmanna w kłodzkim
kościele pw. Wniebowzięcia Naj-

gii narodowego socjalizmu, inspi-
rowanej przesłankami rasowymi.
Podobne decyzje podejmowała
też partia komunistyczna w
Związku Radzieckim i w krajach
poddanych ideologii marksistow-
skiej. W tym kontekście dokonała
się eksterminacja Żydów, a tak-
że innych grup, jak na przykład
Romów, chłopów na Ukrainie,
duchowieństwa prawosławnego
i katolickiego w Rosji, na Biało-
rusi i za Uralem.
Podobnie dokonywały się prze-
śladowania wszystkich osób nie-
wygodnych dla ustroju: na przy-
kład kombatantów września
1939 r. oraz żołnierzy Armii Kra-
jowej w Polsce po II wojnie świa-
towej, a także przedstawicieli in-
teligencji, którzy nie podzielali

Ginęły i będą ginąć narody, kiedy
nie będzie poszanowana funda-
mentalna prawda, że godność
osoby ludzkiej – niezależna od niko-
go, a jedynie od Boga w bezwzglę-
dny sposób powinna stanowić
wartość normatywną wszelkiej
działalności kulturalnej, społecz-
nej, politycznej i gospodarczej.
Jan Paweł II w jednej ze swych
książek napisał: „Skoro człowiek
sam, bez Boga, może stanowić o
tym, co jest dobre, a co złe, może
też zdecydować, że pewna gru-
pa ludzi powinna być unicestwio-
na. Takie decyzje były podejmo-
wane w Trzeciej Rzeszy przez
osoby, które po dojściu do wła-
dzy na drodze demokratycznej,
uciekały się do nich, aby realizo-
wać przewrotny program ideolo-

Jan Paweł II w proroczy sposób powiedział:

„Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha – na-
ród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczysz-
cza” (1983)
„Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzeko-
mo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala
i znieprawia” (1991)
„Nie ma przyszłości narodu i człowieka bez miło-
ści, która przebacza, choć nie zapomina”(1999)

„Kto z serc młodzieży wyrywa wiarę w Chrystusa
jest zbrodniarzem” (ks. Gerhard Hirschfelder,
Kazanie do młodzieży przed uwięzieniem, Habel-
schwerdt – Bystrzyca Kłodzka, 30 VII 1941)



25 Ziemia Kłodzka nr 192

22.11.1931 – otrzymał we Wro-
cławiu święcenia subdiakonatu
29.12.1931 – otrzymał we Wro-
cławiu święcenia diakonatu
31.01.1932 – wyświęcony na ka-
płana przez kardynała Adolfa Ber-
trama w katedrze wrocławskiej
dla Ziemi Kłodzkiej – Hrabstwa
Kłodzkiego (tzn. niemieckiej czę-

ści archidiecezji praskiej; w 1885
r. 176.450 mieszkańców)
1.02.1932 – mszę prymicyjną
celebrował w skromny sposób
(dziecko nieślubne) w kaplicy
Sióstr Służebnic Najświętszego
Serca Pana Jezusa (Herz-Jesu-
Schwestern) w Długopolu-Zdro-
ju (Bad Langenau). Na obrazku
prymicyjnym umieścił motto:
„CHRISTUS UNSER OSTER-
LAMM IST GESCHLACHTET.
ALLEJUA!”.

Posługa kapłańska

Ksiądz Hirschfelder w duchu he-
roicznej wiary pojmował kapłań-
stwo jako głęboki związek z
Chrystusem. W następstwie cze-
go bezgranicznie wierzył w mi-
łość kochającego Boga Ojca i stał
się bojownikiem Boga z bez-
bożną ideologią. Życie i działal-
ność księdza Gerharda Hirschfel-
dera można podzielić na trzy eta-
py. Pierwszy etap jego kapłańskiej
posługi to siedmioletnia praca w

charakterze wikarego w parafii w
Czermnej. Drugi etap to trzylet-
ni okres pracy również w charak-
terze wikarego w parafii w By-
strzycy Kłodzkiej i pełnienie obo-
wiązków duszpasterza młodzie-
ży hrabstwa kłodzkiego. Trzecim
etapem życia księdza jest aresz-
towanie, pobyt w więzieniu
kłodzkim i wiedeńskim, a wresz-
cie w obozie koncentracyjnym w
KL Dachau.
W latach 1932-1939 – przez 7 lat,
zajmując się duszpasterstwem
dzieci i młodzieży, posługiwał u
boku proboszcza Augustina
Hauffena (1885-1939) jako 29 w
historii wikariusz w Kudowie
Zdroju-Czermnej. W 1933 r.
Czermną zamieszkiwało 2041
osób, a cała parafia liczyła sześć
wiosek zamieszkałych przez po-
nad 4400 wiernych4 . Prezentu-
jąc świetlane świadectwo życia

według Ewangelii i bezkompro-
misową postawę moralną, stał się
niewygodnym dla narodowo-so-
cjalistycznych władz. Głównym
sprawcą jego kłopotów z gesta-
po stał się nauczyciel szkoły
ewangelickiej z Kudowy-Zdroju.
W takim duchu wychowywał
również młodzież, a jego nauki
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wśród młodych ludzi. Na
różne sposoby próbowano go
zastraszać. Jego kazania były
ostentacyjnie notowane, wzywa-
no go na przesłuchania. Został
nawet pobity przez faszystow-
skich bojówkarzy.
W kazaniach otwarcie występo-
wał przeciw nazistom. Rozwijał
katolickie organizacje młodzieżo-
we, które miały zapobiec szerze-
niu się ideologii narodowosocja-
listycznej. Wokół wartości chrze-
ścijańskich gromadził nie tylko
młodzież z Czermnej, ale i z po-
zostałych pięciu filialnych wiosek.
16.02.1939 roku na skutek nazi-
stowskiego prześladowania, w

nurtach Nysy Kłodzkiej, zginęła
matka księdza Hirschfeldera,
którą osobiście pochował.
Od 1939 roku był duszpasterzem
młodzieży dekanatu kłodzkiego
(Hrabstwa Kłodzkiego).
W latach 1939-1941 – przez nie-
spełna 3 lata posługiwał jako wi-
kariusz w Bystrzycy Kłodzkiej, co
miało mu zapewnić większe bez-
pieczeństwo wobec nasilających
się szykan ze strony faszystów.
W swoim działaniu pozostawał
konsekwentny, niezłomny i nie-
ustraszony. Organizował piel-
grzymki do Wambierzyc i na
Marię Śnieżną, w których uczest-
niczyło po kilka tysięcy młodych
ludzi z całej Ziemi Kłodzkiej.

Radykalne represje
ze strony narodowego
socjalizmu III Rzeszy

Wychowujący młodzież w duchu
chrześcijańskim, z powodu swo-
ich antynazistowskich poglądów
i postaw był ustawicznie śledzo-
ny, podsłuchiwany, oskarżany
jako wróg narodu i jej wodza,
wielokrotnie przesłuchiwany
przez gestapo.

Przywódcy partii nazistowskiej
zarzucali mu, że odciąga mło-
dzież od organizacji partyjnych
„Hitler Jugend” i „Bund Deut-
scher Mädchen”. Ostrzegano go,
grożono mu, a nawet zamienia-
no groźby w czyn. Zastosowano
wobec niego taktykę podsłuchi-
wania kazań i przekazywania ich
treści odpowiednim władzom.
Na polecenie nazistowskich
władz bojówkarze „Hitler Ju-
gend” dokonali kilku aktów pro-
fanacji małej architektury sakral-
nej, m.in. krzyża przy drodze do
Wsi Wyszki, które do głębi du-
szy poruszyły katolicką społecz-
ność Bystrzycy Kłodzkiej. W ka-
zaniu wygłoszonym w niedzielę
po tych gorszących wydarze-
niach ks. Gerhard Hirschfelder
powiedział: „Kto z serc młodzie-
ży wyrywa wiarę w Chrystusa –
jest przestępcą”.
1.08.1941 r. – został aresztowa-
ny w Bystrzycy Kłodzkiej (Habel-
schwerdt).
Do 15.12.1941 – pozostawał w
kłodzkim więzieniu ponad czte-
ry miesiące. To tutaj napisał on
często publikowane rozważania
drogi krzyżowej.
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O niegasnącym duchu pasterskiej
miłości księdza Gerharda świad-
czy m.in. fakt, że to tutaj spisy-
wał komentarze do wybranych
słów św. Pawła Apostoła Naro-
dów, które podkreślały goto-
wość oddania swego życia –
„Nichts dürfen wir scheuen,
selbst das eigene Opfer des Le-
bens nicht”. W kłodzkim więzie-
niu napisał m.in.: „Ja też jestem
przez Ciebie wybrany, aby cier-
pieć. Panie dziękuję Ci za to”
oraz „Świat nie jest w stanie do-
strzec nasze prawdziwe bogac-
twa duchowe... i tak chrześcija-
nin, a zwłaszcza kapłan, jest za-
wsze człowiekiem radosnym,
ponieważ Chrystusa, dla które-
go żyjemy, nie można zabić ani
unicestwić”.
W połowie grudnia 1941 – zo-
stał bez sądu wywieziony – naj-
pierw do więzienia w Wiedniu.
Tu przeżył m.in. wigilię Bożego
Narodzenia.
27.12.1941 – na okres niespełna
ośmiu miesięcy został osadzony
w obozie koncentracyjnym w KL
Dachau (Bawaria).
Na liście rzymskokatolickich
księży figuruje on pod numerem
841, a jako więzień KL Dachau
pod numerem 28972. Odtąd nie-
złomna wiara w Bożą Miłość
(Opatrzność Bożą) i osobistą
ofiarę będą dominantą jego prze-
myśleń i listów.
Bardzo wymownym faktem jest
pobyt w bloku 30 dla polskich
księży o zaostrzonym reżimie.
Od 24.03.1942 przebywał w blo-
ku nr 26 dla księży niemieckich z
kaplicą i oficjalnie sprawowaną
liturgią.

Śmierć

Ksiądz Hirschfelder był wysokie-
go wzrostu i szczupłej budowy
ciała. Nieludzkie i wyjątkowo
twarde realia obozowego życia
w KL Dachau ciężko nadwyręży-
ły jego zdrowie. Zakończył swój
pobyt w obozowym lazarecie,
gdzie z powodu skrajnego wy-
czerpania i niedożywienia 1.08.
1942 zmarł na zapalenie płuc.
Odszedł w młodym wieku nie-
spełna 36 lat, po 10 latach kapłań-
stwa.
W 1942 roku pochowany został
w Kudowie Zdroju-Czermnej
(Bad Kudowa – Tscherbeney);
wieczny odpoczynek znalazł na
cmentarzu w Czermnej, w alei
obok kościoła.
Jako duszpasterz młodzieży był i
jest, nie tylko dla młodej genera-

cji nieskazitelnym wzorem wier-
nej przyjaźni z Chrystusem.

Proces beatyfikacyjny

Od 8.09.1998 roku pod kierow-
nictwem diecezji Münster reali-
zowany jest proces beatyfikacyj-
ny ks. Gerharda Hirschfeldera.
19.09.1998 – Mszą św. w kate-
drze w Münster, celebrowaną
przez biskupa Drezna Joachima
Reinelta został otwarty proces
kanonizacyjny. We wrześniu
2010 roku planowane jest ogło-
szenie ks. Gerharda Hirschfelde-
ra beatyfikowanym.

KL Dachau – założenia,
historia i realia

Realizując swoje cele polityczne,
III Rzesza wytworzyła cały sys-
tem obozów przeznaczonych dla
tych, których uznano za wrogów
faszyzmu5 . Izolowani w nich
więźniowie byli poddani niewol-
niczej eksploatacji fizycznej, bę-
dącej jednym z ogniw i narzędzi
procesu eksterminacji. Zsyłani do
obozu mieli tu zakończyć życie i
ginęli wskutek głodu, tortur, cho-
rób, eksperymentów medycz-
nych. Wśród grup narodowo-
ściowych, które najbardziej
ucierpiały w obozach zagłady byli
Polacy. Ostrze hitlerowskiej nie-
nawiści skierowane zostało tak-
że w stronę Kościoła Katolickie-

go. Z tego względu grupą w stop-
niu szczególnym narażoną na pla-
nową eksterminację było ducho-
wieństwo.
Dachau jest miastem położonym
w południowej części Niemiec
(ok. 20 km od Monachium), w
przeważnie katolickiej Bawarii
(41.678 mieszkańców w 2008
r.)6 . Obóz KL Dachau, to pierw-
szy niemiecki obóz koncentracyj-
ny, który utworzono na podsta-
wie zarządzenia H. Himmlera z
22 marca 1933 r.. Początkowo
był on obiektem doświadczal-
nym, w którym szkolono perso-
nel kierowniczy i funkcyjny SS dla
innych obozów koncentracyj-
nych7 . Podlegało mu ponad 130
podobozów i obozów przymu-
sowej pracy na terenie III Rzeszy.

Od 1941 r. przetrzymywano w
nim wybitnych polityków i
przedstawicieli inteligencji. Do
kwietnia 1945 roku w Dachau
uwięziono 2.720 duchownych, w
tym 2.597 księży katolickich –
90%. Największą grupę – 1780
– stanowili tu polscy księża –
84%8  oraz ok. 400 księży nie-
mieckich. Więzieni byli także du-
chowni ewangeliccy, prawosław-
ni i mariawiccy.
Chociaż polscy księża ginęli w
wielu obozach koncentracyjnych,
to jednak jedynie obóz w Dachau
był celowo przeznaczony do za-
głady duchownych. Mordowanie
księży było fragmentem planu li-
kwidacji inteligencji w przeważa-
jącej mierze polskiej. W konse-
kwencji obóz KL Dachau stał się
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katownią, największym cmenta-
rzyskiem i niezapomnianym mar-
tyrologium polskich duchow-
nych. Co trzeci zamęczony w
Dachau był Polakiem, co drugi z
uwięzionych tu księży polskich
złożył ofiarę z życia. Na 1748
uwięzionych w KL Dachau pol-
skich duchownych zginęło 8579 .
Wszyscy duchowni polscy byli
zgrupowani w blokach numer 28
i 30, a kapłani innych narodowo-
ści w bloku 26. W tym ostatnim
urządzono obozową kaplicę, do
której jednak nie można było

uczęszczać polskim księżom.
Kapłanów zmuszano do wyczer-
pującej pracy fizycznej, poddawa-
ni byli licznym szykanom i prze-
śladowaniom. Pozbawiano ich
cieplejszej odzieży, co w suro-
wym klimacie podalpejskim koń-
czyło się wyniszczającą chorobą.
Dokonywano na nich ekspery-
mentów pseudomedycznych.
Stosowano wyrafinowane kary
za wszelkie przejawy modlitwy i
odniesienia do sacrum. Od 1942
r. kolejną formą masowego wy-
niszczenia stały się tzw. „trans-
porty inwalidów”. Chorych wy-
wożono na zagazowanie do Har-
theim k. Linzu w Austrii. Trafiło
tam aż 311 polskich księży.
Stolica Apostolska, za pośrednic-
twem pierwszego wrocławskie-
go metropolity kard. Adolfa Ber-
trama (1859 – 21 VI 1945), wie-
lokrotnie próbowała interwenio-
wać w sprawie nieludzkiego trak-
towania duchownych i ewentu-
alnego ich zwolnienia. Działania
te nie przyniosły żadnych skut-
ków. Na wszystkie monity Niem-
cy cynicznie odpowiadali, że księ-
ża są znacznie lepiej traktowani
w porównaniu do innych więź-
niów. Co więcej, że są dostatecz-
nie odżywiani i wolni od jakich-

kolwiek prac więziennych, a w
zamian za to jedynie podają do
stołu współwięźniom.
Owo „podawanie do stołu” wy-
glądało w obozie niezwykle dra-
matycznie. Na sygnał gwizdka
duchowni więźniowie musieli
czym prędzej ustawić się w sze-
regu dwójkami. Następnie dłu-
gim konduktem wyruszali oni do
kuchni po ciężkie kotły z zupą i
kartoflami. Była to olbrzymia
hala, do której wpuszczał ich wła-
ściwy blokowy, dowodzący tą
wyjątkową armią wycieńczonych

tragarzy. Przejść w więziennych
trepach przez tę kuchnię, po śli-
skiej posadzce, nie było rzeczą
łatwą. Wiązało się to z wielkim
niebezpieczeństwem. Co więcej,
trzeba było jeszcze przechodzić
wśród szpaleru esesmanów
uzbrojonych w kije. Gdy się któ-
ryś z duchownych poślizgnął i
upadł, wywoływał burze śmiechu
ze strony nieludzkich esesmanów
i ściągał na siebie ich kije. Kocioł
z zupą był tak ciężki, że nie każ-
da para więźniów mogła go
unieść. Z natężeniem wszystkich
muskułów, z biciem serca wy-
chodzili z kuchni, ale do wyzna-
czonego bloku było daleko. Gdy
więc widziało się na kotle wypi-
saną trzydziestkę, to ręce opada-
ły im z przerażenia na myśl, że
do ostatniego bloku sił nie star-
czy. Bywało jeszcze znośnie, gdy
panowała przyjazna pogoda i było
sucho, ale gdy padał deszcz lub
było ślisko od lodu, to niebezpie-
czeństwo się potęgowało. Wte-
dy nieraz łamano sobie ręce lub
nogi. Przez całe miesiące i lata to
polscy księża nosili kotły z żyw-
nością dla kilkunastu tysięcy lu-
dzi. W wielu przypadkach praca
ta kończyła się dla nich śmiercią.
Do 1945 roku przez KL Dachau

przeszło ogółem 160 tysięcy
więźniów różnych narodowości,
z których zginęło około 66 tysię-
cy. Obozowe lata więźniów, sta-
nowiły lata ciężkiej pracy, strasz-
nego głodu, dramatycznego
ubytku sił i ciągle grożącej im
śmierci. Były to lata skierowane
na ich wyniszczenie. Na powita-
nie więźniów w KL Dachau wła-
dze obozowe mówiły im: „Tutaj
jest tylko jedna droga na wolność
– przez komin krematoryjny” –
wspominał śp. ks. Bp Ignacy Jeż.
Zdając sobie sprawę z możliwo-
ści ostatecznego wyniszczenia
więźniów obozu przez hitlerow-
ców, z inicjatywy księży z diece-
zji włocławskiej postanowiono
oddać się pod opiekę św. Józe-
fowi. Przyrzeczono mu, że rok
po wyzwoleniu udadzą się na
pielgrzymkę do sanktuarium św.
Józefa w Kaliszu. Nowennę o
cudowne wyzwolenie zakończo-
no 22 kwietnia. Obóz Dachau
został wyzwolony przez wojska
amerykańskie 29 kwietnia 1945
roku. Wszyscy doczekali szczę-
śliwego, wręcz cudownego wy-
zwolenia obozu 29 kwietnia 1945
roku10 . Kilka tygodni później

przebywający nadal w obozie
więźniowie znaleźli plan likwida-
cji obozu. Oddział SS – Viking
miał wymordować więźniów i
spalić obóz11 .

Myśli sługi bożego
Ks. Gerharda
Hirschfeldera
sformułowane
w KL Dachau
Z KL Dachau w przeciągu mie-
siąca więźniowie mogli wysłać
dwa listy i tyle samo ich otrzy-
mać. Wszystkie były cenzurowa-
ne i poddane szczegółowym dy-
rektywom. We wszystkim listach

ks. Hirschfeldera znajdujemy
wyraz głębokiego pokoju duszy i
bezgranicznego zaufania Bożej
Miłości – „Ich vertraue auf die
göttliche Vorsehung, die uns
täglich ihre Hilfe zeigt, wenn man
sich ihr ganz anvertraut”. Obóz
koncentrajny stanowił ostatni
etap jego dojrzewania ku pełni
człowieczeństwa i świętości.
Odkrywamy to podejmując
uważną lekturę chociażby poni-
żej zestawionych fragmentów
jego listów.
Etap ten zapoczątkował prawie
3-miesięczny pobyt w bloku 30
o zaostrzonym rygorze, w śro-
dowisku polskich księży12 .
Oto wybrane fragmenty jego li-
stów z okresu od 22 II 1942 do
26 VII 1942 roku.
„Z mocną wiarą w Bożą pomoc,
którą Bóg daje Wam i nam tutaj
[w KL Dachau, Bl 30], pozdrawia
Was bardzo serdecznie Wasz
Gerhard” (G.H.: KL Dachau, 3K
22 II 1942; MZK-s. 64).
„Myślę o Was [wujostwo] ze sto
razy dziennie. Proszę Was o mo-
dlitwę do św. Józefa, któremu
szczególnie ufam. Jak sobie radzi-
cie z ogromem pracy w konfe-

sjonale? Pomagam Wam mo-
dlitwą i ofiarą mszy św.” (G.H.:
KL Dachau 5 III 1942; MZK-s. 64-
65).
„Tobie [Adolfie – kuzyn], Rodzi-
nie i całej parafii życzę pełnych
łask Świąt Wielkanocnych z peł-
nią radości z liturgii Wielkiego
Tygodnia, za którą bardzo tęsk-
nię” (G.H.: KL Dachau 23 III
1942; MZK-s. 65).
„24 marca przeniesiono mnie [do
bloku 26 KL Dachau] teraz, od
dwudziestego piątego, mogę co-
dziennie być obecny na mszy św.,
a w tych dniach również we
wspaniałej liturgii Wielkiego Ty-
godnia. Nawet nie możecie so-
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bie wyobrazić, jaki to dla mnie
powód do prawdziwej radości.
Przez to staję się mocniejszym,
jako naśladowca Chrystusa, wo-
bec wyzwań jakie stawiają nam
Bóg i ludzie. Dlatego te Święta
Wielkanocne z pewnością są dla
mnie wartościowsze, nie zapo-
mnę tego do końca życia” (G.H.:
KL Dachau, 5 IV 1942; MZK-s.
66).
„Czy mamy już nowego biskupa?
Jeśli tak, podaj mi jego imię i na-
zwisko, żebym go wspomniał
podczas modlitwy brewiarzowej
(…) Z powodu radości z życia,
czerpanej z pięknej, mocnej du-
chowo wspólnoty parafialnej,
pozdrawiam najserdeczniej
krewnych i znajomych, zwłasz-
cza Ciebie, w Zakrzu (Sackisch;
k/ Kudowy-Zdroju) i Bystrzycy
Kłodzkiej (Habelschwerdt) i pro-
szę o dalszą pamięć. Wasz brata-
nek, siostrzeniec, kuzyn i odda-
ny przyjaciel Gerhard” (G.H.: KL
Dachau, 5 IV 1942; MZK-s. 66).
„Jeszcze czerpię ducha z radości
pięknie przeżytych błogosławio-
nych Świąt Wielkiej Nocy, do
czego bardzo przyczyniliście się
Wy, drogim listem wielkanoc-
nym. Serdeczne dzięki za to
wszystko (…). Piękne liturgicz-
ne pieśni świąteczne, jak również
trafne uroczyste słowa wielka-
nocne w naszej kochanej kapli-
cy, łagodziły nam ból z powodu
oddalenia od Ojczyzny. Wpraw-
dzie teraz właśnie myślę o dzie-
ciach pierwszokomunijnych, któ-
re dane jest Wam przygotowy-
wać, często wspominam ich ro-
dziców i Was” (G.H.: KL Dachau,
19 IV 1942; MZK-s. 66).
„Zawsze ze szczególną radością
czytam o Waszym i Waszych
ukochanych, dobrym zdrowiu. O
mnie również nie musicie się
martwić. Z pomocą Bożą wie-
dzie mi się doprawdy wciąż nie-
źle. Nie troszcz się kochany Wuj-
ku o Huberta. Sam Bóg kieruje
nasze życie ku najlepszemu dla
nas dobru, a nasza modlitwa mu
pomaga” (G.H. – Dachau, 1 V
1942; MZK-s. 67).
Po miesiącu maju oczekuję dużo
radości, przez modlitwę do Mat-
ki Bożej i majówki, które może
będą się odbywać. Okres Świąt
Wielkanocnych i prawdziwy kult
świętej Królowej przysparzają sił,
by przetrzymać trudności” (G.H.:
KL Dachau, 1 V 1942; MZK-s.
67).
„Najlepsze życzenia z okazji zbli-
żających się Zielonych Świąt
[uroczystość Zesłania Ducha

Świętego] – tak chciałbym zacząć
ten list do Was, ponieważ także
Wy potrzebujecie daru łaski Bo-
żej, by wytrwać w ufności Bogu i
stawać się silniejszym przez za-
wirowania czasu do wypełnienia
zadań chrześcijan. Pamiętajcie,
proszę, ciągle o mnie w modli-
twie, tak jak i ja Was nie zapomi-
nam” (G.H.: KL Dachau, 16 V
1942; MZK-s. 68).
„W świętej wspólnocie łaski czu-
jemy się tu bardzo silni /…/ aby
nadal wypowiadać nasze ‘Tak
Ojcze’, nawet gdy czasem jest to
bardzo trudne. Ale to wszystko,
stanowi jedynie drobne godziny
ćwiczeń, żeby dojrzeć do
wszystkiego, czego Bóg od nas
wymaga. A przecież w końcu to
ono jest najcenniejsze, dzięki
temu służymy Bogu najlepiej /…/
” (G.H.: KL Dachau, 12 VII 1942;
MZK-s. 71-72).
„Musimy teraz wszyscy spróbo-
wać, by w tych trudnych czasach
dostrzec Wolę Bożą i to prze-
trzymać. Pismo św. i liturgia
ogromnie nam w tym pomagają,
musimy tylko żyć jak dzieci na-
szego Niebieskiego Ojca, który
nie opuści nikogo, kto się do nie-
go w trosce ucieka” (G.H.: KL
Dachau, 12 VII 1942; MZK-s. 72).
„Chciałbym Cię /…/ pocieszyć
myślą, że nasze modlitwy za sie-
bie nie są bezowocne, a mój stan
zdrowia dzięki Bożej opiece na-
dal jest zadowalający. Chcemy tu
czekać na Wolę Bożą i pewnie

odpowiedzieć na nią – „Tak”. On
będzie dobrze czynić i wynagro-
dzi nasze ofiary. Krzyż, który
musi nosić rodzina Kinners moc-
no dotknął także i mnie, ale na-
sza ufna modlitwa do ‘Maryi –
Uzdrowienia Chorych’, również
i tutaj pomoże” (G.H.: KL Da-
chau, 26 VII 1942; MZK-s. 72).
„Trzeba w końcu nauczyć się być
samemu i odizolowanym od ko-
chanych osób. Tęsknota za
wiecznością powinna rosnąć co-
raz bardziej. Ale czymże jest cały
świat wobec wspaniałości Nieba,
gdzie nie ma cierpienia, tylko
miłość bez nienawiści. Jakże nas
przez to pociesza nasza kochana
religia, z wiarą w życie wieczne,
i to w tak ciężkich czasach jak ta
wojna” (G.H.: KL Dachau, 26 VII
1942; MZK-s. 73).
„Siły czerpię z zaufania w Bożą
Opatrzność. Tak spoglądamy w
przyszłość. Kapłan jest pewien,
że mamy Jego bezgraniczną mi-
łość” (G.H.: KL Dachau, 26 VII
1942; MZK-s. 73).
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1 Należy w tym miejscu zauważyć, że
komuniści, którzy zdobyli po II woj-
nie światowej władzę w Polsce, dzię-
ki poparciu ZSRR i przy cichym przy-
zwoleniu zachodnich aliantów, budu-
jąc komunistyczną utopię musieli
zdławić społeczny opór. Walka z ko-
ściołem wynikała więc zarówno z lo-
giki budowy państwa totalitarnego,

nie tolerującego żadnych niezależ-
nych instytucji, jak i z pryncypiów ide-
ologicznych, każących postrzegać re-
ligię jako opium dla ludu.
Do dzisiaj nie znamy wiarygodnej
liczby więzionych w tym okresie księ-
ży. Według ks. Zygmunta Wichrow-
skiego do 1953 r. usunięto z diecezji
bądź aresztowano 9 biskupów, zabi-
to 81 księży, zmarło w więzieniach lub
zaginęło 260, zesłano 550, uwięziono
870, wygnano 1.200. Według ustaleń
Janusza Stefanka opartych na doku-
mentach UB w latach 1945-53 aresz-
towano lub skazano w sądach PRL
293 księży. Ks. prof. Jerzy Myszor
prowadzący kartotekę represjonowa-
nych osób duchownych zgromadził
ok. 1.000 nazwisk, z których więk-
szość to księża prześladowani w oma-
wianym okresie.
2 Zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsa-
mość, Kraków, s. 19-20.
3 Po części realia te przybliża źródło-
wa publikacja – W kraju Pana Boga.
Źródła i materiały do dziejów Ziemi
Kłodzkiej od X do XX wieku, opr. A.
Herzig, M. Ruchniewicz, Kłodzkie
Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko
2010, s. 271-307.
4 Po wojnie liczba wiernych była
znacznie mniejsza. W Schematyzmie
Archidiecezji Wrocławskiej z 1959 r.
znajdujemy następujące dane: Kudo-
wa Czermna była oddalona o 3km od
dworca kolejowego, a liczyła 1.950
osób. Na jej terenie były 2 kościoły
filialne: Brzozowice i Słone oraz 3
kaplice, dwie pomocnicze: Jakubowi-
ce Podwyższenia Krzyża św. i w
Pstrążnej p.w. Trójcy Św. oraz „pąt-
nicza” MB Bolesnej k/ Brzowia, a
ponadto zakonna pw. Niepokalane-
go Serca NMP., ponadto 4 szkoły pod-
stawowe. W granicach parafii znajdo-
wały się 6 miejscowości: Kudowa-
Czermna – 1.100 osób; Brzozowice (6
km) – 120 osób; Bukowina (7 km) –
10 osób; Jakubowice (4 km) – 40
osób; Pstrążna (5 km) – 100 osób;
Słone (4 km) – 580 osób.
5 Podczas wojny w Dachau znalazło
się wiele osób pochodzących z kra-
jów okupowanych: przede wszystkim
z Polski (m.in. grupa 43 naukowców
z Uniwersytetu Jagiellońskiego),
Związku Radzieckiego, Belgii, Ho-
landii, Czech, Francji. Wielu więź-
niów było kierowanych do KL Da-
chau z innych obozów. Wówczas
więźniowie z Niemiec stali się mniej-
szością, a Polacy stanowili największą
grupę. Liczba więźniów i ofiar nie jest
dokładnie znana.
6 Miasto zostało założone w VIII
wieku. Stanowiło miejsce działania
wielu niemieckich artystów XIX i XX
wieku. Główne zabytki w Dachau to
historyczne centrum miasta i rene-
sansowy pałac z XVI wieku.
7 Od początku obóz był budowany z
podziałem na dwie części. Pierwsza –
dla więźniów była otoczona drutami
i wieżyczkami, a drugą stanowiła
część administracyjno-mieszkalna dla
SS. Podział ten zostanie odwzorowa-
ny we wszystkich tego typu później-
szych konstrukcjach nazistowskich.

Część dla więźniów mieściła się pier-
wotnie w 18 barakach mieszkalnych,
podzielonych na 4 izby, 2 toalety i 2
umywalnie. Każda izba miała po-
mieszczenie mieszkalne i sypialnię i
była przeznaczona dla 52 więźniów (w
sumie blok miał pomieścić 208 więź-
niów). W 1937 r. obóz – pierwotnie
zaprojektowany na 3.000-5.000 więź-
niów okazał się za mały. Obóz roz-
budowano w latach 1937-1938, po-
większając liczbę baraków dwukrot-
nie. W czasie masowego napływu
więźniów w czasie wojny pierwotne
normy zaludnienia baraków zostały
wielokrotnie przekroczone, przetrzy-
mywano w nich do 16.000 więźniów.
W 1943 r. firma H. Kori z Berlina wy-
budowała duże krematorium, jako
tzw. barak X. Prawdopodobnie była
to część większego planu przekształ-
cenia KL Dachau w miejsce masowej
eksterminacji. W 1944 przy baraku X
wybudowano komorę gazową.
8 Kapłani polscy więzieni w KL Da-
chau dali heroiczne świadectwo swo-
jej wiary. Ks. bp Korszyński napisał
po latach w swoich wspomnieniach:
„Chyba największą wartością nasze-
go wspólnego pobytu w Dachau była
nasza zbiorowa ofiara, na różny spo-
sób składana na ołtarzu Boga, Ko-
ścioła i Ojczyzny przez długie miesią-
ce i lata (...). Pan Bóg wie najlepiej
dlaczego cierpieliśmy. A mu ufamy,
że raczył łaskawie przyjąć te nasze
cierpienia i sprawić, iż na szali Jego
boskiej sprawiedliwości zaważyły one
w jakimś stopniu, że przyczyniły się
do dobra Kościoła i do szczęścia na-
szego narodu.” Ojciec święty Jan
Paweł II ogłosił wielu kapłanów, za-
męczonych w Dachau błogosławiony-
mi. Listę świadków wiary wyniesio-
nych na ołtarze otwiera bp. Michał
Kozal – „Mistrz Męczenników”, jak
nazywa go dekret beatyfikacyjny.
9 W podziemiach bazyliki św. Józe-
fa w Kaliszu znajduje się Kaplica
„Męczeństwa i Wdzięczności”. Po-
wstała ona z inicjatywy księży, którzy
przeżyli Dachau w 1970 r., z racji
XXV rocznicy cudownego wyzwole-
nia. Do kaplicy prowadzi ogrodzenie
imitujące druty kolczaste i kamienna
tablica z napisem „Świętemu Józefo-
wi w pokornej podzięce za wyzwole-
nie z otchłani śmierci ku uczczeniu
zamęczonych i zmarłych braci kapła-
ni, którzy doczekali srebrnego jubi-
leuszu wyzwolenia z Dachau 1945 –
29 IV – 1970”. Na pamiątkowej ta-
blicy wypisane są nazwiska blisko
1800 zamordowanych kapłanów oraz
kleryków diecezjalnych i zakonnych.
10 Aktualnie 29 kwietnia obchodzo-
ny jest jako Dzień Męczeństwa Du-
chowieństwa Polskiego w czasie II
wojny światowej. Tego dnia wspomi-
namy księży i zakonników, którzy
ponieśli śmierć w obozach bądź w
wyniku represji ze strony okupantów.
Według „Martyrologium polskiego
duchowieństwa rzymskokatolickiego
pod okupacją hitlerowską w latach
1939-1945”, przed 1 września 1939 r.
liczba księży diecezjalnych wynosiła
10.017 osób. Z ilości tej blisko 20%

kapłanów poniosło śmierć w więzie-
niach, egzekucjach lub obozach kon-
centracyjnych, a 30% zostało do-
tkniętych represjami okupanta. Ogó-
łem lata wojny wyeliminowały blisko
50% księży z pracy duszpasterskiej.
Do tego doliczyć należy ofiary, jakie
poniósł kler zakonny.
11 Współcześnie w Dachau, na miej-
scu obozu znajduje się pomnik ku czci
pomordowanych oraz otwarte w 1965
r. muzeum. W budynkach muzeum
odnajdziemy liczne stałe ekspozycje
dokumentujące historię KL Dachau.
Otwarty na terenie obozu klasztor
karmelitański oraz kaplice chrześci-
jan różnych wyznań i Żydów, czynią
z byłego obozu miejsce modlitewnej
zadumy nad gigantycznym martyro-
logium i „misterium iniquitatis” XX
w.
12 Nieludzkie warunki obozowego
piekła jakie tu stworzono, przybliża
po części, fragment wspomnień ks.
Stanisława Kaczmarka: „Księża uwię-
zieni w Dachau mieli swój Wielki Ty-
dzień w roku 1942. U jednego z uwię-
zionych kapłanów znaleziono błahy
powód (pieniądze) i za to pociągnię-
to do odpowiedzialności zbiorowej
wszystkich. Poczęto stosować niesły-
chane udręki. Rozebrano wszystkich
do naga – celem przeprowadzenia
rewizji osobistej. Odebrano najdrob-
niejsze przedmioty kultu i przez cały
tydzień od Niedzieli Palmowej do
Wielkanocy włącznie, urządzono dla
wszystkich księży karne ćwiczenia, od
6 rano do 6 wieczorem z jednogo-
dzinną przerwą obiadową. „Capo”
przeprowadzający ćwiczenia karne
zmieniali się co godzinę, a gdy z księ-
ży ktoś zemdlał, to biciem i oblewa-
niem wodą zmuszali do powstania i
podjęcia wysiłków aż do ostateczne-
go wyczerpania. Nawet jednogodzin-
na przerwa obiadowa nie była wolną
od szykan. Wracający na blok księża
znajdowali codziennie w południe i
wieczorem umyślnie rozrzucone
łóżka, szafki i urządzenie swych izb,
co wpierw musieli uporządkować za-
nim izbowy (dał) im litr wodnistej
brukwi, która ( ...) „smakować mu-
siała”.
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