


Aktorzy: 
Paul - Łukasz Węgrzynowski 

Eva - Magda Skiba 
Georg - Rafał Cieluch 

Maria - Magda Biegańska 
Anna - Anita Poddębniak 

Artur - Jakub Kotyński 
inspicjent i sufler - Jolanta Naczyńska 



'W prawdziwie chrześcijańskim 

duchu przeżywamy wspólnie całym 

sercem wielką walkę naszego na
rodu o zabezpieczenie naszego bytu 

i naszego znaczenia na świecie. 

Z podziwem spoglądamy na naszą 

armię, na jej bohaterską walkę i bez
przykładne sukcesy osiągnięte i na
dal osiągane pod znakomitym kie

rownictwem. Dziękujemy Bogu za 
jego pomocną asystę. 'Właśnie jako 

chrześcijanie jesteśmy zdecydowani 
poświęcić wszystkie nasze siły, by 
zapewnić ojczyźnie ostateczne 

zwycięstwo. 'Właśnie jako ludzie 

wierzący, rozjarzeni miłością Boga, 
stoimy wiernie przy naszym Fuhre

rze, który pewną ręką kieruje losami 
naszego narodu. 

(list pasterski biskupa warmińskiego 
Maximiliana Kallera, styczeń 1941) 



Oto przeżywamy dziś, jak nasz 
naród dąży znów drogą po

wrotną do owych wartości, 

które kiedyś uczyniły go tak 
wielkim i potężnym , że jako 
Święte Cesarstwo nióst tad 

i ochronę nie tylko Niemcom, 

lecz i catemu Zachodowi. 

(Biskup Gdańska i ziemi chelmi
ńskiej Karl Maria Splei! w artykule 
Wkład chrześcijan w wielkość 

Niemiec, „Klerusblatt' nr 8, luty 1941) 





Zdawało się , że zagraża nam 

daleko idąca oziębłość i 

stagnacja życia religijnego. 

Jednak im bardziej przeciągała 

się okropna wojna (a jej dot

kliwe skutki odczuwała niemal 

każda rodzina), tym głębiej i 
serdeczniej w masach narodu 

dokonywa! się nawrót do 

prawd świętej wiary i jej 

religijnej mocy. Doczekaliśmy 

więc tego, że w drugiej połowie 

wojny coraz bardziej rosła 

frekwencja na nabożeństwach , 

choć coraz to liczniejsze rzesze 

mężczyzn i młodzieży męskiej 

powoływano do służby 

wojskoweii resztę ludności zaś 

wprzęgnięto w machinę wo

jenną. Tak więc w ubiegłych 

latach dał się zauważyć stały 

wzrost ilości przyjmujących 

sakramenty ( ... ) konfesjonał i 
konfesjonał bez końca, prze

pemienie na nabożeństwach 
wielka ciżba przy balaskach. 

Paul Peiker1, Kronika dni oblężenia 
(W'roclaw 221 - 6 V 1945), prze!. K. 
Jonca, A. Konieczny, S. Reczek, 
W'roclaw 1964 
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\Vielmoźny Panie Kanclerzu Rzeszy 

i Fuhrerze! 

( ... ) [chcę] w imieniu arcypasterzy 

wszystkich diecezji Niemiec przeka

zać Panu najserdeczniejsze źyczenia 

urodzinowe. Przekazuję je łącznie z 

gorącymi modfami, które katolicy 

niemieccy w dniu 20 kwietnia ś l ą u 

ołtarzy do nieba za naród, wojsko i 

ojczyznę, za państwo i za Fohrera. 

(. .. ) Właśnie przy tak uroczystej 

okazji miłość do narodu i ojczyzny 

skłania nas, by do Pana, wielmoźny 

Fohrerze, skierować gorącą prośbę o 

zachowanie głębokiego zrozumienia 

dla naszych starań , nieustających i 

zgodnych z naszym obowiązkiem, 

aby utrzymać chrześcijański w pel

nym sensie charakter naszego narodu 

(. .. )aby wszelkie przeciwne oddzia

ływania odsunąć od wpływu na 

charakter narodowy, na rodziny i na 

młodzieź, aby przeciw takim oddzia

ływaniom utrzymać dla naszego 

narodu te siły duchowe, dzięki którym 

we wszystkich epokach Niemcy 

stawały się wielkie ( ... ) 

Z pełnym czci posłuszeństwem 
Adolf kard. Bertram, arcybiskup 

\Vrodawia 

(1940) 
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