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1. Wstęp

Ś więty Maksymilian Maria Kolbe jest jednym z najbardziej znanych świętych 
Kościoła katolickiego. 14 sierpnia 2011 r. mija 70. rocznica jego męczeńskiej 
śmierci w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Bir-

kenau. Z tej okazji 21 października 2010 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął 
uchwałę ogłaszającą rok 2011 Rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uchwałę 
tę senatorowie podjęli jednogłośnie „dla uczczenia życia i moralnej postawy tego 
wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu 
moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także 
obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie 
i oddał życie”1.

Obchodzony w Polsce Rok św. Maksymiliana skłonił autorów prezentowane-
go opracowania do podjęcia badań nad geograficznym zasięgiem kultu Świętego  
w Polsce, a także odbycia pielgrzymki jego szlakiem.

Celem prezentowanego opracowania jest przybliżenie miejsc związanych ze 
św. Maksymilianem Marią Kolbem w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na sank-
tuaria świętego w Zduńskiej Woli i w Niepokalanowie, a także Oświęcim – miejsce 
męczeńskiej śmierci zakonnika. Dokonano także analizy rozmieszczenia parafii pod 
wezwaniem św. Maksymiliana.

2. Sylwetka św. Maksymiliana Marii Kolbego

Święty Maksymilian Maria Kolbe, czyli Rajmund Kolbe, urodził się 8 stycznia 
1894 r. w Zduńskiej Woli koło Łodzi2. Pochodził z biednej rodziny tkackiej. Jego 
rodzice – Juliusz i Marianna z Dąbrowskich z powodu trudnych warunków material-
nych byli zmuszeni zlikwidować warsztat tkacki i przenieść się najpierw do Łodzi,  
a potem do Pabianic.

Rodzice Rajmunda należeli do III Zakonu św. Franciszka, co między innymi, 
jak i wychowanie w pełnym pobożności i patriotyzmu domu rodzinnym wpłynęło 
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zapewne na wstąpienie Rajmunda do zakonu franciszkanów. Nie bez znaczenia było 
również jego spotkanie z franciszkańskim kaznodzieją o. Peregrynem Haczelą, który  
w 1907 r. prowadził misje parafialne w Pabianicach. Podczas jednego z kazań misyjnych  
o. Peregryn oznajmił, że przyjmuje młodych chłopców do internatu franciszkańskiego 
we Lwowie. W tym samym roku Rajmund wraz ze starszym bratem Franciszkiem, za 
zgodą rodziców opuścił Pabianice i wyjechał do Lwowa, gdzie wstąpił do Niższego 
Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

We Lwowie 4 października 1910 r. rozpoczął nowicjat w Zakonie Braci 
Mniejszych Konwentualnych, otrzymał habit zakonny i przybrał imię Maksymilian. 
Pierwsze śluby zakonne złożył 5 września 1911 r. na ręce prowincjała o. Peregryna 
Haczeli.

W 1912 r. przełożeni wysłali br. Maksymiliana do Rzymu, gdzie rozpoczął studia 
filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim. Zakończył je uzyskaniem w 1914 r. 
doktoratu z filozofii. W następnym roku rozpoczął studia teologiczne na Papieskim 
Wydziale Teologicznym św. Bonawentury „Seraphicum” w Rzymie, otrzymując  
w 1919 r. tytuł doktora nauk teologicznych.

W trakcie studiów w Rzymie złożył wieczyste śluby zakonne (1 listopada 1914 r.) 
i przybrał dodatkowo imię Maria. W Wiecznym Mieście przyjął także święcenia ka-
płańskie (28 kwietnia 1918 r.) i odprawił pierwszą Mszę św. prymicyjną w kościele  
S. Andrea delle Frotte, przy ołtarzu objawienia Niepokalanej Alfonsowi Ratisbonne-
’owi. Jeszcze przed święceniami (16 października 1917 r.) wraz z kilkoma braćmi 
założył główne dzieło swego życia – stowarzyszenie pod nazwą Militia Immaculatae 
(MI) – Rycerstwo Niepokalanej.

Do Polski wrócił w 1919 r. i pracował w seminarium w Krakowie, ucząc kle-
ryków. W 1927 r. założył w miejscowości Paprotnia koło Warszawy – Miasto Nie-
pokalanej, „Gród Maryi”, czyli Niepokalanów. Tam też powstało Małe Seminarium 
Misyjne oraz główne wydawnictwo „Rycerza Niepokalanej”.

W 1930 r. wraz z czterema braćmi wyjechał jako misjonarz do Japonii, gdzie 
został życzliwie przyjęty przez biskupa w Nagasaki. Tam też wydawał w języku ja-
pońskim „Rycerza Niepokalanej”. Na peryferiach miasta, na zboczu góry Hicosan 
zbudował także klasztor franciszkanów pod nazwą «Mugenzai no Sono» – „Ogród 
Niepokalanej”.

W 1936 r. powrócił do Polski, aby kierować działalnością „Miasta Niepokala-
nej”. Dnia 19 września 1939 r. wraz z innymi zakonnikami został aresztowany przez 
hitlerowców i przewieziony do obozu Lamsdorf (Łambinowice), a następnie do Amititz 
(Gębice) i do Ostrzeszowa. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny – 8 grudnia 1939 r. został zwolniony. W lutym 1941 r. hitlerowcy ponownie 
uwięzili o. Maksymiliana i osadzili w centralnym więzieniu na Pawiaku w Warszawie. 
Do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wywieziono go 28 maja 1941 r.. Otrzymał 
numer obozowy 16670 i został przydzielony do więźniów politycznych.

Świętość o. Maksymiliana była widoczna w mężnym pokonywaniu trudu obo-
zowego życia. „Był to człowiek spokojny, zrównoważony, twardy dla siebie, ale 
bardzo wyrozumiały i wprost opiekuńczy dla innych. Każdego i przy każdej sposob-
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ności otaczał w granicach swych możliwości serdeczną troską” – zeznał jeden ze 
współwięźniów3. 

Świętość o. Kolbego została uwieńczona heroiczną śmiercią poprzez dobrowol-
ne zgłoszenie się na śmierć głodową za jednego z uciekinierów z bloku KL Auschwitz 
– Franciszka Gajowniczka. Ojciec Kolbe spędził dwa tygodnie w bunkrze głodowym, 
w podziemiach bloku 11. 14 sierpnia 1941 r. jeden z więźniów kryminalistów – Hans 
Bock zabił o. Maksymiliana zastrzykiem fenolu (kwasu karbolowego). Ciało zakon-
nika spalono w krematorium obozu Auschwitz. Tę niezwykłą ofiarę życia i postawę 
świętego doskonale ocenił o. Zdzisław Kijas: „Maksymiliana nie sposób zrozumieć  
w bogactwie jego osoby bez oświęcimskiego obozu zagłady i z pominięciem ofiary 
życia, jaką złożył z miłości za drugiego człowieka, i to w miejscu największej nienawi-
ści, pohańbienia, niegodziwości i bestialstwa. I chociaż o Maksymilianie powiedziano 
i napisano już bardzo wiele, scena obozowego apelu, dobrowolne wyjście z szeregu, 
przyznanie się do swojego kapłaństwa i gotowość pójścia na śmierć głodową nadal 
poruszają umysł i serce człowieka. Obserwacja współczesnego życia sprawia wręcz, 
że dzisiaj, nawet bardziej niż kiedy indziej, człowiek jest w stanie odczytać wielkość 
i aktualność ofiary miłości Franciszkanina. Dla ludzi wierzących i niewierzących jest 
on nadal wskazówką w drodze do Boga, pokazując jednocześnie drogę do człowieka, 
do odkrywania pełni jego bogactwa, duchowej jego godności i wielkości”4.

Metropolita krakowski, ks. kard. Karol Wojtyła na konferencji prasowej  
w Watykanie zorganizowanej 14 października 1971 r. – na trzy dni przed beatyfikacją  
o. Maksymiliana, podkreślając przebieg procesu beatyfikacyjnego powiedział: „Rzad-
ko opinia świętości bywa do tego stopnia jednomyślna. Z rosnącą zatem natarczy-
wością powstaje pytanie: Dlaczego ojciec Maksymilian Kolbe? Czy inni więźniowie 
nie dali świadectwa heroicznej miłości (bratniej w obozie śmierci, jak na przykład 
biskup polski Kozal, który dosłownie sam umarł z głodu rozdzielając swoje mizerne 
racje współwięźniom? Co chce nam powiedzieć Kościół, uważający na «znaki czasu», 
proponując nam jako model tego kapłana? 

Otóż, zanotujmy to starannie, ten człowiek 47-letni, który zrealizował z przy-
kładną wiernością ideał świętego Franciszka, chciał umrzeć jako kapłan. Na brutalne 
pytanie «krwawego Fritscha», całkowicie osłupiałego śmiałością więźnia, który chciał 
zająć miejsce jakiegoś skazanego: «Kim jesteś?» – Maksymilian Kolbe dał prostą od-
powiedź: «Księdzem katolickim».

Właśnie jako ksiądz towarzyszył żałosnej grupie dziewięciu skazanych na śmierć. 
Nie chodziło tylko o uratowanie dziesiątego, trzeba było pomóc umrzeć dziewięciu 
innym. Od momentu, gdy fatalne drzwi się zamknęły za skazańcami, on ich wziął 
pod swą pieczę; zresztą nie tylko tych, lecz i innych, którzy umierali z głodu w są-
siednich bunkrach i których dzikie wycia wywoływały dreszcze u zbliżających się. 
Faktem jest, że od momentu, gdy ojciec Kolbe znalazł się pośród nich, ci nieszczę-
śliwi poczuli się nagle otoczeni opieką i chronieni, a w celach gdzie oczekiwali bez-
litosnego zakończenia dramatu, zaczęły rozbrzmiewać modlitwy i śpiewy. Oprawcy 
sami byli tym wstrząśnięci: «Czegoś takiego nigdy nie widzieliśmy» – mówili. Dopiero 
w «Dniu Pańskim» dowiemy się, czy dzięki temu heroicznemu świadectwu nie było 
w ich liczbie «dobrych łotrów» nawróconych – choćby to miało miejsce w ostatniej 
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godzinie? Jest bowiem faktem wszyscy, którzy przeżyli Oświęcim wiedzą dobrze –  
że od Wniebowzięcia 1941 r. niewola stała się żałośniejsza”5.

17 października 1971 r. papież Paweł VI ogłosił o. Maksymiliana Marię Kol-
bego błogosławionym. Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował o. Maksymiliana, 
wpisując go w poczet świętych i męczenników 10 października 1982 r. Podczas 
audiencji dla Polaków 11 października 1982 r. Jan Paweł II nawiązując do historii 
Polski, powiedział: „Jeżeli dzieje narodów tłumaczy się również wkładem świętych, 
których wydały, to dziejów Polski w XX stuleciu nie będzie można zrozumieć bez 
postaci o. Maksymiliana, męczennika z Oświęcimia”6.

W czasie swojej drugiej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II złożył hołd 
Świętemu, odwiedzając sanktuarium w Niepokalanowie, gdzie odbyły się także główne 
uroczystości pokanonizacyjne.

Liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Maksymiliana Marii Kolbego jest 
obchodzone w Kościele 14 sierpnia – w rocznicę jego śmierci.

Beatyfikacja, a następnie kanonizacja św. Maksymiliana przyczyniła się do 
ogromnego kultu męczennika w Polsce i poza jej granicami. Do 1982 r. w kraju 
powstało 62 kościołów i kaplic pod wezwaniem Świętego7. Św. Maksymilian jest 
patronem czterech diecezji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce: bielsko-żywiec-
kiej, elbląskiej, gdańskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. 22 maja 1999 r. Kongregacja 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowiła św. Maksymiliana Marię Kolbego 
patronem Honorowych Dawców Krwi w Polsce. 10 października 1998 r. Stolica 
Apostolska uznała Świętego za patrona miasta Zduńska Wola, a 10 października 
2004 r. za patrona Pabianic. Rady Miasta: Oświęcim, Pabianice i Zduńska Wola 
również ogłosiły go swoim patronem, podobnie jak warszawski oddział Katolickiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy. Św. Maksymilian jest także patronem jednej z pięciu 
prowincji Zakonu Braci Mniejszych z siedzibą w Poznaniu, a także energetyków, 
elektryków i elektroników (od 1993 r.), uzależnionych od narkotyków, osób więzio-
nych, dziennikarzy, krótkofalowców i ruchu pro-life.

W Polsce znajduje się kilkadziesiąt pomników św. Maksymiliana. Do najstarszych 
z nich należy pomnik przy kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Chrzanowie, 
postawiony w 1972 r. dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Michała Poto-
czały – wielkiego czciciela św. Maksymiliana. Warto również wspomnieć o betonowej 
figurze przedstawiającej św. Maksymiliana wykonanej w 1963 r. i znajdującej się przed 
kościołem pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościskach.

2. Parafie pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce

Obecnie w Polsce rejestruje się 170 rzymskokatolickich parafii pod wezwa-
niem św. św. Maksymiliana Marii Kolbego (1,7% ogółu parafii)8. Dla porównania: 
wezwanie św. Stanisława Biskupa i Męczennika posiada 293 parafie, św. Wojciecha 
– 181 parafii, św. Mikołaja – 298, św. Anny – 150, św. Jakuba Starszego Apostoła 
– 147 i św. Andrzeja Boboli – 969.
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Ponad połowa analizowanych parafii (57% ogółu – 97 ośrodków) powstała  
w latach 1983–2000 (tab. 1 oraz ryc. 1 i 2). Niewątpliwie należy wiązać to z rozwo-
jem kultu św. Maksymiliana Marii Kolbego po kanonizacji Świętego w 1982 roku. 
Warto podkreślić, że w 1982 r. powstało 13 parafii, zaś w 1983 r. utworzono 21 
parafii pod wezwaniem Świętego. Do 1983 r. powstało w Polsce 71 parafii pw. św. 
Maksymiliana (42% ogółu). 

Do najstarszych parafii pw. św. Maksymiliana należą m.in. parafie w Gąsoci-
nie (diec. płocka – parafia erygowana w 1971 r.), w Kopytowej (diec. przemyska –  
1971 r.), w Wólce Grodziska (diec. przemyska – 1971 r.), w Wolicy-Tokarni  
(diec. kielecka – 1972 r.), Czeluśnicy (diec. rzeszowska – 1972 r.) oraz w Głojscach 
(diec. rzeszowska). Najmłodsze parafie pw. Świętego znajdują się w Rogoźnicy (diec. 
Rzeszowska, parafia erygowana w 2006 r.) oraz Świebodzinie (diec. tarnowska 
– 2007 r.).

Największą koncentracją parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego odznacza 
się region Małopolski. Analizując mapę Polski z rozmieszczeniem parafii, można także 
stwierdzić, że pewna koncentracja analizowanych parafii jest widoczna również na 
Ziemi Płockiej, w okolicach Bydgoszczy oraz w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. 
Najwięcej parafii pw. św. Maksymiliana znajduje się aktualnie w granicach diecezji 
rzeszowskiej (12), tarnowskiej (10), częstochowskiej (9), radomskiej (9), katowickiej 
(8), pelplińskiej (8) i płockiej (8) (ryc. 2).

Charakterystyczną cechą rozkładu przestrzennego parafii pw. św. Maksymi-
liana Marii Kolbego jest także mały udział tych placówek na terenach w zachodniej 
części Polski. W trzech diecezjach (opolskiej, gliwickiej i drohiczyńskiej) nie rejestruje 
się obecnie parafii pw. św. Maksymiliana, natomiast w czterech diecezjach (biało-
stockiej, kaliskiej, świdnickiej i warszawsko-praskiej) funkcjonuje tylko jedna parafia 
pod tym wezwaniem (ryc. 2). Parafii pw. św. Maksymiliana nie rejestruje się także 
w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

Analizując patronat parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce, należy 
stwierdzić, że obecnie ponad 96% placówek jest pod patronatem kleru diecezjal-
nego. Tylko sześć parafii znajduje się pod opieką zgromadzeń zakonnych – przede 
wszystkim franciszkanów konwentualnych w Darłówku, w Głowience, w Łodzi,  
w Siedlcach i w Olsztynie, zaś parafia w Kosewie pod opieką filipinów (tab. 1).

W tabeli 1 zamieszczono również informacje dotyczące parafii ze względu na 
ich charakter w sieci osadniczej. Wykorzystano w tym celu wprowadzony przez 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podział na parafie miejskie, miejsko-wiej-
skie i wiejskie10. Obecnie w Polsce funkcjonuje 109 parafii pw. św. Maksymiliana  
o charakterze wiejskim, co stanowi 64% ogółu. Tylko 43 (25% ogółu) analizowanych 
parafii to parafie miejskie, natomiast 18 (10,6% ogółu) to parafie o charakterze 
miejsko-wiejskim.
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Tab. 1. 
Parafie pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w diecezjach Kościoła rzymskokatolickiego

w Polsce (stan na 1 stycznia 2011 r.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: schematyzmów i informatorów diecezji Kościoła rzym-
skokatolickiego w Polsce, Wykazu Parafii w Polsce 2006, informacji zamieszczonych na stronach 
internetowych poszczególnych parafii, a także własnych badań terenowych.

3. Sanktuaria i ośrodki kultu św. Maksymiliana  
Marii Kolbego w Polsce

Pod koniec 2010 r. w Polsce funkcjonowało ponad 800 ośrodków pielgrzym-
kowych związanych przede wszystkim z Kościołem katolickim. Wśród nich zdecy-
dowanie dominują maryjne ośrodki pielgrzymkowe (około 550 sanktuariów – 70% 
ogółu). Pozostałe ośrodki pielgrzymkowe to sanktuaria Pańskie (97 ośrodków), a także 
grupa sanktuariów świętych i błogosławionych (ponad 160 ośrodków – 20% ogółu). 
W grupie sanktuariów świętych istotne znacznie należy przypisać sanktuariom św. 
Maksymiliana, które obecnie znajdują się w Gdyni, Niepokalanowie, Oświęcimiu, 
Pabianicach, Szczukach i w Zduńskiej Woli. Ważnymi miejscami kultu św. Maksy-
miliana jest także Bazylika św. Franciszka w Krakowie oraz kościół św. Mateusza  
w Pabianicach (ryc. 3).

3.1. Zduńska Wola

Zduńska Wola jest miastem powiatowym położonym w centralnej Polsce,  
w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad rzeką Pichną (prawy dopływ 
Warty)11. Miejscowość słynie w całej Polsce z Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. 
Maksymiliana Kolbego. Należy podkreślić, że Rada Miasta Zduńskiej Woli uznała 
św. Maksymiliana za patrona miasta, a w 1998 r. ustanowiła dzień kanonizacji 
Świętego – Świętem Miasta Zduńska Wola. Postać św. Maksymiliana uchwałą Rady 
Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 24 listopada 2000 r. została umieszczona na 
herbie powiatu12. Również flaga powiatu zduńskowolskiego nawiązuje do osoby 
św. Maksymiliana13.

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli 
stanowi miejscowy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
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Ryc. 1. 
Sieć parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego  

(stan na 1 stycznia 2011 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: schematyzmów i informatorów diecezji Kościoła rzym-
skokatolickiego w Polsce, Wykazu Parafii w Polsce 2006, informacji zamieszczonych na stronach 
internetowych poszczególnych parafii, a także własnych badań terenowych.
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Ryc. 2. 
Parafie pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce w diecezjach Kościoła

rzymskokatolickiego (stan na 1 stycznia 2011 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: schematyzmów i informatorów diecezji Kościoła rzym-
skokatolickiego w Polsce, Wykazu Parafii w Polsce 2006, informacji zamieszczonych na stronach 
internetowych poszczególnych parafii, a także własnych badań terenowych.
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Ryc. 3. 
Sanktuaria i ośrodki kultu św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

oraz Ośrodek Pamięci św. Maksymiliana, w którym mieści się sala widowiskowa 
i pokoje hotelowe dla pielgrzymów. Sanktuarium zostało ustanowione w dniu 11 
października 2004 r. dekretem biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji 
włocławskiej.

Obecną świątynię zbudowano w latach 1872–1883, staraniem proboszcza ks. 
Ignacego Kolbego, w miejscu modrzewiowego kościoła z 1782 r. W kościele na uwa-
gę zasługuje przede wszystkim XVII-wieczny, marmurowy ołtarz główny zakupiony 
w 1888 r. z katedry we Włocławku. Przy tym ołtarzu o. Maksymilian odprawił Mszę 
św. prymicyjną, po powrocie ze studiów w Rzymie w 1919 r. W kościele znajdują 
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się dwa późnobarokowe ołtarze – Matki Bożej Częstochowskiej i św. Maksymiliana.  
Do najcenniejszych obiektów w świątyni, obok wspomnianego ołtarza głównego, 
należy także chrzcielnica przy której 8 stycznia 1894 r. Rajmund Kolbe przyjął sa-
krament Chrztu Świętego. W sanktuarium przechowywane są relikwie św. Maksy-
miliana – są to włosy z brody świętego, przechowane przez jednego z braci, który 
w klasztorze w Niepokalanowie był fryzjerem.

Warto podkreślić, że z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Zduńskiej Woli bardzo mocno była związana rodzina Kolbe. W świątyni odbył się 
ślub rodziców przyszłego Świętego (5 października 1891 r.), w niej także, jak już 
wspomniano Rajmund, a także jego brat zostali ochrzczeni. W kościele obaj synowie 
Kolbe przyjęli 18 sierpnia 1907 r. sakrament bierzmowania z rąk biskupa Stani-
sława Kazimierza Zdzitowieckiego. Tu także Józef Kolbe (o. Alfons) – młodszy brat  
o. Maksymiliana, w jego asyście odprawił prymicyjną Mszę św.

W 115. rocznicę urodzin i chrztu św. Maksymiliana Kongregacja ds. Kultu Boże-
go i Dyscypliny Sakramentów nadała kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Uroczystości 
nadania świątyni tego wyróżnienia odbyły się 11 stycznia 2009 r.

Przed bazyliką znajduje się spiżowy pomnik św. Maksymiliana wykonany we-
dług projektu artysty Krystyny Fałdygi-Solskiej. Został on odsłonięty w 101. rocznicę 
urodzin Świętego – 8 stycznia 1995 r.

Jednym z najważniejszych obiektów w kraju związanych z życiem św. Maksymi-
liana jest Muzeum – Dom Urodzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ulicy św. 
Maksymiliana 9 (dawnej Browarnej). Muzeum mieści się w domu tkackim, gdzie w 
1891 r. – po ślubie zamieszkali rodzice Świętego – Marianna z Dąbrowskich i Juliusz 
Kolbe. W domu tym 8 stycznia 1894 r. urodził się im drugi syn – Rajmund Kolbe.

W okresie międzywojennym budynek przebudowano i podwyższono. Po II 
wojnie światowej do 1988 r. mieszkało w nim wiele rodzin. Beatyfikacja, a następ-
nie kanonizacja o. Maksymiliana skłoniła proboszczów parafii w Zduńskiej Woli do 
podjęcia działań zmierzających do zorganizowania w domu rodziny Kolbe muzeum 
poświęconego św. Maksymilianowi. W 1988 r. władze miejskie przekazały parafii 
Wniebowzięcia NMP budynek, który ze względu na zły stan techniczny został roze-
brany, a w latach 1991–1993 postawiono w tym samym miejscu nowy z wykorzy-
staniem znacznej części elementów starego budynku. Na przełomie 1993 i 1994 r.  
w domu urządzono ekspozycję poświęconą św. Maksymilianowi. Uroczystości otwarcia 
i poświęcenia muzeum odbyły się 8 stycznia 1994 r. – w 100. rocznicę urodzin Świę-
tego, a przewodniczył im ks. bp Henryk Muszyński. W 1994 r. muzeum odwiedziło  
12,1 tys. osób14. W ostatnich latach placówkę odwiedza około 10 tys. zwiedzających.

Wewnątrz muzeum znajduje się ekspozycja biograficzno-historyczna, która 
przedstawia kolejne etapy z życia i działalności św. Maksymiliana, począwszy od na-
rodzin w Zduńskiej Woli, jego działalności kapłańskiej i misyjnej, aż do męczeńskiej 
śmierci w bunkrze głodowym w Oświęcimiu. Na piętrze urządzono pokój mieszkalny, 
który nawiązuje do wyglądu mieszkania rodziny robotniczej zajmującej się tkactwem 
pod koniec XIX w. Jest to pokój, w którym urodził się św. Maksymilian. Znajduje się 
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w nim łóżko, szafy, szafki, nocne, lustro, stół oraz kołyska i ołtarzyk, przy którym 
codziennie modliła się cała rodzina. Oprócz pamiątek związanych z patronem mia-
sta udostępniono do zwiedzania maszyny i urządzenia używane do produkcji tkanin.  
O postawie i charakterze małego Rajmunda dowiadujemy się z listu jego matki, napi-
sanym 12 października 1941 r.: „Mieliśmy taki skryty ołtarzyk, do którego on często 
się wkradał i modlił się … w całym zachowaniu się był ponad swój wiek dziecinny 
zawsze skupiony i poważny… Byłam niespokojna czy czasem nie jest chory, więc 
pytam się go, co się z tobą dzieje? Zaczęłam więc nalegać. Mamusi musisz wszystko 
opowiedzieć. Drżąc ze wzruszenia i ze łzami mówi mi: jak mama mi powiedziała «co 
to z ciebie będzie», to ja bardzo prosiłem Matkę Bożą, żeby mi powiedziała, co ze 
mną będzie. I potem, gdy byłem w kościele, to znowu ją prosiłem, wtedy Matka Boża 
ukazała mi się, trzymając dwie korony: jedną białą a drugą czerwoną. Z miłością na 
mnie patrzyła i spytała, czy chcę te korony. Biała znaczy, że wytrwam w czystości, 
a czerwona, że będę męczennikiem. Odpowiedziałem, że chcę… wówczas Matka 
Boska mile na mnie spoglądnęła i znikła”15.

Jak podkreśla ks. Prałat Dariusz Kaliński – kustosz Sanktuarium Urodzin i Chrztu 
św. Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli „Dom Urodzenia św. Maksymiliana ma 
swoją wyjątkową atmosferę. Czuje się w nim ducha św. Maksymiliana, a przybywając 
do niego, patrząc na warunki w jakich się wychowywał, można zrozumieć jakim był 
człowiekiem – to w jaki sposób pracował i co zdziałał w Niepokalanowie”16.

Sanktuarium św. Maksymiliana odwiedza w ciągu roku ponad 100 grup 
pielgrzymkowych – w sumie ponad 10 tys. pielgrzymów. Rejestruje się tu grupy 
pielgrzymkowe z odległych zakątków w Polsce, a także pielgrzymów z wielu kra-
jów, m.in. z Włoch, Francji, Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Korei Po-
łudniowej oraz z Japonii. Wielkim kultem otaczają św. Maksymiliana mieszkańcy 
Zduńskiej Woli  zanosząc za jego wstawiennictwem prośby i podziękowania od-
czytywane podczas Nowenny odprawianej w każdy czwartek. Szczególnie uroczy-
ście jest obchodzona w sanktuarium rocznica urodzin i chrztu św. Maksymiliana. 
Uroczystości te odbywają się zawsze w niedzielę Chrztu Pańskiego i mają rangę 
diecezjalną, a przewodniczy im ordynariusz diecezji włocławskiej. W październiku 
w Zduńskiej Woli ma miejsce „Tydzień Patrona Miasta”, w trakcie którego odby-
wa się wiele imprez kulturalnych, a także są organizowane pielgrzymki z parafii 
diecezji włocławskiej do sanktuarium.

9 stycznia 2011 r., w 117. rocznicę urodzin i chrztu św. Maksymiliana  
Marii Kolbego, w sanktuarium w Zduńskiej Woli odbyły się uroczystości związane 
z inauguracją Roku św. Maksymiliana w diecezji włocławskiej. Uroczystej Mszy św. 
przewodniczył biskup Wiesław Mering. Podczas Mszy św. rowerzyści, którzy podjęli 
inicjatywę wyruszenia w 2011 r. na pielgrzymkę śladami św. Maksymiliana do Na-
gasaki otrzymali od biskupa Meringa błogosławieństwo.
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3.2. Pabianice

Ze względu na ciężką sytuację finansową rodzina Kolbów przeniosła się ze 
Zduńskiej Woli do Łodzi, a następnie w 1897 r. do Pabianic. W tym mieście ojciec 
Rajmunda podjął pracę w fabryce, a matka początkowo prowadziła sklep, a następ-
nie pracowała jako położna. Rajmund uczęszczał tu do Szkoły Handlowej. Kolbowie 
mieszkali w mieście w różnych miejscach. Do dziś zachowała się kamienica przy ul. 
św. Maksymiliana 4 (dawna ul. Złota), gdzie w latach 1904–1907 mieszkał przyszły 
Święty.

Rodzina Kolbów, mieszkając w Pabianicach, uczęszczała na nabożeństwa 
i Msze św. do kościoła parafialnego pw. św. Mateusza, zbudowanego w latach 
1538–1588. W świątyni tej Rajmund Kolbe był ministrantem, w 1905 r. przyjął 
pierwszą Komunię Świętą, a po powrocie ze studiów w Rzymie odprawił Mszę 
św. prymicyjną. W 1906 r. przed ołtarzem Matki Bożej przeżył wspomnianą wi-
zję Najświętszej Maryi Panny, trzymającej w ręce dwie korony. Na pamiątkę tego 
wydarzenia, jako antepedium ołtarzowe został użyty gobelin przedstawiający św. 
Maksymiliana w trzech okresach życia: chłopięcym, zakonnym w Niepokalanowie 
i obozowym – w Oświęcimiu.

W zakrystii kościoła znajduje się witraż (projektu Heleny Bożyk) przedstawiający 
Matkę Bożą wręczającą Rajmundowi dwie korony. W kruchcie kościoła w 1976 r. 
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą św. Maksymilianowi. Na placu przed 
wejściem głównym do świątyni znajduje się pomnik Świętego, który poświęcono  
i odsłonięto 13 października 1991 r.

Drugim miejscem kultu św. Maksymiliana w Pabianicach jest sanktuarium Świę-
tego przy ul. Jana Pawła II. Powstało ono w trudnych czasach komunistycznych, dzięki 
pracy duszpasterzy i mieszkańców, w tym także harcerzy Szarych Szeregów, którzy 
przez budowę świątyni pragnęli spełnić swoje śluby złożone w 1944 r. i podziękować 
Bogu za przetrwanie okupacji hitlerowskiej. W latach 1977–1978 pod pretekstem 
budowy garażu i budynku gospodarczego zaczęto tworzenie nowej parafii. Pierwszą 
Mszę św. odprawiono 17 października 1981 r., w 40. rocznicę śmierci o. Maksymi-
liana i w 10. rocznicę Jego beatyfikacji. Podczas uroczystości biskup łódzki Józef Roz-
wadowski przekazał na ręce ks. proboszcza poświęcony przez papieża Jana Pawła II  
w dniu zamachu 13 maja 1981 r. kamień węgielny pod budowę nowego kościoła.

Kościół został zbudowany w latach 1982–1993 i konsekrowany w 1994 r. 
przez Prymasa Polski, ks. kard. Józefa Glempa. Od 1994 r. są przechowywane  
w nim relikwie św. Maksymiliana – otrzymane od franciszkanów z Niepokalanowa. 
30 grudnia 2001 r. kościół został podniesiony do rangi sanktuarium św. Maksymi-
liana. W ołtarzu głównym świątyni znajduje się obraz św. Maksymiliana Kolbego 
(autorstwa B. Berniniego), który w dniu beatyfikacji zakonnika umieszczony był  
w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Najwięcej pielgrzymów przybywa do sanktuarium 14 sierpnia, tj. w liturgiczne 
wspomnienie św. Maksymiliana, a także podczas organizowanej w ośrodku od 1996 r. 
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Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin i Małżeństw. Pielgrzymka rodzin archidiecezji 
łódzkiej odbywa się każdego roku w październiku – w rocznicę ustanowienia przez 
Stolicę Apostolską św. Maksymiliana patronem miasta Pabianic (10 października 
2004 r.). Uroczystościom przewodniczy jeden z hierarchów Kościoła katolickiego 
w Polsce. Podczas pielgrzymki metropolita archidiecezji łódzkiej – abp Władysław 
Ziółek dokonuje Aktu Zawierzenia Rodzin Matce Bożej Niepokalanej i św. Maksy-
milianowi17.

3.3. Kraków – Bazylika św. Franciszka i klasztor Franciszkanów

Ważnym miejscem kultu św. Maksymiliana Marii Kolbego jest bazylika  
św. Franciszka z Asyżu i klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kra-
kowie. O. Maksymilian pracował w Krakowie przez trzy lata – od lipca 1919 r. do 
września 1922 r.18 W tym czasie prowadził w Wyższym Seminarium Duchownym 
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych m.in. wykłady z teologii moralnej i filo-
zofii, a także zajęcia z Pisma Świętego19.

W grudniu 1919 r. o. Maksymilian otrzymał od ks. bpa Adama Sapiehy po-
zwolenie na wydrukowanie pierwszego dyplomiku MI (Militia Immaculatae) Rycerza 
Niepokalanej, który był organem powstałego jeszcze w czasie, gdy był subdiakonem 
w Rzymie – Rycerstwa Niepokalanej.

W bazylice św. Franciszka, przy ołtarzu Matki Bożej Niepokalanej o. Maksymi-
lian odprawił pierwszą Mszę św. w Ojczyźnie (29 lipca 1919 r.). W świątyni znajduje 
się ołtarz z obrazem św. Maksymiliana.

20 września 1922 r. o. Maksymilian został przeniesiony do Grodna, gdzie 
kontynuował swoje dzieło wydawnicze.

3.4. Nieszawa

Od lat 70. XX w. rozwija się kult św. Maksymiliana Marii Kolbego w koście-
le franciszkanów w Nieszawie – mieście w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie 
aleksandrowskim, na lewym brzegu Wisły.

Jak już wspomniano, w 1921 r. w tutejszym klasztorze przez 6 miesięcy  
(od 4 maja do 3 listopada) przebywał na rekonwalescencji o. Maksymilian. W kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowanym w pierwszej połowie XVII w. znaj-
duje się ołtarz z obrazem św. Maksymiliana. Świątynia została zniszczona podczas  
II wojny światowej, kiedy hitlerowcy urządzili w niej magazyn nawozów mineral-
nych. W 1945 r. franciszkanie powrócili do Nieszawy, jednak w 1973 r. przekazali 
kościół diecezji włocławskiej. W latach 1973–1978 zespół kościelno-klasztorny zo-
stał odnowiony i stał się ostatecznie siedzibą Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego  
im. św. Maksymiliana Kolbego.
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3.5. Niepokalanów

Niepokalanów to tzw. Miasto Niepokalanej, „Gród Maryi” – Sanktuarium Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana, 
położone na terenie miejscowości Paprotnia, w powiecie sochaczewskim, około  
40 km na zachód od Warszawy. Jest najważniejszym, obok Zduńskiej Woli i Oświę-
cimia miejscem kultu św. Maksymiliana w Polsce.

Ośrodek powstał w 1927 r. za sprawą o. Maksymiliana i był miejscem jego 
szczególnej działalności franciszkańskiej. Ziemie, na których zbudowano zespół klasz-
torny i wydawnictwo przekazał franciszkanom książę Jan Drucki Lubecki. Prawne 
założenie ośrodka nastąpiło 31 października 1927 r., a już 21 listopada przeniesiono 
tu z Grodna wydawnictwo „Rycerz Niepokalanej” .

 O. Maksymilian zwracając się do współbraci przed opuszczeniem Grodna, tak 
wyjaśniał cel budowy i znaczenie Niepokalanowa: „Niepokalanów (…) to miejsce 
obrane przez Niepokalaną i przeznaczone wyłącznie na szerzenie Jej czci. Wszyst-
ko cokolwiek jest i będzie w Niepokalanowie, to Jej własność. (…) W tym nowym 
klasztorze poświęcenie się nasze musi być całkowite. Zakonność tam musi kwitnąć 
w całej pełni, praktykować będziemy przede wszystkim posłuszeństwo. Będzie tam 
bardzo ubogo, bo wedle ducha św. Franciszka. Dużo będzie pracy, wiele cierpień  
i wszelkich niewygód. Regułę naszą, święte konstytucje i wszelkie przepisy zakonne 
będziemy zachowywać z całą surowością, bo Niepokalanów powinien i musi być 
wzorem życia zakonnego”20.

O. Maksymilian miał do dyspozycji pierwotnie działkę o powierzchni 5 morgów 
(czyli ponad 2,5 ha). Już 6 sierpnia 1927 r. postawiono figurkę Niepokalanej po-
chodzącą z Lourdes, a 7 grudnia 1927 r. o. Kornel Czupryk – ówczesny prowincjał 
franciszkanów poświęcił klasztor. W ciągu następnych dziesięcioleci teren zespołu 
klasztornego i wydawnictwa rozrastał się znacznie i obecnie zajmuje 28 hektarów.

Działalność św. Maksymiliana w Niepokalanowie była bardzo prężna i skoncen-
trowana głównie na wydawnictwie „Rycerza Niepokalanej”. Dla potrzeb wydawnictwa 
zakupiono najnowocześniejsze urządzenia drukarskie oraz zastosowano nowoczesne 
metody pracy z wykorzystaniem szybkich środków łączności i transportu. W 1931 r. 
nakład „Rycerza” sięgał 16 tys. egzemplarzy, które sprzedano po jak najtańszej ce-
nie lub rozdawano za darmo. Wydawnictwo utrzymywało się jednak głównie z ofiar 
ludzi dobrej woli. Przed wybuchem II wojny światowej nakład „Rycerza Niepokalanej” 
dochodził do 750 tys. egzemplarzy miesięcznie, a w niektórych miesiącach sięgał 
nawet miliona egzemplarzy. W Niepokalanowie drukowano także książki, kalendarze, 
broszury oraz inne katolickie gazety i czasopisma m.in. „Rycerzyk Niepokalanej” (od 
1933 r.), „Mały Dziennik” (od 1935 r.), „Miles Immaculatae” (od 1938 r.) i „Biuletyn 
M.I” i „Informator Rycerstwa Niepokalanej – Pismo dla Kół M.I.”21.

Wraz z wydawnictwem rozwijał się klasztor. W pierwszym roku działalności 
liczył 20 zakonników. W 1939 r. w Niepokalanowie mieszkały 772 osoby – był to 
najliczniejszy klasztor na świecie. 
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Innym dziełem w Niepokalanowie jest istniejąca od 2 lipca 1931 r. Ochotnicza 
Straż Pożarna złożona z braci zakonnych. Od 1999 r. OSP Niepokalanów działa  
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i dysponuje profesjonalnym sprzętem, 
przez co jest uznawana za najlepszą tego typu jednostkę w Polsce. Warto podkre-
ślić, że w 1940 r. przy klasztorze w Niepokalanowie powstało Muzeum Pożarnictwa 
Ochotniczej Straży Pożarnej, które jest uważane obecnie za najstarszą tego typu 
placówkę muzealną w kraju. Muzeum odwiedza rocznie około 20 tys. osób22.

Jednym z najciekawszych pomysłów o. Maksymiliana był konkretny plan otwar-
cia lotniska w Niepokalanowie dla potrzeb wydawnictwa. Z inicjatywy zakonnika  
w 1938 r. nadano audycję próbną Stacji Polska 3 Radio Niepokalanów, a także 
rozpoczęto tworzenie studia filmowego.

Wybuch drugiej wojny światowej zahamował wspaniały rozwój wydawnictwa 
oraz plan budowy kościoła. Po wojnie wznowiono wydawanie „Rycerza Niepoka-
lanej”, lecz jego wydawanie odbywało się z przerwami i obecnie jest wydawane 
nieprzerwanie od 1982 r.

Na obszarze Niepokalanowa znajduje się bazylika Matki Bożej Wszechpośred-
niczki Łask, klasztor Franciszkanów i Niższe Seminarium Duchowne, stara kaplica 
z 1927 r., Muzeum św. Maksymiliana, Muzeum Pożarnictwa, a także Centrala Na-
rodowa Rycerstwa Niepokalanej, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów i siedziba 
Radia Niepokalanów.

Budowę kościoła rozpoczęto w 1939 r., lecz wybuch II wojny światowej unie-
możliwił dalsze prace, które były kontynuowane dopiero w latach 1948–1954 i to 
głównie poprzez braci zakonnych. Uroczysta konsekracja kościoła pw. Niepokala-
nej Wszechpośredniczki Łask odbyła się 3 października 1954 r., a przewodniczyli 
jej bp Wacław Majewski oraz bp Karol Niemira. W dniu 1 marca 1980 r. Ojciec 
Święty Jan Paweł II nadał kościołowi w Niepokalanowie tytuł bazyliki mniejszej. 
Sanktuarium ustanowiono dekretem Prymasa Polski, ks. kard. Józefa Glempa z dnia  
25 marca 2004 r.

Kościół jest w stylu klasycystycznym, trzynawowy, orientowany. W prezbite-
rium świątyni centralne miejsce zajmuje figura Matki Bożej Niepokalanej. Na wieży, 
której wysokość wynosi 47 m, znajduje się mechanizm zegara o pięciu tarczach. 
Przy bazylice znajduje się ołtarz polowy, przy którym są odprawiane nabożeństwa 
w czasie świąt i odpustów.

Niewątpliwe jednym z najważniejszych wydarzeń dla Niepokalanowa była be-
atyfikacja i kanonizacja św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz przyjazd do Niepoka-
lanowa w dniu 18 czerwca 1983 r. Ojca Świętego Jana Pawła II.

W latach 90. XX w. uruchomiono Radio i Telewizję Niepokalanów, na placu 
kościelnym przed bazyliką ustawiono pomnik św. Maksymiliana Kolbego wg projektu 
Krystyny Fałdygi-Solskiej oraz otwarto Muzeum Świętego.

Do naszych czasów zachowały się obiekty i pamiątki związane ze św. o. Mak-
symilianem przede wszystkim stara kaplica – kolebka klasztoru w Niepokalanowie  
i sanktuarium Świętego. W niej o. Maksymilian modlił się, odprawiał Msze św. oraz 
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głosił rekolekcje. Tu także, w latach 1927–1930 mieszkał w celi przy zakrystii. Obok 
kaplicy znajduje się figurka Matki Bożej Niepokalanej, którą, jak już wspomniano  
o. Maksymilian postawił w 1927 r. na pustym polu podarowanym przez księcia Jana 
Druckiego-Lubeckiego.

Druga cela o. Maksymiliana, w której mieszkał zakonnik od 1936 r. do dnia 
aresztowania (17 lutego 1941 r.), mieści się w domu noszącym imię Świętego. Za-
chowały się w niej łóżko, krzesło, szafa i duże biurko z nastawą pełną przegródek do 
sortowania listów. Miejsce to jednak nie jest dostępne dla pielgrzymów, dlatego od-
wiedzający sanktuarium mogą zobaczyć replikę celi w Muzeum św. Maksymiliana.

W Niepokalanowie corocznie odbywają się: Misterium Męki Pańskiej, warsztaty 
dla dziennikarzy oraz Festiwal Filmów i Multimediów, organizowany przez Katolickie 
Stowarzyszenie Filmowe im św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium rozpoczął się w pierwszych latach pod II 
wojnie światowej, zaś rozwinął po beatyfikacji (1971 r.) i kanonizacji (1982 r.) o. Mak-
symiliana, kiedy zasięg przestrzenny oddziaływania ośrodka był już międzynarodowy. 
W ogłoszonym w 1972 r. przez władze kościelne Roku Kolbińskim do Niepokalanowa 
pielgrzymowali wierni z 40 krajów świata23. Obecnie sanktuarium odwiedza w ciągu 
roku około milion pielgrzymów. Do Niepokalanowa przybywają pielgrzymki z krajów 
europejskich, a także m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii.

3.6. Oświęcim

Oświęcim to miejsce, które współczesnym jednoznacznie kojarzy się z ludo-
bójstwem dokonywanym w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych  
i zagłady Auschwitz-Birkenau. Miejsce to ze względu na ogrom okrucieństwa doko-
nywanego tutaj przez hitlerowców w czasie II wojny światowej – niesie współczesnym 
szczególne przesłanie pokoju. Ziemia ta została uświęcona krwią wielu świętych  
i męczenników, w tym św. Maksymiliana Marii Kolbego i bł. Siostry Teresy Bene-
dykty od Krzyża – Edyty Stein.

Według szacunków historyków w Auschwitz zginęło od 1 do 1,5 mln osób 
– w większości Żydów, a także Polaków, Cyganów, jeńców radzieckich i więźniów 
innych narodowości. W 1979 r. hitlerowski obóz koncentracyjny w Auschwitz zo-
stał wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W 2010 r. 
Muzeum w Oświęcimiu odwiedziła rekordowa (w 60. letniej historii placówki) liczba 
1,38 mln osób24.

„Golgotę naszych czasów” wraz z celą głodową, w której poniósł śmierć mę-
czeńską o. Maksymilian odwiedzili także dwaj kolejni papieże: Jan Paweł II (7 czerwca 
1979 r.) i Benedykt XVI (28 maja 2006 r.).

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pobytu w celi śmierci św. Maksymiliana 
ucałował betonową posadzkę, złożył na niej wieniec biało-czerwonych kwiatów,  
a następnie ustawił dużą świecę. Przez dłuższy czas stał w milczeniu. Zwracając 
się do wiernych, papież powiedział pamiętne słowa: „To zwycięstwo przez wiarę  
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i miłość odniósł ów człowiek w tym miejscu, które było zbudowane na zaprzeczeniu 
wiary – wiary w Boga i wiary w człowieka – i na radykalnym podeptaniu już nie 
tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości; w tym miejscu, które 
było zbudowane na nienawiści i na pogardzie człowieka w imię obłąkanej ideologii;  
w tym miejscu, które było zbudowane na okrucieństwie. Miejsce, do którego pro-
wadzi wciąż jeszcze brama z szyderczym napisem «Arbeit macht frei», rzeczywistość 
bowiem była radykalnym zaprzeczeniem treści tego napisu. (…) Przybywam tu dzisiaj 
jako pielgrzym. Wiadomo, że nieraz tutaj bywałem... bardzo wiele razy! Wiele razy 
schodziłem do celi śmierci Maksymiliana Kolbe, wiele razy klękałem pod murem 
zagłady i przechodziłem wśród rozwalonych krematoriów Brzezinki. Nie mogłem 
tutaj nie przybyć jako papież”25.

Każdego roku wiele pielgrzymek zorganizowanych oraz pątników indywidu-
alnych pielgrzymujących szlakiem św. Maksymiliana przyjeżdża do Oświęcimia, 
aby na terenie obozu Auschwitz-Birkenau odwiedzić celę w bloku 11, w której 
męczeńską śmiercią zginął o. Maksymilian. Ponad 1 tys. pielgrzymów gromadzi się 
tu na modlitwie w rocznicę śmierci o. Maksymiliana (14 sierpnia). Uroczystościom 
przewodniczy ks. bp Tadeusz Rakoczy – ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.  
W 2008 r. Mszy św. celebrowanej przy bloku 11 przewodniczył metropolita krakow-
ski kard. Stanisław Dziwisz – kontynuując tym samym tradycję pielgrzymowania do 
tego miejsca zapoczątkowaną przez kard. Karola Wojtyłę. Druga część obchodów 
rocznicowych odbywa się w kościele franciszkańskiego Centrum św. Maksymiliana 
w podoświęcimskich Harmężach.

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia powstało w latach 
90. XX w. na terenie byłego podobozu KL Auschwitz-Harmense, jako wotum 
wdzięczności za życie, dzieło i ofiarę świętego. Jego głównym celem jest pełnienie 
roli formacyjnej i udzielanie opieki duchowej osobom przybywającym do ośrodka.  
W centrum są organizowane dni skupienia, rekolekcje, sympozja i konferencje 
naukowe poświęcone osobie św. Maksymiliana. Warto podkreślić, że w centrum 
znajdują się pamiątki związane z świętym zakonnikiem. Do najcenniejszych z nich 
należy obraz Matki Bożej Niepokalanej w ołtarzu głównym kościoła. Wizerunek ten 
został przywieziony ze Lwowa i zarówno dla franciszkanów, jak i pątników pielgrzy-
mujących szlakiem św. Maksymiliana ma szczególne znaczenie. Przed tym bowiem 
obrazem Rajmund Kolbe rozpoczynał formację zakonną i złożył przyrzeczenie, któ-
re zapisał w jednym z listów: „w internacie, na chórze, gdzie słuchaliśmy Msz św., 
obiecałem Najświętszej Maryi Pannie, królującej w ołtarzu, że będę walczył dla Niej, 
ale nie wiedziałem jak”26. W 1946 r. w obawie przed profanacją wizerunku przez 
służby sowieckie, franciszkanie przewieźli obraz do Krakowa, a w latach 90. XX w. 
przekazali do ośrodka w Harmężach.

W 1956 r. mieszkańcy i duszpasterze parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Oświęcimiu podjęli starania budowy kościoła na osiedlu w pobliżu Zakładów 
Chemicznych. W 1958 r. władze województwa wydały zgodę na budowę świątyni, 
jednak po kilku miesiącach zezwolenie cofnięto. Skonfiskowano zgromadzone ma-
teriały, zniszczono ogrodzenie i na placu urządzono dwa boiska. Starania o budowę 
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świątyni trwały ponad 20 lat. Zaangażował się w nie także ówczesny metropolita 
krakowski, kard. Karol Wojtyła. Przez ten okres parafianie i kapłani gromadzili się 
na modlitwie przy krzyżu, pomimo wielu represji finansowych, przesłuchań i kar. 
Dopiero 2 lutego 1979 r., po 96 delegacjach i pisemnych prośbach, władze woje-
wódzkie wydały zgodę na budowę świątyni. Kamień węgielny bod budowę kościoła 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego poświęcił papież Jan Paweł II 7 czerwca 1979 r., 
podczas wizyty w Auschwitz-Birkenau27.

Kościół zbudowano w latach 1980–1988 dzięki ofiarom mieszkańców miasta 
i pomocy finansowej wiernych i sióstr z Auerbach w Bawarii. Konsekracji świątyni 
dokonał kard. Franciszek Macharski w dniu 9 października 1988 r. W świątyni na 
szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny wykonany z czarnego marmuru, który 
przybiera kształt obozowego trójkąta, wraz z krzyżem z koroną cierniową. W pre-
zbiterium świątyni znajdują się dwa tryptyki „Ukrzyżowanie” oraz tryptyk obrazujący 
św. Maksymiliana w obozie KL Auschwitz. Pod nim umieszczono urnę z prochami 
więźniów i tablicę, na której wypisane są kraje, z których pochodzili więzieni i zamor-
dowani w Oświęcimiu. Niemal cały fronton świątyni zajmuje wielki witraż (o pow. 
220 m2) przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego w otoczeniu św. Maksymi-
liana i św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz chórów męczenników (projekt Jerzego 
Skąpskiego). Na placu, przed wejściem głównym do kościoła znajduje się pomnik 
św. Maksymiliana ufundowany w 1998 r. i poświęcony w tymże roku przez ks. bpa 
Jana Szkodonia. Warto podkreślić, że w kościele przechowywane są cenne pamiątki 
związane z życiem św. Maksymiliana: różaniec, który w obozie zakonnik przekazał 
Wilhelmowi Żelaznemu (nr obozowy 1126), kielich obozowy, którym posługiwa-
li się kapłani w bloku 14, mszał obozowy – w formie grypsu z tekstem Mszy św.  
De profundis, z którego korzystali księża podczas odprawiania Mszy św. w obozie. 
Tu także znajduje się krzyż pojednania przywieziony do celi śmierci św. Maksymilia-
na w 1980 r. przez delegację Episkopatu Konferencji Biskupów Niemieckich: kard. 
Josepha Ratzingera, kard. Josepha Höffnera i kard. Hermana Volka.

W każdy czwartek w kościele jest odprawiana nowenna do św. Maksymiliana. 
Główne uroczystości odpustowe są celebrowane zawsze 14 sierpnia w rocznicę 
śmierci św. Maksymiliana i obejmują: pielgrzymkę pieszą do celi śmierci Świętego, 
Mszę św. w Bloku śmierci (KL Auschwitz) oraz wieczorną uroczystą Mszę św. odpu-
stową w kościele. W drugą sobotę Wielkiego Postu odprawiana jest z kolei Droga 
Krzyżowa w intencji trzeźwości na terenie byłego obozu zagłady w Brzezince. Należy 
przypuszczać, że w związku z rozpoczętym 14 sierpnia 2010 r. Rokiem Kolbiańskim, 
ruch pielgrzymkowy do Oświęcimia wyraźnie wzrośnie.

3.7. Szczuki

Szczuki to miejscowość położona w województwie łódzkim, w powiecie raw-
skim, w gminie Biała Rawska, znana w archidiecezji łódzkiej z sanktuarium św. 
Maksymiliana Marii Kolbego.
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Budowę kościoła oraz tworzenie nowej parafii w Szczukach rozpoczęto 1982 r. 
dzięki staraniom ks. Józefa Góreckiego i ks. Jana Makowskiego. Pierwotnie miała to 
być kaplica, ponieważ ówczesne władze nie wydały pozwolenia na budowę kościoła. 
Prace budowlane ukończono w 1987 r. i w tym też roku kardynał Józef Glemp ery-
gował parafię. Kościół został wybudowany dzięki zaangażowaniu i ofiarności miej-
scowych parafian, na gruntach podarowanych przez mieszkańców wsi Szczuki.

Na głównej fasadzie świątyni widnieje mozaika przedstawiająca patrona parafii. 
W ołtarzu głównym znajduje się figura św. Maksymiliana trzymającego w dłoniach 
dwie korony, a także figura Matki Bożej Niepokalanej – obie na tle Drzewa Życia 
wyrastającego z tabernakulum, zwieńczonego dużych rozmiarów krzyżem. W ramio-
nach krzyża wykonano płaskorzeźby symboli Ewangelistów, a spod ramion krzyża 
rozchodzą się promienie, które wchodzą w drzewo jako symbol błogosławieństwa 
ludzkiej pracy. Sanktuarium posiada relikwie św. Maksymiliana, na które składają 
się przekazane przez franciszkanów z Niepokalanowa: włosy z brody i fragment 
habitu Świętego.

Przy sanktuarium znajduje się również Ściana Pamięci oraz replika bunkra 
głodowego. Obecnie w sanktuarium powstaje Kalwaria Szczucka wraz z Dróżkami 
Różańcowymi. Znajdują się w niej kaplica Ostatniej Wieczerzy (na wodzie), Grota 
Matki Bożej z Lourdes, scena Chrztu Pana Jezusa, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, 
Droga Krzyżowa z figurami oraz Golgotą i Grotą Grobu Pańskiego.

Obecnie proboszczem parafii jest ks. kan. Sławomir Sasin, na którego prośbę 
świątynia została konsekrowana i podniesiona do godności Sanktuarium Diecezjalnego 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystość odbyła się w dniu 8 grudnia 2003 r.,  
w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a przewodniczył jej 
ks. biskup Alojzy Orszulik. Sanktuarium w ciągu dnia jest otwarte dla pielgrzymów, 
z możliwością całodziennej, publicznej adoracji relikwii św. Maksymiliana.

3.8. Gdynia

Początki sanktuarium św. Maksymiliana w Gdyni sięgają lat 30. XX w., kiedy 
franciszkanie zbudowali dom zakonny i kaplicę publiczną. Przy poświęceniu tych 
obiektów w dniu 28 maja 1937 r. był obecny o. Maksymilian Maria Kolbe. W latach 
1957–1960 zbudowano dwukondygnacyjny kościół parafialny. W związku z beaty-
fikacją o. Maksymiliana powstała inicjatywa urządzenia w świątyni kaplicy – sanktu-
arium ku czci męczennika zakonnika. Uroczystość liturgicznego otwarcia sanktuarium 
błogosławionego Maksymiliana odbyła się 21 października 1973 r. Dekretem z dnia 
10 października 2006 r. ks. abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański podniósł 
świątynię do rangi Archidiecezjalnego Sanktuarium św. Maksymiliana28.

W wystroju sanktuarium można odnaleźć wiele elementów nawiązujących do 
życia i męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. Na głównych drzwiach do sanktuarium, 
które mają charakter żelaznej kraty, została umieszczona inwokacja „Sanktuarium św. 
Maksymiliana” i „Męczenniku Miłości daj siłę ducha” oraz dwie korony osadzone na 
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wymownym trójkącie z literą „P”. Samo wnętrze świątyni jest stylizowane na bunkier 
obozowy poprzez wyłożenie ścian nieforemnym, zielonkawym piaskowcem.

Polichromie również przedstawiają sceny z życia św. Maksymiliana: dzieciństwo 
świętego, wstąpienie do zakonu, pobyt w Rzymie, budowę Niepokalanowa, misje  
w Japonii, posługę kapłańską i aresztowanie.

Obrazy w owalu wieży obrazują natomiast koszmar życia św. Maksymiliana w 
obozie zagłady. Są one przedstawiane w charakterystyczny sposób w celu wywołania u 
odbiorców efektu grozy. Specyficzna scena przypominająca złożenie Jezusa do grobu 
została przedstawiona na ostatnim obrazie z tej serii, na którym artysta namalował 
przeniesienie przez więźniów ciała świętego do krematoryjnego pieca.

Sanktuarium posiada relikwie św. Maksymiliana w postaci skrawka habitu oraz 
prochy Męczenników Oświęcimskich, które znajdują się w urnie z białego marmuru, 
na której umieszczony jest numer obozowy świętego „16670”.

W związku z obchodami Roku Kolbińskiego, w klasztorze przygotowano celę 
św. Maksymiliana. Z kronik zakonnych wiadomo, że franciszkanin odwiedzał gdyński 
klasztor w latach 1937–1939. Niemal wszystkie przedmioty zgromadzone w celi św. 
o. Kolbego pochodzą z okresu międzywojennego.

4. Zakończenie

Św. Maksymilian Maria Kolbe jest niewątpliwie jednym z najpopularniejszych pol-
skich świętych i jednym z najbardziej znanych współczesnych świętych na świecie.

W Polsce rozwój kultu o. Maksymiliana nastąpił zwłaszcza po jego beatyfika-
cji (1971 r.), a następnie kanonizacji w 1982 r. Do najważniejszych miejsce kultu 
Świętego należą przede wszystkim sanktuaria i ośrodki związane z jego życiem  
i działalnością – Zduńska Wola, Pabianice, Niepokalanów, Kraków i Gdynia, a także 
cela jego męczeńskiej śmierci w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu. O rozwoju kultu św. Maksymiliana w Polsce świadczy także 
liczba 170 parafii, które powstały w ostatnich czterdziestu latach.

Papież Jan Paweł II w dekrecie kanonizacyjnym – ogłaszającym i uznającym  
bł. Maksymiliana Maria Kolbego świętym, wskazał, że jest znakiem nadziei danym 
„przez Boga naszej epoce, i patrona obecnych czasów”29. Słowa te, po niemal trzy-
dziestu latach wydają się być jeszcze bardziej aktualne.

W trwającym już Roku Kolbiańskim warto pochylić się nad świadectwem 
chrześcijańskiego życia św. Maksymiliana. Jego wiara i zapał w głoszeniu Ewangelii, 
pomoc bliźniemu oraz ukazywanie wartości działa ludzkiego umysłu i ludzkiej tech-
niki wciąż mogą zapalać serca współczesnym i pokazywać, jak skutecznie działać 
na polu ewangelizacyjnym.

Autorzy składają podziękowanie o. Stanisławowi Gliście – gwardianowi klasz-
toru franciszkanów w Krakowie, ks. Prałatowi Dariuszowi Kalińskiemu – kusto-
szowi Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli,  
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o. Stanisławowi Piętce OFMConv. – kustoszowi sanktuarium w Niepokalanowie,  
ks. Janowi Szubie – proboszczowi parafii pw. św. Mateusza w Pabianicach, a także 
o. Marcinowi Guzikowi OFM i br. Jakubowi Lato OFMConv. za udostępnienie ma-
teriałów archiwalnych oraz cenne informacje wykorzystane w prezentowej pracy.
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Devotion to St. Maximilian Maria Kolbe in Poland
(SUMMARY)

St. Maximilian Maria Kolbe is one of the best known saints in the Catholic Church. August 
14, 2011 is the 70th anniversary of his death as a martyr in the Nazi concentration camp  
of Auschwitz. The Senate of the Republic of Poland issued a decision on October 21, 2010, 
making the year 2011 the Year of St. Maximilian Maria Kolbe. 
St. Maximilian Maria Kolbe was beatified on October 17, 1971 and canonized on October
10, 1982, which contributed to his status as a key martyr in Polish culture as well as abro-
ad. There are 170 Roman Catholic parishes in Poland named after him. More than half  
of the parishes (57%) came into existence between 1983 and 2000, which may be attributed  
to the steady growth of the devotion to St. Maximilian Maria Kolbe following his canoniza-
tion. Another 42% came into existence prior to 1983. The Małopolska region possesses 
the largest number of parishes named after St. Maximilian Maria Kolbe. Other areas  
of concentration include the Płock region, the Bydgoszcz region and the region of the Great 
Masurian Lakes. 
St. Maximilian Maria Kolbe is the patron saint of four Roman Catholic dioceses in Poland: 
Bielsko-Żywiec, Elbląg, Gdańsk and Koszalin-Kołobrzeg. On May 22, 1999, the Congrega-
tion for the Devotion to God and Sacramental Discipline announced St. Maximilian Maria 
Kolbe to be the patron saint of Honorary Blood Donors in Poland. He is also the patron 
saint of the cities of Zduńska Wola, Pabianice and Oświęcim as well as the patron saint  
of the Society of Catholic Journalists in Warsaw. 
The paper describes the most important centers of devotion to St. Maximilian Maria Kolbe 
in Poland. Special attention is paid to sites in Zduńska Wola, Pabianice, Niepokalanów, 
Szczuki, Gdynia and Oświęcim. Finally, the paper looks at pilgrim traffic to selected sites
associated with St. Maximilian Maria Kolbe and the overall distribution of parishes named 
after him. 
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