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Rok św. ojca Maksymiliana Marii Kolbego – 2011 (decyzja Senatu)



Święty Ojciec Maksymilian Maria Kolbe w pasiaku 
obozowym z nr 16 670, na wit rażu z kościoła pod jego 
wezwaniem w Woli Filipowskiej k. Krzeszowic. 
Zaprojektował Jerzy Skąpski

MĘCZENNIK ZA WIARĘ
Beatyfi kowany w 1971 r przez Pawła VI
Kanonizowany w 1982 r. przez Jana Pawła II

O. Maksymilian był człowiekiem czynu. Wiedział, 
że we współczesnym świecie dla skutecznego 
apostolstwa konieczne są nowoczesne media. 
Zaczynał od zera, a przed rozpoczęciem wojny 
w Niepokalanowie istniało ogromne wydaw-
nictwo i plany uruchomienia radia, lotniska 
do kolportażu prasy. Interesował się pracami 
związanymi z telewizją.



Pomnik o. Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie 
obok bazyliki, odsłonięty w 1994 r. 
Projekt: Krystyna Fałdyga-Solska

NIEPOKALANÓW
Klasztor-wydawnictwo zostało stworzone przez 
o. Maksymiliana Kolbe. W 1927 r. dzięki daro-
wiźnie działki rozpoczął jego budowę. Wkrótce 
zaczęło się ono zaliczać do największych w 
Polsce. 
W 1939 r. w Niepokalanowie wydawano 3 mie-
sięczniki w nakładzie 1 200 000 egzemplarzy oraz 
pismo codzienne „Mały Dziennik” w nakładzie 
250 000 egzemplarzy.
Rocznie wydawano około 60 mln egzemplarzy 
prasy.



NIEPOKALANÓW
Kościół w Niepokalanowie wzniesiony po wojnie w latach 1948–1954 (wg projektu arch. Zygmunta 
Gawlika). W 1980 r. Jan Paweł II nadał mu tytuł bazyliki mniejszej. W ołtarzu głównym znajduje się 
piękny posąg Matki Boskiej Niepokalanej.

Widok na bryłę bazyliki mniejszej pw. Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask. Długość wewn. kościoła – 69 m. 
Wieża ma wysokość 47 m. Znajdują się w niej 4 dzwony.



Widok wnętrza bazyliki w Niepokalanowie, z piękną 
statuą Matki Bożej Niepokalanej w ołtarzu głównym, 
poświęconą w 1994 r. Figurę wyrzeźbili zakonnicy – 

Maurycy Kowalewski i Abel Dziełyński

Jedna z płaskorzeźb na drzwiach 
do bazyliki przedstawiająca Matkę 
Bożą z Nagasaki w Japonii.

W 1930 r. o. Kolbe wyjechał do Japonii. Zaczął 
wydawać „Rycerza Niepokalanej” dla Japończy-
ków. Kiedy wyjeżdżał w 1936 r. nakład wynosił 
50 000 egzemplarzy.
Ufundował klasztor, który istnieje do tej pory.



Pierwsze zabudowania klasztoru-wydawnictwa budowane od 1927 r. w Teresinie, nazwane przez o. Maksymiliana Niepo-
kalanowem. Budynki były niezwykle skromne, ale wydawnictwo, drukarnia i stacja radiowa bardzo nowoczesne. W planach 
była budowa lotniska do kolportażu prasy. Wojna unicestwiła te zamiary, a w okresie powojennym władze komunistyczne 
skonfi skowały drukarnię i zakazały wydawania gazet. W 1939 r. w klasztorze mieszkało 772 zakonników i seminarzystów.

Oryginalne pierwsze zabudowania klasztorne, w których miesz-
kał ojciec Kolbe i miała siedzibę redakcja „Rycerza Niepokalanej”

Wydzielona w zakrystii maleńka cela świętego ojca Kolbego

Istniejąca do dziś w obrębie pierwszych zabudowań klasztornych 
kaplica Ojców Franciszkanów z 1927 roku, gdzie o. Maksymilian 
odprawiał Msze święte, a zakonnicy składali śluby zakonne

Bardzo skromnie wyposażone wnętrze niewielkiej celi, 
w której mieszkał w latach 1927–30 św. ojciec Maksy-
milian Maria Kolbe



Pozostałości więzienia na Pawiaku w Warszawie (obecnie muzeum)

PAWIAK
W czasie wojny było to więzienie śledcze gestapo. Jest to miejsce śmierci ponad 30 000 Polaków 
i męczęństwa ponad 100 000 osób poddanych śledztwu. Dnia 17 lutego 1941 r. zostali aresztowani 
o. Maksymilian Kolbe i czterej współbracia, osadzeni na Pawiaku, gdzie byli torturowani. Stąd o. Kolbe 
został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. 



NIEMIECKI OBÓZ KONCENTRACYJNY AUSCHWITZ W OŚWĘCIMIU
Niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz w Oświęcimiu – miejsce męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, 
którą poniósł za współwięźnia, Franciszka Gajowniczka w bunkrze głodowym. Razem z nim śmiercią głodową 
zginęła grupa więźniów. O. Maksymilian przeżył wszystkich i został dobity zastrzykiem z fenolu.

Wejście do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu

Wejście do baraku śmierci

Widok na zakratowane 
okno celi, w której 

14 VIII 1941 r. zginął  
św. o. Maksymilian Kolbe

W 70. rocznicę uwięzienia 
i śmierci rok 2011, decyzją Senatu, 

poświęcony został pamięci 
św. o. Maksymiliana Marii Kolbe 



Figurka Matki Boskiej z różańcem św. o. Maksymiliana 
Kolbego – jedyna pamiątka po nim z obozu

Kościół pw. św. o. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, w którym przechowywany 
jest obozowy różaniec św. Maksymiliana



MĘCZENNICY – ZAKONNICY Z NIEPOKALANOWA

Bł. o. Pius Bartosik (1915–1941, zastępca o. Kolbego) i bł. o. Antonin Bajewski (1909–1941, bardzo zdolny, znał kil-
ka języków) – franciszkanie konwentualni z Niepokalanowa, zginęli w obozie w Oświęcimiu
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