Ks. Bernard·Poether
•

•

oddał Z!JCie za spramiedlimość
Artykuł o Ojcu Kolbe (\VTK
nr 3), który swe życie ofisrował
L.a współwięźnia, przypomniał mi
postać
kapłanu
niemieckiego,
który dzielnie bronił niewinnie
aresztowanych Polaków i wystą
pienie swe p1·zepłacił śmiercią w
obozie koncentracyjnym. Był io
ks. Bernard J'oether, urod2ony w
1906 r. kolo Muensler.

•

Ks. B. Poether WYŚ\Yięcony na
kaplana w 1932 r. by! duszpasterzem w parafii Bottrop, w której
zamieszkiwało wielu Polaków. W
swej pracy ks. Poether :1ie znal
rozmc narodowościowych. Jego
jedynym pragnieniem było doprowadzić wszystkich do zjednoczenia z Chrystusem. Tymczasem
w 1939 r. prasa hillerO\nlm rozpętała ostrą l'ampanię przeciwko Polakom mieszkając~·m w
Niemczech. Gestapo śledziło pilnie wszystkie poczynanii:l or·ganizacji polskich, szturmówki hitlerowskie przeszkadzały w urzą
dzaniu kursów języka polskiego
dla dzieci szkolnych, napadały na
lokale, w któr.y ch zbierała się
młodz:ież polska. · Ks_iężoJ11, którzy
w swych kościołach urządzali
nabożeństwa polskie, grożono, że
jeśli
nie zaprzestaną .,1\Togiej"
działalności, ich "budy" (kościoły)
zostaną zburzone.
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l\awet w tych ciężkich warunkach ks. Poether nie zaniedbał
swych wiernych narodowości polskiej. Gdy w nocy 10 \\TZeśnia
1939 r. aresztowano 234 członków
Zw'iąt,k u Polaków w Niemczech,
w tym 9 z parafii Bottrop, ks.
Poether udał się natychmiast do

l

gestapo, aby intP.rweniować w
ich srrawie
dowiedzHić się
przyczyn ar.:.sztow1<nia. Odpr:~wior;o go z p0i[ardą, pi~lr.uj;:c
jako "\vroga'' n~rodu r:fcn~Jieckicgo.
Niezrażony

tym ks. Poether Ue
raz jeszcze do s7c,'a ;;es:ąpo SparlunamJa. Na pró:::no tlumaczy, że zna sw<dcil parafian i·
może ręczyć, że aresztowani nie
są zdol:li do jaki~gokolwiek przestępstwa, że są aresztowani niewinnie. Szef geslapo daje mu do
zrozumienia, że i on, "czarny"
duje

się

Byli
Niemcy

i Niemcy •••
Uak hitlerowcy naz~·wa li pogardli.\·;e l'sięży) może być m·esz~o
w,Jny, jeśli nie przesUmie intere· sować
się
losem uwięzionych.
Istotnie, ."' kilka dni później ks.
Dernard Poether znalazł się w
celi obok swych wiernych. Dzięki
dozorcy więziennemu I{Jeinmeie.rowi, który był praktykującym
ka to Uki e m, l,s. Poether posiadał
kontakt z uwiGzionymi i robił co
mógł, aby pocieszyć ich w iej
ciężkiej sytuacji: nie tylko krzepil ich na dudlll, ale i organizo\\"al przesy!J,i żywn0ści i wiadomości od rodzin are.~ztowanych.
Dnia 25 września wieczorem
ks. Poether powiadomił nas, że
r:astępnego dnia zostaniemy wy-

wiezieni do więzienia w Essen.
Wczesnym rank:em udzielił nam
gcncr<~l!lej o.bsolucji. OJtqd stradhsmy z .nim konta!' t na pewien
c?as. Zosta!iśtny przc·~·\·iezic-r1i do
innych Wil;zieJi, a później do obozu w Sachsenlwuscn.
W poto\\'ie g1·udnia również ·•s.
B. Poe(her znalazł sic w S::whsenhuuscn. Był traktowany bal·dzo surowo. Przez ·.~·iele c; •• i
przebywa! samotnie w ciemny m
bunkrze. Gdy zapytano go jednak, czy po uwolnieniu zaprze~tanie pr:.:cy wśród Poluków odJ,;O\\'lcdziGł odmownie.

- Kapłun nie tylko słowami,
ale czynem musi zachęcać sw~•J
lud <.lu wiury i składania świ.;
dc~twa pra\\"tlzie. Jestem pracownikiem w winnicy Pariskiej osw1ad~.:zył ks. Poclher i nic
mogę zaniedbywać tych, l<tórzy
5<1 po1~·icrzeni mei pieczy.
Z S:.tchsenhausen ks. Poether
został przeniesiony do obozu koncentracyjn ego w Dachau. Zakoń
czył t~m życie w dniu 5 sierpnia
1942 r. W pamięci Połaków p:Jzostanic na zawsze jako wzór
człowieka i !;:apłana, który ponad
wszystl>o umiłował sprawiedli. wość i prawdę. Na tablicy pan·,iątkowcj
ufundowanej
przez
Związek Polaków dla uczczenia
pamięci tych, którzy życie swe
oddali dla sprawy polskiej, na
pierwszym miejscu widnieje nazwisko ks. Bernarda Poethera.
Cześć jego pamięci!
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