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WŁOCHY: Dachauowczycy wśród nas. Wspomnienie w 75. rocznicę wyzwolenia KL Dachau

Okładka książki „Cudem ocaleni. Wspomnienia z kacetów” (wyd. Londyn 1981), więźniowie KL Dachau w dniu
wyzwolenia obozu (Wikipedia)

„Było to w niedzielę, dnia 29 kwietnia 1945 roku. (...) W obozie są znaki, po których poznajemy, że
nasze wyzwolenie jest tuż, tuż... Przede wszystkim nie kręcą się już po nim jak zwykle essesmani.
Mówią, że ich nie ma, że ich baraki stoją otwarte, puste. Ale na strażnicach jeszcze są. Ktoś
powiedział, że na komendaturze powiewa biała flaga. Wierzyć mi się w to nie chciało, toteż
poszedłem z kimś, by się naocznie przekonać, i zobaczyłem, że tak było istotnie. Lecz co to ma
oznaczać? Chyba, że władze obozowe zdecydowały się oddać obóz bez boju... (...) Aż oto, gdy
słońce już dobrze nachyliło się ku zachodowi, o godzinie piątej czy nieco później po południu, dały
się słyszeć gromkie wołania: «Amerykanie, Amerykanie!»” - tak moment wyzwolenia obozu KL
Dachau opisał jeden z cudem ocalonych - ks. bp Franciszek Korszyński. Jak wynikało z tajnych
dokumentów znalezionych w kancelarii obozowej, hitlerowcy, nie mogąc wyprowadzić wszystkich
więźniów poza obóz, postanowili zniszczyć ich w blokach przez spalenie żywcem. Miało się to
odbyć dnia 29 kwietnia 1945 roku o godzinie 9 wieczorem.
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Z okazji przypadającej w tym roku 75. rocznicy wyzwolenia obozu KL Dachau, pragnę
przypomnieć sylwetki kilku dachauowczyków związanych z Italią - poprzez ich wspomnienia lub
wspomnienia o nich, chcę również przedstawić kilka „obrazów” z obozowej rzeczywistości, w
której przyszło im żyć. Do przygotowania niniejszego artykułu, wykorzystałam następujące źródła:
„Jasne promienie w Dachau” (ks. bp Franciszek Korszyński), „Cudem ocaleni. Wspomnienia z
kacetów” (praca zbiorowa), „Biskup Józef Gawlina jako opiekun Polaków na emigracji”( ks.
Damian Bednarski) i inne. Mam nadzieję, że Czytelnicy, przedstawioną przeze mnie listę „naszych”
dachauowczyków, poszerzą o kolejne nazwiska. Moją opowieść rozpocznę od przedstawienia
sylwetki ks. prał. Józefa Florczaka, który związany był z Rzymem jeszcze w okresie
przedwojennym. Do KL Dachau, jak wielu innych więźniów, trafił z innego obozu.
STACJA KOŃCOWA: DACHAU
Ks. prał. Józef Florczak (nr 30277) - po pobycie w Auschwitz przewieziony do Dachau (5 VI1
942). W obozie często zapadał na zdrowiu. Wiosną 1943 roku trafił do szpitala, gdzie opiekowali
się nim księża z diecezji włocławskiej (F. Korszyńki, S. Biskupski, B. Kunka). Zmarł w Wielki
Wtorek 20 kwietnia 1943 roku, jego ciało spalono w krematorium obozowym w Wielką Sobotę 24
kwietnia. Na zawiadomieniu o śmierci przesłanym rodzinie widnieje podpis zbrodniarza wojennego
- Michaela Redwitza - skazanego po wojnie przez amerykański Trybunał Wojskowy na karę
śmierci.
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Napis na bramie obozu KL Dachau (Wikipedia), zawiadomienie o śmierci ks. J. Florczaka (ze zbiorów Muzeum Miasta
Turku im. Józefa Mehoffera)

Przed wojną ks. prał. Józef Florczak był m.in. audytorem Roty Rzymskiej i rektorem polskiego
kościoła św. Stanisława B.M. w Rzymie. Z racji pełnionych funkcji, znajdował się często w
centrum spraw polskich w Wiecznym Mieście. „Niejednokrotnie na audiencjach z samym Ojcem
św. poruszał kwestie Kościoła na terenie wolnej Polski” - pisze ks. Zbigniew Michalak w publikacji
„Turek i okolice. Słownik Biograficzny”. Spotykał się nie tylko z najwyższymi dostojnikami
Kościoła, ale również z dygnitarzami państwowymi i dyplomatami. Po opuszczeniu Rzymu, został
proboszczem w parafii NSPJ w Turku. Nadal utrzymywał rozległe kontakty i uczestniczył w
ważnych dla Polski wydarzeniach, np. w 1936 roku brał udział w Pierwszym Plenarnym Synodzie
Biskupów na Jasnej Górze. Miał okazję spotkać się wówczas ze swoim „następcą” w Rzymie - ks.
prał. Stanisławem Janasikiem, który przejął po ks. Florczaku funkcję audytora Roty Rzymskiej oraz
rektora polskiego kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Wiecznym Mieście. Ks. prał. Janasik przybył
na Synod jako członek świty legata papieskiego kard. F. Marmaggi’ego.

Synod Plenarny Biskupów Polskich na Jasnej Górze - ks. prał. Józef Florczak w procesji (drugi z prawej). W pałacu
biskupim (1936-1939) - nuncjusz apostolski F. Cortesi (w środku) w towarzystwie polskiego duchowieństwa, m.in. bp
Radońskiego (po lewej) i ks. Florczaka (po prawej), Źródło: NAC

W roku 1938 ks. Florczak przyjmował w swojej parafii wielu dostojnych gości. Turek odwiedzili
m.in.: Nuncjusz Apostolski Filippo Cortesi (8 IX), a w kilka tygodni później (30 X) Marszałek
Polski Edward Rydz-Śmigły, a z nim: Prymas Polski August Hlond, premier Sławoj Składkowski,
bp Karol Radoński, bp Józef Gawlina (biskup polowy Wojska Polskiego, późniejszy rektor kościoła
św. Stanisława B.M. w Rzymie), wojewoda poznański Artur Maruszewski, gen. bryg. Edmund
Knoll-Kownacki - dowódca Okręgu VII Poznań i inni. O tych wizytach informowała z dumą
lokalna prasa.
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Wycinek - Echo Tureckie (06.11.1938), zdjęcie - przed plebanią w Turku. Pierwszy z lewej Prymas A. Hlond, obok
Marszałek E. Rydz-Śmigły, między nimi ks. J. Florczak - Echo Turku (18.10.1998)

Ks. Florczak był bardzo cenionym, lubianym i skutecznym duszpasterzem. W życzeniach
imieninowych złożonych przez parafian na łamach prasy w dniu 19 marca 1939 roku, będących
podsumowaniem prawie ośmiu lat pracy w Turku, czytamy: „W ciągu tego czasu Ks. Prałat, nasz
Solenizant niedzielny, dokonał bardzo dużo. Przede wszystkim urządził uroczysty ingres do serc i
dusz swoich parafian, nie pytając wcale o nasze pozwolenie. Zajrzał w najciaśniejsze zakamarki
dusz, zobaczył pewne cienie i z pomocą sprowadzonych misjonarzy mroki częściowo zostały
usunięte, duch religijny się podniósł znacznie i można powiedzieć, że za duszpasterza ks. dr.
Florczaka nastąpił renesans katolicki.” („Echo Tureckie”)
Transport z Auschwitz do Dachau - wspomnienia ks. F. Gabryla i ks. T. Gaika („Cudem
ocaleni”)
O transporcie, który dotarł z Auschwitz do Dachau 5 czerwca 1942 roku, pisze m.in. ks. Franciszek
Gabryl (nr 30278): „Pod koniec maja poszły parole (tak nazywano w obozie szeptane wiadomości z
nieokreślonego źródła), że księża mają być przetransportowani do KL Dachau. Parola sprawdziła
się. W pierwszych dniach czerwca 1942 r. zgromadzono nas, 58 kapłanów, na transport. Wyjechało
nas jednak tylko 57, gdyż w ostatniej chwili wyłączono z naszej grupy Salezjanina, ks.
Kowalskiego. W kilka dni po naszym wyjeździe został on zamordowany. Wyrok Gestapo wykonał
któryś z Kapo, topiąc go przez zanurzenie głowy w beczce. Taka wieść dotarła do nas do Dachau od
później przybyłych współwięźniów.
Po opuszczeniu obozu oświęcimskiego jechaliśmy pociągiem przez Wiedeń na Bawarię do Dachau.
Niektórzy z nas w drodze złapali tyfus, gdyż w pluszowych siedzeniach wagonowych było pełno
wszy.” Natomiast inny więzień, Tadeusz Gaik (nr 30283) napisał, iż: „Grupa księży, która przybyła
do KL Dachau 5 V 1942 r. odbyła dwutygodniową kwarantannę. Władze obozu podejrzewały, że w
Zugangu [grupa nowo przybyła do obozu] są chorzy na tyfus. W czasie transportu zmarł na tyfus
plamisty salezjanin, ks. Jan Podkul [w czasie transportu zmarł ks. Alfons Latocha, ks. Podkul zmarł
15 czerwca]. Na tyfus był chory ks. Franciszek Gabryl z Krakowa i jeszcze dwóch księży. Według
władz obozowych dwa tygodnie miały przynieść śmierć chorym. Cała grupa została skierowana na
blok 28. Blokowy, Fritz Becher nienawidził księży; on wychowa tych «verfluchte Pfaffen»
przeklętych klechów; on to potrafi, da im porządną szkołę, ma doświadczenie i metody.” („Cudem
ocaleni.Wspomnienia z kacetów”)
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NA PLANTACJACH - POJEDYNEK ŻYCIA ZE ŚMIERCIĄ
Ks. Andrzej Gawędzki (nr 31206) - w Dachau od 7 lipca 1942, przywieziony z obozu w
Buchenwaldzie. F. Korszyński napisał o nim: „Proboszcz i dziekan w Grajewie, diecezji
łomżyńskiej. W czasie wojny z Niemcami był kapelanem. Wzięty do niewoli, był więziony w
Radomiu, Kielcach, Murnau, Rottenburgu, Buchenwaldzie i wreszcie w Dachau. Wszędzie
okazywał się człowiekiem charakteru, świątobliwym kapłanem i gorącym miłośnikiem Kościoła i
Polski”. W Dachau ks. Gawędzki pracował na plantacjach, był też poddawany eksperymentom
medycznym.

Ks. Andrzej Gawędzki (źródła: z lewej- www.arolsen-archives.org , z prawej - www.grajewiak.pl

Po wyzwoleniu, ks. Andrzej Gawędzki wyjechał do Włoch, gdzie został kapelanem 5. Polowego
Szpitala Ewakuacyjnego w Loreto.

5. Polowy Szpital Ewakuacyjny w Loreto (źródło:strona internetowa Damiana Pawlaka www.vestigium.pl )
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W 1947, razem z częścią zdemobilizowanych żołnierzy, wyemigrował do Argentyny. Zamieszkał w
Rosario. W 1950 roku do miasta przybył bp Gawlina. Podczas swojej wizyty odwiedził kard.
Antoniego Caggiano i „uzyskał od niego zgodę na to, by ks. prał. Andrzej Gawędzki miał całkowitą
swobodę w pracy duszpasterskiej wśród Polaków” - pisze ks. D. Bednarski. Pracując na emigracji,
ks. Gawędzki cały czas żył myślą powrotu do Ojczyzny. Zmarł 15 lutego 1977, zgodnie z jego wolą
ciało sprowadzono do Polski i pochowano na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (kw. 24 L III
27). Obszerny biogram ks. Gawędzkiego znajduje się na stronie www.grajewiak.pl
O pracy na plantacjach - wspomnienie ks. F. Kroszyńskiego
Pracę na plantacjach F. Kroszyński wspominał w sposób następujący: „Ze wszystkich atoli prac
najbardziej wyniszczająca była chyba praca na tzw. «plantażach», czyli przy uprawie ziół
leczniczych i w polu. Dlaczego? - zapyta ktoś zdumiony. Przecież praca w ogrodzie czy na roli nie
jest najbardziej wyczerpująca, a przy tym, zwłaszcza wiosną, jest bardzo miła. Tak, ale warunki, w
jakich odbywała się ta praca, były wprost zabójcze. Sprowadzały się one do trzech zasadniczych
spraw: aura, odzież i zawsze wroga postawa pilnujących nas esesmanów i kapów.
Dachau znajduje się w strefie podalpejskiej, ma więc podgórski zmienny klimat. Są miesiące, w
których pogoda zmienia się kilkakrotnie na dzień: kilkakrotnie świeci słońce i kilka razy pada
deszcz.
Odzież zaś nasza składała się z jednych spodni drelichowych i jednej kurtki drelichowej. Jedną też
mieliśmy sztukę bielizny. A kiedy spadł deszcz, kapuśniak czy deszcz ulewny, nie wolno było
chronić się ani pod dachem, ani pod drzewem, ani nawet w bruździe: trzeba było pracować w
deszczu. (...) Po deszczu prawie z reguły wiał podalpejski wiatr, podobny do naszego
podhalańskiego, zimny, przenikający do szpiku kości...”
SEN O KROMCE CHLEBA
O. Emil Seroka OFM (nr 22243) - w Dachau od 12 grudnia 1940 roku
O. Izydor Chmiel OFM (nr 22768) - w Dachau od 14 grudnia 1940 roku
Ojcowie Emil Seroka i Izydor Chmiel z Zakonu Braci Mniejszych (oo.bernardynów) spotkali się
jeszcze przed wojną, ale na dobre poznali w obozie w Dachau. Z obszernego pośmiertnego
wspomnienia o. Seroki o o. Chmielu, opublikowanego w Duszpasterzu Polskim Zagranicą (nr
4/1982 r.) dowiadujemy się, że w obozie nie pracowali razem. O. Chmiel po ukończeniu kursu
został „wykwalifikowanym” murarzem, natomiast o. Seroka był zwykłym zamiataczem ulic
obozowych. Po wyzwoleniu, przebywali przez pewien czas razem we Freimannie - tymczasowym
ośrodku dla Polaków z Dachau i okolic. „Wtedy zjawił się też i Biskup Polowy ks. J. Gawlina wraz
ze swoim kapelanem a naszym młodszym kolegą o. Sabinem Plechtą. Wziął mnie on wtedy na
swego «pomocniczego» sekretarza, jako że on sam z o. Sabinem prawie ustawicznie «wyjeżdżali w
teren». Obaj z o. Izydorem złożyliśmy podanie na kapelanów wojskowych i nawet nie czekając na
zatwierdzenie Londynu - zaopatrzyliśmy się w wojskowe mundury, w których - gdy nadarzyła się
okazja przejazdu wojskowego - wraz z walizkami Biskupa Polowego, który jeszcze pozostawał na
terenie Niemiec, oraz z listem Biskupa do dziekana II Korpusu ks. Cieńskiego przez Porto San
Giorgio dostaliśmy się do Rzymu. Nie widząc jednak przyszłości w Polskiej Armii,
zrezygnowaliśmy z kapelaństwa i obaj zapisaliśmy się na wyższe studia na papieskim
«Antonianum»: o. Izydor na wydział prawa kanonicznego a ja na wydział teologiczny. Tak więc po
przerwie obozowej znów zostaliśmy studentami...”
Obu ojców łączyła pasja do śpiewu. Jeszcze w obozie, O. Seroka był zastępcą dyrygenta i
sekretarzem obu polskich chórów - «kaplicznego i świeckiego». O. Chmiel w obu polskich chórach
był «ostoją» basów. Po wojnie, w Rzymie, śpiewali w chórze Antonianum. Po roku studiów
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pożegnali się. O. Emil wyjechał do Stanów Zjednoczonych, o. Izydor pozostał na zawsze w
Rzymie. Widywali się jeszcze później zarówno we Włoszech, jak i w Polsce. O. Izydor Chmiel
zmarł w Rzymie dnia 30 kwietnia 1982 roku. Jest pochowany na cmentarzu Campo Verano. O.
Emil Seroka zmarł w Cedar Lake (USA) 4 października 1988 roku i spoczywa na tamtejszym
cmentarzu.

Kaplica oo. bernardynów na rzymskim cmentarzu Campo Verano - Pincetto Nuovo kw. 45, przy Piazzale Circolare (Fot.
A. Rola-Bruni)

W obliczu śmierci głodowej - wspomnienie o. E. Seroki („Cudem ocaleni”)
O. Seroka wspomina: „Pamiętam, dobrze pamiętam nasz ustawiczny głód w obozach
koncentracyjnych Oświęcimia i Dachau. Tam kromka chleba była nie tylko ustawicznie w w
naszych snach, ale «chodziła» za nami (...) Oh, gdyby tak paczka z domu - wzdychaliśmy. Może
choć na Boże Narodzenie zezwolą wysłać paczkę. Co też krewni będą mogli przysłać? Najlepiej by
było, żeby przysłali pączki na maśle, całkiem wysuszone, bo i paczka byłaby lżejsza i pączków
byłoby więcej, no i wartość odżywcza byłaby duża. Takie były nasze marzenia i rozmowy przed
Bożym Narodzeniem 1940 roku.
Ale paczki nie przyszły, nie dano na nie zezwolenia. Nie było ich też na Boże Narodzenie 1941
roku. Dopiero, gdy w 1942 Niemcom poślizgnęła się noga i Alianci zaczęli zagarniać ich żołnierzy
do niewoli, zażądali za ich paczki wzajemności. Poza tym więźniowie zaczęli być potrzebni
«Wielkim Niemcom» do pracy. Wtedy przyszło zezwolenie na paczki. Z moich najbliższych
towarzyszy niedoli i kolegów ze studiów pierwszy otrzymał paczkę na same święta Bożego
Narodzenia o. Izydor Chmiel, członek tego samego zakonu franciszkańskiego. Boże, co za
szczęście! Ale cóż!? Paczka malutka, a do obdzielenia tylu kolegów i przyjaciół! Dla wszystkich
nie starczyło, ale ja coś z niej otrzymałem i dzięki temu miałem «błogosławione» święta Bożego
Narodzenia. Na swoją paczkę musiałem czekać znacznie dłużej, bo do połowy marca 1943 r. Była
to paczka od mojej siostry. Nic w niej szczególnego, przeważnie chleb. Ale właśnie wtedy nam
najbardziej chodziło o kromkę chleba. Po jej otrzymaniu płakaliśmy z radości, że ktoś, choć sam
może na codzień chleba nie ma, dzieli się z nami i umrzeć nam z głodu nie pozwala. Gdy paczki
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zaczęły nadchodzić częściej, nie było już głodu w obozie. Dochodziliśmy do formy (...). Zniknęły
sny o kromce chleba.” („Cudem ocaleni”)
CHRYSTUSOWCY W DACHAU
Ks. Franciszek Okroy TChr (nr 13262) - w Dachau od 14 czerwca 1940 roku.
Franciszek Okroy (ur. 1914) wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w 1936 roku. Jako młody
kleryk zgłosił się na ochotnika do wojska i został przydzielony do Marynarki Wojennej. We
wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Gdyni - tam dostał się do niewoli. Z oflagu w Prenzlau
został przewieziony do Dachau (blok 16), gdzie m.in. pomagał w organizowaniu wspólnych
modlitw i śpiewów. Po wyzwoleniu nie wrócił do kraju. Przebywał najpierw we Włoszech, później,
od 1970 roku w USA, gdzie zmarł 15 września 2006 roku. Spoczął na cmentarzu w Baltimore.
Ks. Walery Przekop TChr (nr 22052) - w Dachau od 8 grudnia 1940 roku.
Walery Przekop (ur. 1913) wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w 1933 roku. Z powodu
wybychu II wojny światowej przerwał studia. Został aresztowany w rodzinnej parafii 20.04.1940.
W Dachau uczestniczył w tajnym nauczaniu i uzupełniał studia teologiczne. Po wyzwoleniu znalazł
się w Paryżu - tam przyjął święcenia kapłańskie. W 1946 roku przybył do Rzymu, gdzie pozostał na
stałe. Zmarł dnia 11 grudnia 1993 roku. Został pochowany na rzymskim cmentarzu Campo Verano.
Ks. F. Korszyński napisał o nim: „Alumn Zgromadzenia Chrystusowców. Żył łaską swego
powołania, marzył o kapłaństwie i to było dla niego dźwignią w najcięższych czasach niewoli.
Zachował postawę pełną chrześcijańskiej godności i męstwa.” (Jasne promienie w Dachau)

RZYM - Miejsce spoczynku ks. Walerego Przekopa na cmentarzu Campo Verano (Fot. A. Rola-Bruni), BALTIMORE grób ks. Franciszka Okroya (Źródło: www.tchr.us )

Obaj księża chrystusowcy ściśle współpracowali z opiekunem Polaków na emigracji bp Józefem
Gawliną, byli też związani z polskim kościołem św. Stanisława B.M. w Rzymie, którego rektorem
po wojnie został bp Gawlina.
Ks. Walery Przekop TChr „rozpoczął posługę sekretarza u boku Gawliny 12 listopada 1949 roku.
Po trzech latach, we wrześniu 1952 roku, na prośbę opiekuna emigracji przejął obowiązki
administratora Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, a odpowiedzialność za sekretariat Gawliny
spadła na ks. Franciszka Okroya” - pisze ks. D. Bednarski.
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Chrystusowcy byli z bp Gawliną do końca - to oni, w dniu 21 września 1964, poinformowali o jego
śmierci, przebywającego wówczas w Rzymie Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.
„Chóry polskie w Dachau” - wspomnienie o. E. Seroki („Cudem ocaleni”)
„Było zupełnie wykluczone, aby w pierwszych latach naszego pobytu w obozie mogły powstać i
rozwijać się jakieś chóry, bo ani więźniowie nie mieli na to czasu ani siły, ani zarząd obozu nigdy
by się na to nie zgodził. Stało się to możliwe, kiedy po niepowodzeniach na frontach było już
pewne, że Niemcy wojnę przegrywają, kiedy «zapalonych i młodych» SSmanów wysłano z łatwego
chleba w obozie, na front, a na ich miejsce przyszli starsi i za «staruszków» dyscyplina obozowa
zelżała. I kiedy z powodu przesyłanych nam paczek żywnościowych więźniowie odżywiali się, a
Ssmanów-staruszków można było «przekupić», zwłaszcza tłuszczem z naszych przesyłek, którego
im bardzo w domach brakowało. Wtedy na wszystko patrzyli przez palce.
Pierwszy chór, jaki powstał na terenie obozu w Dachau - to chór niemiecki. Było to w miesiącach
zimowych na początku roku 1943. Sama nazwa «niemiecki» nie znaczy, by należeli doń sami
Niemcy, bo i ja należałem do tego chóru jako zwykły śpiewak. Ale musieliśmy śpiewać po
niemiecku, a raczej niemieckie utwory i kompozycje. (...)
Polski chór świecki był to drugi chór, jaki powstał w Dachau na wiosnę 1943 r. Inicjatorem jego był
ks. major Artur Rojek, a zapalonym organizatorem i dyrygentem śląski nauczyciel, Gruca. Przy
wielkiej współpracy Kowalika, dyrygenta orkiestry, i młodszych Polaków - zwłaszcza z 16 bloku z
Haupkiem i Frankiem Okroyem na czele - doszło do przygotowania i udanego koncertu wokalnoorkiestralnego na odpowiednio udekorowanej scenie, jaki Polacy dali z okazji występu
«dożynkowego», o czym wspominają i opisują ci, którzy wydali książki o życiu w obozie
dachauowskim.”
INTELEKTUALIŚCI W DACHAU
Ks. infułat Franciszek Mączyński (nr 22831) - wykładowca w Wyższym Seminarium
Duchownym we Włocławku, aresztowany w nocy z 7 na 8 XI 1939 roku we Włocławku wraz z
grupą polskich duchownych (w sumie 44 osoby), m.in. z ks. bp Michałem Kozalem oraz ks.
Franciszkiem Korszyńskim (późniejszym biskupem) - autorem wspomnień „Jasne promienie w
Dachau”. Więziony w Lądzie, Szczeglinie, Sachsenhausen. W Dachau od 14 grudnia 1940 roku do
wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie. Podobnie jak wielu innych kapłanów, którzy
doczekali wyzwolenia z obozu, wielokrotnie podkreślał, że to uwolnienie nastąpiło dzięki
szczególnemu wstawiennictwu św. Józefa. Po wojnie znalazł się we Włoszech. Przyczynił się do
powstania Gimnazjum przy II Korpusie Wojska Polskiego w Trani w 1945 r. W latach 1946-1958
był ojcem duchowym Papieskiego Instytutu Polskiego i Papieskiego Kolegium Polskiego w
Rzymie. Współpracował z sekcją polską Radia Watykańskiego w latach 1947-1958. Przez prawie
czterdzieści lat piastował stanowisko rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Zmarł 17
października 1998 w Rzymie w wieku 97 lat. Został pochowany we Włocławku.
Ks. F. Korczyński napisał o nim: „Ks. Mączyński Franciszek, profesor Seminarium Duchownego
we Włocławku. Dobry, inteligentny człowiek, światły i świątobliwy kapłan. Wykładał Pismo św. w
seminarium obozowym. Głosił ascetyczne konferencje i naukowe referaty z zakresu biblistyki. Jako
izbowy odznaczał się wielką sumiennością i życzliwością dla kolegów.”

Autor: Agata Rola-Bruni, Dachauowczycy wśród nas. Wspomnienie w 75. rocznicę wyzwolenia KL Dachau - naszswiat.it

ks. infułat Franciszek Mączyński (źródło: www.geni.com)

Życie umysłowe w obozie - wspomnienia ks. F. Korszyńskiego
„Oto położenie Niemiec w roku 1943 stało się zdecydowanie ciężkie, wróżące im zupełną klęskę.
Wtedy nasze położenie zmieniło się zasadniczo na lepsze: góra obozu, czyli komendatura z całą
plejadą strzegących nas esesmanów, z całą sforą blokowych, izbowych i różnych kapów, będących
na jej usługach, zaczęła zajmować względem nas stanowisko łagodniejsze, bardziej ludzkie. (...)
Niebawem ta zmiana na lepsze stała się jeszcze większa, bo oto, jak już wspomniałem, przyszły
paczki żywnościowe, a dzięki tym paczkom w krótkim czasie wróciliśmy do sił fizycznych i
umysłowych. (...) Odżywieni fizycznie, nie maltretowani na każdym kroku, jak to niedawno
bywało, zajęci pracą, ale nie gnębieni nią - mieliśmy czas i ochotę do porozmawiania z sobą nie
tylko na codzienne i często banalne tematy, lecz i o poważniejszych sprawach. (...)
„Ksiądz Karol Manziana, superior domu księży Filipinów w Brescii, w czasie naszych częstych
rozmów wyłożył mi z pamięci całą «Boską Komedię» Dantego i, co jeszcze bardziej mnie zdziwiło,
opowiedział mi «Trylogię» naszego Sienkiewicza, trochę inaczej tylko wymawiając niektóre
imiona, nazwiska i nazwy miejscowości. Te i tym podobne rozmowy, jakie miałem i jakie
prowadzili moi współkoledzy więźniowie, świadczą o tym, że w naszym zyciu intelektualnym w
obozie nastąpiła zasadnicza zmiana na lepsze: znowu zaczęliśmy żyć życiem umysłowym,
zaczęliśmy to życie w sobie pogłębiać i ożywiać. Przyczyniały się do tego referaty i pogadanki z
różnych dziedzin wiedzy, jakie głoszono na naszych izbach.” Np. ks. prof. Mączyński głosił
referaty z egzegezy Nowego Testamentu. „Oczywiście owe referaty i pogadanki odbywały się bez
zezwolenia władz obozowych, ale nie bez ich wiedzy, bo miały one dobry wywiad, który
informował je o wszystkim.”
Seminarium Duchowne w obozie śmierci - wspomnienie ks. F. Korszyńskiego
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„Wśród więźniów była spora gromadka kleryków z różnych seminariów duchownych i klasztorów.
Byli też profesorowie, zwłaszcza z Włocławskiego Seminarium Duchownego. Blokowym zaś, czyli
przełożonym naszym, ku wielkiemu zdziwieniu i jeszcze większej radości został ks. Korcz, dobry
człowiek i światły kapłan.
Któryś z alumnów powziął myśl, by w obozie zorganizować studia seminaryjne, na wzór
prowadzonych swego czasu w więzieniu lądzkim. Myśl ta podobała się innym alumnom i zwrócili
się do księdza blokowego z prośbą o radę i ewentualną pomoc. Ks. Korcz pomówił w tej sprawie ze
mną, ja z księżmi profesorami i wkrótce rozniosła się po bloku dyskretna wiadomość, że organizuje
się seminarium duchowne z wykładami filozofii i teologii. Niebawem zgłosiło się na filozofię 17
słuchaczów, na teologię zaś aż 53.
Ks. blokowy pozwolił korzystać z sypialń, które okazały się wspaniałymi salami wykładowymi.”

Rekonstrukcja sypialni w KL Dachau (Wikipedia)

„Filozofia szwankowała głównie z powodu braku dostatecznej ilości wykładowców. Natomiast
teologia była dość dobrze uwzględniona, mieliśmy bowiem wykłady Pisma św., teologii
dogmatycznej, moralnej, pasterskiej, prawa kononicznego i rubryk. Pismo św. wykładał ks. prof.
Franciszek Mączyński... Wykłady odbywały się nie w dzień, kiedy musieliśmy być przy pracy, ale
wieczorami, po wieczerzy, gdy przed udaniem się na spoczynek mieliśmy parę godzin wolnych. (...)
Pracowaliśmy w tym naszym obozowym seminarium zaledwie kilka miesięcy, w drugiej połowie
1944 roku i w pierwszej 1945 roku.”
NASI PRZYJACIELE WŁOSI - NOSTRI AMICI ITALIANI
Carlo Manziana (nr 64726) - w Dachau od 1 marca 1944 r.
Paolo Liggeri (nr 134381) - w Dachau od 1 grudnia 1944 r.
Mario Grazioli (nr 134371) - w Dachau od 1 grudnia 1944 r.
F. Korszyński wspomina, iż „Księży włoskich w Dachau było tylko 26. Ale wszyscy oni, na czele z
przezacnym ks. Karolem Manzianą, superiorem księży Oratorianów z Brescii, darzyli nas
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niezwykłą sympatią i życzliwością. Don Paolo Liggeri, dyrektor znanego Zakładu «Opera Cardinal
Ferrari» w Mediolanie, po wyzwoleniu zaprosił nas, czterdzieści osób, do siebie, zobowiązując się
wszystkich przyodziać w kapłańskie szaty i zapewnić nam utrzymanie, dopóki nie znajdziemy w
Italii odpowiedniego sposobu do życia. Wprawdzie nie skorzystaliśmy z tego zaproszenia, ale było
ono szczere i poważne, a przede wszystkim mówiące wiele o nastawieniu do nas tego człowieka i
jego współpracowników.” O ks. Mario Grazioli napisał: „Proboszcz i dziekan w Camolo. Poważny i
serdeczny zarazem. Zawsze dobrego ducha, uczynny. Po wyzwoleniu również zaofiarował mi
gościnę u siebie w domu.”
Warto dodać, że bp Carlo Manziana przetłumaczył na język włoski wspomnienia bp Franciszka
Korszyńskiego. Ukazały się one w 1963 roku (po śmierci autora) pod tytułem Un Vescovo polacco
a Dachau.

bp Carlo Manziana (www.oratoriobrescia.it), ks. Paolo Liggeri (www.istitutolacasa.it ),

Na koniec pragnę przypomnieć sylwetkę bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego, którego relikwia
od 2012 roku znajduje się w Rzymie, w kościele pw. św Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej Sanktuarium Męczenników XX i XXI wieku.
RELIKWIA DACHAUOWCZYKA W RZYMIE
Bł. Stanisław Kostka Starowieyski (nr 16532) - w Dachau przebywał od 29 sierpnia 1940 roku.
Skatowano go w Wielki Piątek 1941 r. Zmarł dwa dni później, w Niedzielę Wielkanocną, 13
kwietnia 1941 roku. Dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie, został beatyfikowany przez Ojca
Świętego Jana Pawła II w grupie 108 polskich męczenników zamordowanych w czasie II wojny
światowej. Jego sylwetkę krótko przedstawił. F. Korszyński, pisząc: „Prezes Akcji Katolickiej w
diecezji lubelskiej przed wojną. Urządzał na swój koszt zamknięte rekolekcje dla członków Akcji
Katolickiej diecezji lubelskiej. W Dachau okazał się prawdziwym apostołem, bo kiedy rozeszła się
pogłoska, że księży oddzielają od świeckich, z całą miłością zachęcał współwięźniów, by korzystali
z obecności kapłanów i przez spowiedź świętą oczyszczali swe dusze. Po wielu udrękach ciała i
duszy zmarł w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 1941 r.”
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Ołtarz z relikwiami ofiar nazizmu w Sanktuarium Męczenników XX i XXI w. w Rzymie (źródło:
www.sanbartolomeo.org )

W rzymskim Sanktuarium Męczenników XX i XXI wieku, na jednym z ołtarzy, złożono list St.
Starowiejskiego wysłany z Dachau do żony Marii.

Bł. Stanisław Kostka Starowieyski (Wikipedia), list St. Starowieyskiego w Sanktuarium w Rzymie (źródło:
www.sanbartolomeo.org )

Listy - „kojący balsam dla duszy” - wspomnienie ks. F. Korszyńskiego
W rozdziale zatytułowanym „Nasze listy”, F. Korszyński napisał: „Takim kojącym balsamem albo
inaczej takim jasnym promieniem, który choć na chwilę rozpraszał mroki tęskniącej duszy, były
także listy, jakie mogliśmy pisać do swoich i jakie od nich otrzymywaliśmy.
Mogliśmy pisywać co dwa tygodnie, jednak zawsze na ten sam adres. Oczywiście ta
korespondencja musiała odbywać się w języku niemieckim, co dla nas, pochodzących z tzw.
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Kongresówki i dla naszych bliskich w kraju stanowiło pewną trudność. (...) Ale jakoś radziliśmy
sobie, głównie dzięki kolegom pochodzącym ze Śląska i z Poznańskiego, którzy świetnie znali ten
język i chętnie służyli nam pomocą.” List bł. St. Starowieyskiego napisany jest oczywiście po
niemiecku.
ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” (Jan Paweł II)
Agata Rola-Bruni

