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Opis filmu: W czasach Wielkiej Wojny ludzie poszukiwali nadziei. Doświadczyli cudu. Inspirowana prawdziwymi 

wydarzeniami, poruszająca opowieść o objawieniach fatimskich, które dały siłę milionom chrześcijan. Jest rok 1917. 
Świat pogrążony jest w mrokach Pierwszej Wojny Światowej. Do małej portugalskiej wioski Fatimy, podobnie jak do 
tysięcy miejscowości w całej Europie płyną dramatyczne wieści o tysiącach zabitych. Do domów wracają okaleczeni i 
pozbawieni nadziei weterani. W takich chwilach łatwo o zwątpienie i załamanie. Właśnie w takich okolicznościach troje 
dzieci z Fatimy doświadcza niezwykłego spotkania. Ich oczom ukazuje się Matka Boża, by przekazać im 
przepowiednie dla świata. Relacje dzieci z tego wydarzenia spotykają się z wielkim sceptycyzmem zarówno osób 
świeckich, jak i przedstawicieli Kościoła. Nikt nie traktuje poważnie dziecięcych opowieści. A jednak wieść o 
cudownych wydarzeniach w Fatimie roznosi się coraz dalej. Tysiące pielgrzymów przybywają do wioski, a cud fatimski 
zaczyna odmieniać ich losy, wywierając przemożny wpływ także na instytucję Kościoła i na cały świat.

 

WYSZYŃSKI ZEMSTA CZY 

PRZEBACZENIE 

Serdecznie zapraszamy 
24.09-25.09 godz. 17.00 

26.09 godz. 16.30 
27.09-30.09 godz. 17.00 

 
Losy wojenne ks.porucznika                     

Stefana Wyszyńskiego                                      
– przyszłego Prymasa Polski. 

 

 
 
 

 

PREMIERA 

  
tytuł oryginalny 
Fatima 
reżyseria 
Marco Pontecorvo 
scenariusz 
Barbara Nicolosi 
Marco Pontecorvo 
Valerio D’Annunzio 
zdjęcia 
Vincenzo Carpineta 
występują 
Harvey Keitel jako Profesor Nichols 
Goran Visnjic jako Artur de Oliveira Santos 
Joaquim de Almeida jako Ojciec Ferreira 

 

FATIMA   Premiera Polska  Serdecznie zapraszamy 

01.10 godz. 12.15 LEKTOR 

04.10-06.10 godz. 12.15 LEKTOR 

02.10 godz. 10.15 LEKTOR 

03.10 godz. 09.45 LEKTOR 

07.10 godz. 18.15 NAPISY 

Rok 1917. Matka Boska objawia się trójce portugalskich dzieci. 

 

https://youtu.be/Rrzghf8NBcY 
 

Widziana w oddali płonąca Warszawa i 
przynoszone przez wiatr spalone fragmenty 
książek przypominają o trwającym w mieście 
Powstaniu. Kolejne transporty rannych ze 
stolicy wymagają natychmiastowej opieki, a 
niemieckie patrole przeczesują teren w 
poszukiwaniu wycofujących się bohaterów. W 
tych niezwykle trudnych czasach hartuje się 
siła ducha i wielkość serca przyszłego Prymasa 
Polski. W ogłuszającym huku ostrzałów 
artyleryjskich, przy łóżkach rannych 
Powstańców, czy podczas mrożących krew w 
żyłach spotkań z bezdusznymi hitlerowskimi 
żołnierzami – wiara ks. por. Wyszyńskiego się 
hartuje i kształtuje. „Wyszyński - zemsta czy 
przebaczenie” to opowieść o człowieku, który w 
obliczu wojny musi dokonywać trudnych 
wyborów i odpowiedzieć sobie na pytanie „Jak 
miłować nieprzyjaciół, kiedy przyszło nam do 
nich strzelać?”. 
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https://youtu.be/Rrzghf8NBcY


 

Scenariusze lekcji, quiz, plakaty, podcast. Materiały o 
Prymasie Wyszyńskim dla Szkół i Parafii. 
Prymas Wyszyński to postać, obok której nie sposób przejść obojętnie. Dlatego na wszelkie sposoby 
chcemy dotrzeć z jego przesłaniem tam, gdzie są czytelnicy naszego portalu! W ramach projektu „Wolni 
ludzie” redakcja naszego portalu przygotowała kilka materiałów o Prymasie Wyszyńskim do wykorzystania 
w parafiach i w szkołach. Wszystkie propozycje powstały na podstawie książki „Ojciec wolnych ludzi” . 

 

 

 

 

Przygotowaliśmy również konspekty zajęć lekcyjnych. Obecnie do wykorzystania są cztery scenariusze: o 
wolności, o świętości, o mądrym wykorzystaniu czasu oraz quiz o Prymasie Wyszyńskim. Do każdego 
scenariusza można pobrać także prezentację w formie pokazu slajdów, w obrazkach albo w PDFie.  

Na stronie zamieściliśmy także grę, inspirowaną nauczaniem Prymasa – w dużej mierze opartą na ABC 
Społecznej Krucjaty Miłości. W pliku znajdują się karty i instrukcja, jak przeprowadzić rozgrywkę. Gra może 
być elementem dodatkowym na każdym spotkaniu w grupie do ok. 30-40 osób (to gra drużynowa).  

Kolejna propozycja to plakaty. Przygotowaliśmy 3 plakaty do pobrania w formacie A3. Cytaty jakie na nich 
umieściliśmy nawiązują również do wspomnianych konspektów. Plakaty można wykorzystać w parafii oraz 
w szkole. Na stronie umieściliśmy je także w formacie png, dzięki czemu swobodnie można z nich 
skorzystać np. w mediach społecznościowych. 

Mamy także cytaty kard. Wyszyńskiego, wygodne do pobrania i wydrukowania dowolnej ilości. Łącznie jest 
ich 120. Liczba ta pozwala na przygotowanie dużej bazy do losowania na lekcjach, spotkaniach, dniach 
skupienia. Przy zwielokrotnieniu zaś może być wykorzystana nawet dla całej parafii. Cytaty można 
wydrukować, pociąć i zostawić w koszyku przy wejściu do kościoła, zachęcając wiernych, by choć drobną 
naukę Prymasa zabrali ze sobą do domu. 

1. Modlitwa https://youtu.be/gLHM_yUKEH4                                                               

2. Pokusy https://youtu.be/GPTFpY9gyhg                                                                                            

3. Człowieczeństwo  https://youtu.be/TkoGNjc9-AU                                                  

4. Praca   https://youtu.be/a_6a_cW6VSc                                                                                      

5. Wolność  https://youtu.be/F0noLi7dOWo                                                                                              

6. Próba miłości  https://youtu.be/LxwWeAABUcM 

 
8. Świętość  https://youtu.be/m_P3YHHn4sc                                                                                                       

10. Wdzięczność   https://youtu.be/j5zOhbOUsE0                                                                                           

12. Siła modlitwy  https://youtu.be/AMpxxaalZfA                                                                              

 

7. Zmiana https://youtu.be/KgJJPzho-U4                                                                

9. Oddanie Maryi  https://youtu.be/wpFup3T2iZw                                                                                           

11. Oddanie  https://youtu.be/EhwyVZERwKo                                                                                                       

 

Archiwum - http://rabka.swmm.eu/test1.php 
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Materiały do pobrania    https://ojciecwolnychludzi.stacja7.pl/ 

Cytaty Prymasa Wyszyńskiego do drukowania i czytania.pdf – pobierz 

Gra tabu z hasłami z nauczania Prymasa – instrukcja i karty.pdf – pobierz 

PLAKATY Ojciec Wolnych Ludzi do druku A3 – pobierz 

KONSPEKT 1 – MAMY CZAS (Godzina wychowawcza, katecheza, Wychowanie do życia w rodzinie) 

Konspekt 1 – Prezentacja – Pokaz slajdów.zip – pobierz 

Konspekt 1 – Scenariusz.pdf – pobierz 

Konspekt 1 – Prezentacja.pdf – pobierz 

Konspekt 1 – Prezentacja w obrazach.zip – pobierz 

KONSPEKT 2 – ŚWIĘTOŚĆ (Katecheza) 

Konspekt 2 – Prezentacja – Pokaz slajdów.zip – pobierz 

Konspekt 2 – Scenariusz.pdf – pobierz 

Konspekt 2 – Prezentacja.pdf – pobierz 

Konspekt 2 – Prezentacja w obrazach.zip – pobierz 

KONSPEKT 3. – WOLNOŚĆ (Godzina wychowawcza, Wychowanie do życia w rodzinie, Katecheza) 

Konspekt 3 – Prezentacja – Pokaz slajdów.zip – pobierz 

Konspekt 3 – Scenariusz.pdf – pobierz 

Konspekt 3 – Prezentacja.pdf – pobierz 

Konspekt 3 – Prezentacja w obrazach.zip – pobierz 

KONSPEKT 4 – QUIZ o Prymasie Wyszyńskim (Katecheza, Język polski) 

Konspekt 4 – Prezentacja – Pokaz slajdów.zip – pobierz 

Konspekt 4 – Scenariusz do quizu.pdf – pobierz 

Konspekt 4 – Prezentacja (quiz) w obrazach.zip – pobierz 

Konspekt 4 – Prezentacja – QUIZ.pdf – pobierz 

 

Nowa piosenka TAU „Wielkie serce”. Teledysk promuje film 
„Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” https://youtu.be/MbCwxYVkWBA 

https://stacja7.pl/muzyka/nowa-piosenka-tau-wielkie-serce-teledysk-promuje-film-wyszynski-zemsta-czy-przebaczenie/ 

https://stacja7.pl/ksiazki/ojciec-wolnych-ludzi-od-prymasa-z-dedykacja-dla-mlodziezy-rusza-przedsprzedaz-ksiazki/ 

https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/taki-prymas-zdarza-sie-raz-na-tysiac-lat/ 

 

 

https://ojciecwolnychludzi.stacja7.pl/
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https://ojciecwolnychludzi.stacja7.pl/wp-content/uploads/2021/08/Konspekt-3-Prezentacja-w-obrazach.zip
https://ojciecwolnychludzi.stacja7.pl/wp-content/uploads/2021/08/Konspekt-4-Prezentacja-Pokaz-slajdow.zip
https://bit.ly/3kJSRTX
https://ojciecwolnychludzi.stacja7.pl/wp-content/uploads/2021/08/Konspekt-4-Prezentacja-quiz-w-obrazach.zip
https://ojciecwolnychludzi.stacja7.pl/wp-content/uploads/2021/08/Konspekt-4-Prezentacja-QUIZ.pdf
https://youtu.be/MbCwxYVkWBA
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Bezpłatne materiały o kard. Wyszyńskim  

Na stronie można pobrać (w formacie mp3) utwory, które powstały w ramach projektu.                                                   
Piosenki wykonują znakomici polscy artyści:  
 

                                                                                                                   
 
Kasia Malejonek, Bovska, Marika, Natalia Kawalec i Sebastian Karpiel-Bułecka.  
 
Piosenki te stworzyli sami artyści, którzy z właściwą sobie wrażliwością pokazują różne ważne przesłania z 
nauczania kard. Wyszyńskiego. 
 
 rozważania różańcowe do tajemnic radosnych, odnoszą się do nauczania kard. Wyszyńskiego, którego elementy 
odnajdziemy w utworach, powstałych w ramach projektu “Czas to miłość”. https://czastomilosc.stacja7.pl/#pobierz 

 

 
 

 

Darek Malejonek 
https://czastomilosc.stacja7.pl/wp-

content/uploads/2020/11/NAJMILSZA-MALEO.mp3 

 

 

https://bit.ly/czastomilosc-pobierz
https://bit.ly/czastomilosc-pobierz
https://czastomilosc.stacja7.pl/#pobierz
https://czastomilosc.stacja7.pl/wp-content/uploads/2020/11/NAJMILSZA-MALEO.mp3
https://czastomilosc.stacja7.pl/wp-content/uploads/2020/11/NAJMILSZA-MALEO.mp3


 
fot. FOT. RENATA KWIATKOWSKA 

Takie życie. Jak Ci się powodzi to wokoło masz całą masę "przyjaciół", jak masz kłopoty zostajesz sam jak ten palec. 
Latem zeszłego roku byłem w KOMAŃCZY w miejscu INTERNOWANIA Prymasa Tysiaclecia i naocznie dotknęłam 
samotności i porzucenia. "Kardynał Stefan Wyszyński w „Zapiskach więziennych” wspomina Niemca, który nie 
opuścił go w chwili próby. Prymas dodaje, że stanął za nim jeszcze pies, który ugryzł jednego z ubeków. Tak 
lakonicznie została przedstawiona samotność hierarchy w obliczu komunistycznego terroru.". Zapiski Więzienne 
Prymasa przeczytałem (przeżyłem jak rekolekcje) w stanie wojennym, był to przedruk wydania paryskiego Editions 
du Dialogue z 1982r., którejś z oficyn wydawniczych podziemnych. https://niezalezna.pl/322902-otrzyjcie-juz-lzy-placzacy?desktop 

 

 

Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa aresztowali Kardynała Stefana Wyszyńskiego.                                                       
W czasie zatrzymania w obronie Prymasa Polski stanął pies - Baca. Bardzo dotkliwie ugryzł funkcjonariusza 
UB. Prymas polecił, by zrobiono mu opatrunek.  https://twitter.com/arturstelmasiak/status/1044557567760977920?lang=no

 
 

https://niezalezna.pl/322902-otrzyjcie-juz-lzy-placzacy?desktop
https://twitter.com/arturstelmasiak/status/1044557567760977920?lang=no
https://twitter.com/arturstelmasiak/status/1044557567760977920?lang=no


„Po wojnie rządcą diecezji warmińskiej z tytułem wikariusza generalnego Prymasa Polski był Ks. Wojciech 
Zink, który w 1953 jako jedyny zaprotestował po aresztowaniu i uwięzieniu prymasa Polski. Sam kard. 
Wyszyński wspominał w zapiskach, że bronił go tylko pies Baca i Niemiec ks. Zink z Olsztyna” 

https://wilno.tvp.pl/55564457/przygotowano-relikwiarz-prymasa-wyszynskiego-i-matki-elzbiety-czackiej  

 
Ksiądz Adalbert (Wojciech) Zink został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego 2018 roku. Fot. PAP/Jacek Turczyk                                   

https://tygodnik.tvp.pl/47077725/stal-sie-wyrzutem-sumienia-polskich-biskupow-niemiec-ktory-bronil-prymasa 

Kardynał Stefan Wyszyński w „Zapiskach więziennych” 
wspomina Niemca, który nie opuścił go w chwili próby.  

Ks. infułat Adalbert Wojciech Zink (1902-1969) z nominacji 
kard. Wyszyńskiego był wikariuszem generalnym – rządcą 
diecezji warmińskiej. Z racji objęcia tej funkcji przyjął polskie 
obywatelstwo. Jako jedyny w polskim episkopacie sprzeciwił 
się uwięzieniu w 1953 r. prymasa Wyszyńskiego, za co został 
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Protestował 
przeciw aresztowaniom księży warmińskich, nie przyjmował 
do posługi księży patriotów. Był zaangażowany w pojednanie 
polsko-niemieckie. Ks. Zink szybko i chętnie został 
zapomniany. Dla Kościoła, jedyny sprawiedliwy, był 
uwierającym wyrzutem. Dla PRL, ksiądz więzień stalinowski 
tym bardziej nie wart był pamięci – podkreśliła Maja 
Komorowska. https://www.ekai.pl/ks-wojciech-zink-jednym-ze-sprawiedliwych/ 

 

-  HTTPS://MISYJNE.PL/KS-ADALBERT-WOJCIECH-ZINK-WSROD-SPRAWIEDLIWYCH/ 

-  https://sprawiedliwi.dsh.waw.pl/30-adalbert-wojciech-zink,nspr 

-  http://studiaelblaskie.pl/assets/Artykuly/CA-07-Kopiczko.pdf
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Jasna Góra 1979: https://www.youtube.com/watch?v=NNmW1ZncqHs 

Kraków 1974: Pobierz. 

Zobacz film „Non possumus” w języku migowym. 
https://youtu.be/Kmr9Mny6e94 
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Prof. Jan Talar: tak zwana śmierć mózgowa orzekana 
jest na podstawie bezpodstawnych kryteriów 

 
(Prof. Jan Talar. Fot. Facebook) 

Cały raport Nadzwyczajnej Komisji Harwardzkiej 

Szkoły Medycznej do Zbadania Definicji Śmierci 

Mózgowej został oparty na bezpodstawnych 

twierdzeniach – powiedział prof. dr hab. Jan Talar, 

specjalista od rehabilitacji i chirurg, który od wielu 

lat, werbalnie i praktycznie zabiega o życie osób z 

częściową utratą świadomości. 

 Profesor był bohaterem reportażu telewizji Trwam z cyklu zatytułowanego „Rykoszetem”. 

 Tak jak dotychczas, konsekwentnie krytykował kryteria, na podstawie których 

kwalifikowani są dawcy narządów przeszczepianych innym osobom. Korzeni mentalności 

cechującej pionierów transplantologii upatruje w niedawnej, tragicznej historii. 

– To dziwne, że podczas II wojny światowej Niemcy rozpoczęli masową akcję mordów 

chorych, tworząc tzw. śmierć z łaski, która miała pozbawiać życia nieuleczalnie chorych. 

Bardziej rozwinięty był program T4 realizowany w latach 1939-1944, polegający na 

fizycznej „eliminacji życia niewartego życia”. Wydawało się, że w chwili zakończenia II 

wojny światowej to wszystko pójdzie w niepamięć (…). Jednak w umysłach lekarzy 

pozostała koncepcja, że można wykorzystywać chorych do tego, by poprawiać kondycję 
zdrowotną innych ludzi z dolegliwościami i chorobami – mówił profesor. 



W dziejach przemysłu transplantologicznego wyróżnić można kilka przełomowych 

momentów. Jednym z nich było wielkie etyczne nadużycie, którego dokonał jeden z 

chirurgów. 

– 4 grudnia 1967 roku Christiaan Barnard wyciął serce młodej żyjącej kobiecie, która była 

w śpiączce mózgowej. Uznał on, że skoro jest w śpiączce, to nie ma prawa do życia i jej 

serce można oddać innemu choremu. Później wszczęto postępowanie przeciwko lekarzowi. 

W normalnych warunkach spędziłby on resztę swojego życia za kratkami. Jednak tak się nie 

stało, ponieważ uznano, że dokonał czegoś niezwykłego. Ta data była oficjalną kontynuacją 

hitlerowskiej „eliminacji życia niewartego życia”.  Stało się to początkiem przestępczej 
nowej wiedzy medycznej na świecie – mówił prof. Talar. 

W przekonaniu wybitnego polskiego rehabilitanta, za sformułowaniem nowych kryteriów 

stały przesłanki utylitarystyczne. Chodziło o to, by stworzyć formalną możliwość 

pobierania narządów, które służyć mają innym pacjentom. 

– Chyba nikt nie zgodzi się z tym, że człowiek w śpiączce może nie żyć. Jeżeli jest w 

śpiączce, to żyje i wcześniej lub później się wybudzi. Nie chodziło jednak o to, aby chory się 

wybudził. Chciano stworzyć warunki do możliwości pobierania narządów od chorych w 

śpiączce. To nie jest rozpoznanie śmierci, ale pozbawianie praw obywatelskich. I to jest 

cała tajemnica powstania tzw. śmierci mózgu – stwierdził gość TV Trwam. Zwrócił on 

uwagę na udokumentowane przypadki chorych, którzy wybudzili się i opowiadali, że 

podczas śpiączki byli świadomi, jednak nie mogli dać sygnały otoczeniu. 

Profesor odniósł się do argumentu zwolenników transplantologii, że pacjenci w śpiączce 

wykazują tzw. płaskie EEG. 

– Dziś można powiedzieć, że płaskie EEG nie 

dowodzi o śmierci mózgu, lecz o przejściowym 

zaburzeniu czynności kory mózgowej. Pod korą 

znajduje się również pień mózgu. Dlatego nie 

rozumiem, jak można tworzyć nową wiedzę medyczną 

w oparciu o nieistniejące dowody. Cały raport 

Nadzwyczajnej Komisji Harwardzkiej Szkoły 

Medycznej do Zbadania Definicji Śmierci Mózgowej 

został oparty na bezpodstawnych twierdzeniach – 

podkreślił profesor Jan Talar.  https://pch24.pl/prof-jan-talar-tak-zwana-

smierc-mozgowa-orzekana-jest-na-podstawie-bezpodstawnych-kryteriow/
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 Cichy bohater. Jak żołnierz Wermachtu                                                                       
uratował relikwie św. Wojciecha. 

Historia uratowania relikwii św. Wojciecha w czasie drugiej wojny światowej jeszcze niedawno była nieznana. Przez 
40 lat nikt nie wiedział, że bohaterem tego wydarzenia jest sierżant Wermachtu Urban Thelen. Jan Paweł II 
powiedział mu, że swoim czynem wyświadczył Kościołowi w Polsce niezwykłą przysługę. 

 

Autor/źródło: YouTube / Yuweg 

 

Urban Thelen urodził się w 1915 roku w Nadrenii. Od najmłodszych lat kochał muzykę i marzył o grze na 
organach i na pianinie, ale dopiero po wojnie ukończył wyższą szkołę muzyczną i pracował jako organista 
kościelny. Przed wojną natomiast po ukończeniu szkoły handlowej powołany został do paramilitarnej 
organizacji Służba Pracy, a stamtąd do Wermachtu, gdzie pracował w urzędach poborowych. Po wybuchu 
wojny został szefem biura nadzoru i uzupełnienia wojskowego w Inowrocławiu. Właśnie tam w 1940 roku 
poznał ks. Paula Matauscha, z którym się zaprzyjaźnił. Ks. Paul miał być duszpasterzem przesiedlonych na 
okupowane ziemie niemieckich katolików, ale mimo zakazu otoczył opieką duszpasterską także 
pozostałych tam Polaków. Urban bardzo mu pomagał w wielu sprawach. Jedną z przysług było 
przeniesienie tajnej poczty metropolity wrocławskiego do kard. Adolfa Bertrama do wikariusza generalnego 
archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Edwarda van Blericqa. Razem pomagali też polskim rodzinom, przekazując 
im żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Ze względu na swoje stanowisko Urban miał szerokie 
znajomości, a także mógł bez ograniczeń poruszać się po terenie Polski. Wykorzystał to kard. Bertram, 
dając mu specjalne pełnomocnictwo, na mocy którego zabierał z kościołów Najświętszy Sakrament, ratując 
go w ten sposób przed profanacją. W lipcu 1941 roku zadzwonił do niego ks. Paul i poprosił o jak 
najszybsze spotkanie. Chodziło o ukrywane przez ks. Edwarda van Blericqa relikwie św. Wojciecha. Ks. 
Blericq musiał opuścić Gniezno ze względu na naciski Gestapo. Postawiono mu ultimatum: albo opuści 
Gniezno i wyjedzie do Inowrocławia, albo trafi do obozu koncentracyjnego. Zwrócił się do ks. Paula, aby 
pomógł mu uratować relikwie patrona Polski. Ks. Paul poprosił o pomoc Urbana, który natychmiast 
pojechał do Gniezna pociągiem. Urban oddał relikwie ks. Paulowi, a on schował je w swoim domu za 
arrasem. Tego samego dnia jednak wpadło do niego Gestapo i przeszukało dom. Szczęśliwie nie zajrzeli 
pod arras. Ksiądz obawiał się jednak o los relikwii i dla pewności przeniósł je do kościoła św. Mikołaja, 
gdzie był proboszczem i zamurował pod posadzką, gdzie przetrwały wojnę. Te fakty zostały po raz 
pierwszy ujawnione dopiero w 1980 roku. Urban Thelen przeczytał artykuł, w którym niemiecki dziennikarz 
wyraził zdumienie, że Gniezno, małe miasto w Polsce z pustym relikwiarzem św. Wojciecha, pretenduje do 
miana europejskiej stolicy kultu męczennika. Thelen powiedział, że to się nie zgadza i opowiedział swoją 
historię. W prasie ukazało się sprostowanie, które wywołało wielkie poruszenie. W 1997 roku Urban Thelen 
spotkał się w Gnieźnie z Janem Pawłem II, od którego usłyszał, że swoim czynem wyświadczył Kościołowi 
w Polsce niezwykłą przysługę. Zmarł 15 lipca 2008 r. w wieku 93 lat. https://opoka.news/cichy-bohater-jak-zolnierz-
wermachtu-uratowal-relikwie-sw-wojciecha

 

https://opoka.news/cichy-bohater-jak-zolnierz-wermachtu-uratowal-relikwie-sw-wojciecha
https://opoka.news/cichy-bohater-jak-zolnierz-wermachtu-uratowal-relikwie-sw-wojciecha
https://opoka.news/cichy-bohater-jak-zolnierz-wermachtu-uratowal-relikwie-sw-wojciecha


Święto Narodowe Trzeciego Maja – uroczystości w Poznaniu; w głębi pomnik Chrystusa Króla (pomnik Wdzięczności). 1937 r. Źródło: NAC                                                                                                                                            

.                                                                                                                                                          Potrzebujemy tego symbolu,   
mówił o poznańskim Pomniku Wdzięczności prezes IPN Jarosław Szarek. Dodał, że IPN wspiera i będzie 
wspierał wszystkie działania, aby przywrócić ten pomnik w przestrzeni miasta. Pomnik Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, zwany także Pomnikiem Wdzięczności lub Pomnikiem Chrystusa Króla, został odsłonięty 30 
października 1932 roku jako wotum wdzięczności za odzyskanie wolności przez Polskę.                                        
Ufundowało go społeczeństwo Poznania, Wielkopolski i kresów zachodnich II RP. W październiku 1939 roku 
pomnik został zburzony przez Niemców, zaś figura Jezusa została przetopiona. Od kilku lat  są prowadzone 
działania w sprawie przywrócenia tego monumentu. Poza symbolicznym powrotem do świadomości 
społecznej bohaterów walczących o niepodległość, „ważny jest też powrót materialnych symboli naszej 
niepodległości. „Jesteśmy w Poznaniu, takim symbolem w tym mieście był Pomnik Wdzięczności, pomnik 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, który w 1932 roku stanął w centrum Poznania.                                                                                                     
Pomnik ten to wyraz wdzięczności z kamienia i spiżu za odzyskaną niepodległość.                                                          
Kolejne pokolenia miały być strażnikami tego pomnika. Wydawałoby się, że pomnik, to tylko rzecz 
materialna, ale gdy tylko Niemcy wkroczyli do Poznania w ’39 roku, natychmiast, kilka tygodni po wejściu, 
ten pomnik został zburzony i nie wrócił do dzisiaj” – mówił Szarek. Przywrócenie pomnika do przestrzeni 
miejskiej powinno być zadaniem nie tylko dla wszystkich mieszkańców Poznania, ale i całej Wielkopolski. 
Dodał, że ma świadomość, że niemożliwe jest przywrócenie monumentu w historycznym miejscu, 
ponieważ obecnie stoi w tym rejonie Pomnik Poznańskiego Czerwca ’56. Dodał jednak, że „IPN wspiera i 
będzie wspierał wszystkie te inicjatywy”. Jak dodał, „to musi zakończyć się sukcesem”. Przewodniczący 
Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak powiedział, że 
bardzo go cieszy wsparcie IPN w działaniach o przywrócenie w Poznaniu Pomnika. Jak mówił, w tej chwili 
starania i prace w tej sprawie są jednak zawieszone. „Czekamy po prostu na zmianę prezydenta (Poznania – 
PAP), na nowe wybory i mamy nadzieje, że każdy inny prezydent tę zgodę na postawienie pomnika w 
miejscu wskazanym przez komitet wyrazi” – podkreślił. „To jest potężny pomnik, chcemy go zrobić taką 

Pomnik Wdzięczności w Poznaniu z 30 października 1932 r.  



samą metodą, jak przed wojną, czyli nie beton obkładany płytkami, tylko też z brył dolomitowych, tak jak 
był robiony przed wojną. Pomnik jest duży, miał 22 metry na 15 – a to wymaga czasu i materiałów” – 
wskazał. Zaznaczył, że do powstania pomnika niezbędne są także kwestie formalne, które również są 
czasochłonne. (PAP) https://dzieje.pl/aktualnosci/prezes-ipn-o-pomniku-wdziecznosci-w-poznaniu-potrzebujemy-tego-symbolu

 

  
Felieton -  https://www.pomnikwdziecznosci.pl/idea-pomnika-wdziecznosci-zyje-felieton-macieja-mazurka-dla-w-radia-poznan-z-25-kwietnia/                                                     
Video -  https://youtu.be/xLGwc22p6As 
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