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X. PRZYKAZAÑ LEGIONISTY

I.
Pomnij i¿ ojcowie twoi byli rycerstwem chrzeœcijañskiem u Chrystusa na ordynansach i s³udzy
Maryi. 

II. 
Najœwiêtsz¹ po Bogu tak w pokoju, jako i na wojnie jest Ojczyzna, wszelako mi³oœæ tê stwierdza
jeno czyn. 

III. 
Œwiêæ przesz³oœæ nasz¹ narodow¹, wielkie czyny Przodków, Wodzów i Wieszczów poznaj¹c –
rozpamiêtuj¹c – naœladuj¹c. 

IV. 
Czcij Rodziców i kochaj Rodzinê, pamiêtaj¹c na to, ¿e Rodzina polska silna mi³oœci¹, zdrowiem
i prac¹ prawdziwie chrzeœcijañsk¹ i polsk¹ jest kamieniem wêgielnym Wolnej Polski. 

V. 
Nie czyñ nikomu krzywdy, jako ¿e mi³oœæ bliŸniego na wojnie nawet winna œwiêciæ swoje tryum-
fy cudowne. Nie zabijaj te¿ ni w sobie, ni w towarzyszach broni tych najœwiêtszych dóbr serca
i duszy, które ca³e ¿ycie winieneœ zachowaæ i mieæ je zawsze za przewodnie, a nie wstydliwie je
ukrywaæ. 

VI. 
Czystoœæ obyczajów przestrzegaj œwiêcie, albowiem to daje najwiêksz¹ moc charakterowi cz³o-
wieka i ¿o³nierza polskiego. 

VII. 
Nie naruszaj niczyjej w³asnoœci, zw³aszcza jeœli to tobie zaopatrzenia koniecznego nie przynosi,
a bliŸniego staje siê szkod¹. 

VIII. 
Nie k³am przenigdy. Mi³uj tylko prawdê. Wszak polska natura zawsze k³amstwem, oszustwem
i oszczerstwem siê brzydzi. 

IX. 
Nie po¿¹daj niczego, bez czego siê obejœæ mo¿esz. Jako ¿o³nierz d¹¿ do uproszczenia twego sta-
nu posiadania, wszystko co ponad koniecznoœæ jest, sk³adaj¹c na o³tarzu tak potrzebuj¹cej Oj-
czyzny. 

X. 
A wszystkim co masz dziel siê z towarzyszem broni, dbaj¹c oñ nie mniej ni¿ o siebie samego.
Z prostot¹ mienia ³¹cz i prostotê ambicji, po¿¹daj¹c jeno chwa³y i dobra Ojczyzny. 



W latach I wojny œwiatowej spadkobiercy dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i maj¹cy poczucie uto¿samiania siê z pokoleniami polskich zrywów wolnoœciowych po-
czêli jawiæ polski sen o szpadzie. Nadszed³ bowiem czas przybli¿ania i wype³niania na-

szych d¹¿eñ niepodleg³oœciowych. W k³adzeniu przys³owiowej stêpki i budowaniu zrêbów rezurekcyj-
nych pañstwa polskiego aktywny by³ tak¿e Koœció³. Jego zas³ugi w sferze s³u¿by ¿ycia publicznego na-
le¿y wydobyæ i utrwaliæ w osobnym, szczegó³owym opracowaniu, jako istotny faktor naszych dziejów
najnowszych, który dziœ aktualizujemy jako etos II Rzeczypospolitej. 

W powszechnym przekonaniu kap³an-kapelan towarzyszy³ ¿o³nierzowi polskiemu od lat. Ju¿ w okre-
sie wypraw wojennych ksi¹¿¹t i królów, na szlakach hetmañskich, na polach bitew, na granicach Rze-
czypospolitej, w zmaganiach ze Szwecj¹, Moskw¹, Turcj¹, Kozakami znosi³ typowy los rycerzy i ¿o³-
nierzy, rozliczne trudy, niedostatki i ofiary. Niós³ pociechê religijn¹, podnosi³ na duchu, czêsto budzi³
mêstwo, a i sam za broñ chwyta³, choæ nie licowa³o to z jego stanem duchownym, i stawa³ siê obroñc¹
Sprawy. Na sta³e duszpasterstwo wesz³o do wojska decyzj¹ sejmu z 1690 r., ustanawiaj¹cego etat kape-
lañski w ka¿dym pu³ku piechoty i pu³ku dragonów. Osobn¹ kartê zapisali kapelani w formacjach po-
wstañczych, poczynaj¹c od Konfederacji Barskiej i Insurekcji Koœciuszkowskiej poprzez zrywy 
XIX-wieczne. Ikonografia Powstania Styczniowego przechowa³a postaæ kapelana-bojownika w sutannie
lub habicie i z krzy¿em w d³oni, a i czêsto przy szabli; obok insurgenta-¿o³nierza w rogatywce to sym-
boliczny wizerunek polskich zmagañ o wolnoœæ narodu. Czas poprzedzaj¹cy wielkie zmagania narodów
i I wojny œwiatowej tê ikonê utrwali³. 

Wiele ocen dotycz¹cych aktywnego udzia³u duchownych w ¿yciu publicznym, w tworzeniu irreden-
ty polskiej, w formacjach niepodleg³oœciowych, w ró¿nego rodzaju wojskówkach itp. budowanych by³o
na stereotypach, na schematach, w dobrej wierze lub z ignorancji, a przy tym niejednokrotnie wrêcz na
emocjach. Emocje w Polsce w tej kwestii maj¹ w miarê up³ywu czasu cechy irracjonalnoœci. Dzisiaj
kwestie te s¹ postrzegane nieco inaczej i powoduj¹ irytacjê o tzw. klerykalizacjê ¿ycia publicznego, gdy
przed stu laty absentowanie siê duchownego od aktywnoœci „politycznej” w³asnego narodu traktowano
jako przejaw indyferentyzmu narodowego, przekraczanie granic przyzwoitoœci w serwilizmie, czy wrêcz
wyobcowanie lub jednostronn¹ dyspozycyjnoœæ, czego przyk³ady niejako kontrastowe dla prezentowa-
nych w studium tak¿e tu s¹ przywo³ane.

Studium niniejsze mo¿liwie szeroko i komplementarnie podejmuje w¹tki opieki kap³añskiej nad pol-
skimi formacjami wojskowymi i w ró¿nych sferach polskiego ¿ycia obywatelskiego, jakie z wczeœniej-
szych inspiracji powstawa³y w trakcie I wojny œwiatowej. Akcentowanie wartoœci religijnych w ¿yciu
publicznym wydaje siê – co znajduje potwierdzenie w badaniach komparatywnych – ma znacznie wiêk-
sze uznanie wœród patriotycznego kleru polskiego, ni¿ w innych spo³ecznoœciach narodowych, przy
czym walory patriotyzmu polskiego duchowieñstwa pozostaj¹ stosownie wyeksponowane. Z drugiej
strony bodaj ka¿da forma patriotyzmu spo³eczeñstwa polskiego ma swoje spektakularne egzemplifika-
cje religijne. Ksiê¿a zostali niejako przymuszeni – niejednokrotnie nie o przymus fizyczny chodzi,
a o imperatyw moralny – do partycypowania w rozgrywkach i wydarzeniach w czasie I wojny œwiato-
wej oraz w okresie odradzania siê pañstwowoœci polskiej. Poza tym wydaje siê oczywisty fakt, i¿ ludzie
Koœcio³a, zw³aszcza jego funkcjonariusze, zabiegali o katolicki, chrzeœcijañski wymiar nowej Polski i jej
si³ zbrojnych, o wartoœci chrzeœcijañskie w ¿yciu publicznym, zaœ dba³oœæ o duszpastersk¹ opiekê nad
¿o³nierzem polskim by³a zgo³a ich naturalnym obowi¹zkiem. Duchowni dysponowali szczególn¹ chary-
zm¹ autorytetu osoby publicznej. 
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Praca ukazuje w miarê wnikliwy wizerunek ksiê¿y aktywnych wobec kszta³tuj¹cego siê narodowego
ruchu wojskowego. Prezentuje te¿ wiêzi spo³eczne, jakie grupa ksiê¿y wci¹gniêta do tego ruchu, wyka-
zywa³a. Ambicj¹ autorów by³o mo¿liwie osi¹gn¹æ kompletnoœæ monograficzn¹ prezentowanej proble-
matyki, choæ nowe, zgo³a zapoznane Ÿród³a (co ma³o prawdopodobne) mog¹ ujawniæ sprawy dot¹d
nieznane. Stan wiedzy i badañ nad polskim duszpasterstwem wojskowym z okresu I wojny œwiatowej
ma wp³yw na kszta³t niniejszego opracowania; literatura przedmiotu nie nale¿y do nazbyt obfitych, mo-
¿e niekiedy doœæ jednostronnych i subiektywnych,  nie ca³kiem bezstronnych, ale jest dostatecznie re-
prezentatywna i pozwalaj¹ca na wnioski uogólniaj¹ce na tle dziejów narodu i Koœcio³a polskiego. 

Mimowolnie praca w³¹cza siê w dyskurs publiczny – wczorajszy i dzisiejszy – o miejscu i roli kleru
w ¿yciu polskiego suwerena, jakim jest imponderabium Rzeczypospolitej. Czy na wszystkich trudnych
zakrêtach, w miejscach i dniach prze³omowych byli i byæ musieli ksiê¿a?! Czy ich udzia³ stanowi prze-
s¹dzaj¹cy motyw i argument dla charakteru wydarzeñ?! Czy duchowni byli nie do zast¹pienia w polskim
krajobrazie politycznym, spo³ecznym, kulturowym, etycznym, duchowym etc?! Jaki by³ koszt ich zaan-
ga¿owania – osobisty, spo³eczny, narodowy, koœcielny etc?! 

Autorzy ¿ywi¹ niep³onn¹ nadziejê, ¿e opracowanie nie pozostanie bez echa i wpisuje siê istotnymi tre-
œciami w historiografiê naszych dziejów najnowszych, dziejów wojska i duszpasterstwa wojskowego.

Publikacje niniejsz¹ pragniemy poœwieciæ pamieci ks. biskupa gen. W³adys³awa Bandurskiego,
¯o³nierza Niepodleg³oœci, w 80. rocznicê Jego œmierci.
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S ytuacja polityczna w Europie w koñcu pierwszego dziesiêciolecia XX w. sprawi³a, i¿ walka
zbrojna o niepodleg³oœæ Polski sta³a siê ponownie realn¹. W zwi¹zku z tym na ziemiach pol-
skich (g³ównie w Galicji), ale tak¿e w zachodniej Europie i obu Amerykach, powsta³y organi-

zacje paramilitarne, stawiaj¹ce sobie za cel walkê zbrojn¹ z Rosj¹ u boku Austro-Wêgier. Najwa¿niej-
szymi z nich by³y Zwi¹zek Strzelecki i Polskie Dru¿yny Strzeleckie. Mniejsze znaczenie w tym zakre-
sie mia³y „Sokó³”, Dru¿yny Bartoszowe i Dru¿yny Podhalañskie. 

W utworzonym w 1910 r. Zwi¹zku Strzeleckim (komendant g³ówny Józef Pi³sudski) dzia³a³ m.in. ks.
Józef Bielawski. Pocz¹tkowo czynny w „Sokole”, w 1911 r. zorganizowa³ (i do wojny w 1914 r. spra-
wowa³ funkcjê jego prezesa) oddzia³ Zwi¹zku Strzeleckiego w Brzozowie1.

Stanis³aw ¯ytkiewicz za³o¿y³ Dru¿ynê Bartoszow¹ w rodzinnej Boguchwale na RzeszowszczyŸnie.
Zwi¹zany szkoln¹ przyjaŸni¹ z oficerami Zwi¹zku Strzeleckiego Tadeuszem Furgalskim i Albinem Fle-
szarem, odda³ dru¿ynê do dyspozycji tej organizacji. Sam zaœ, po uzyskaniu w 1914 r. œwiêceñ kap³añ-
skich, obj¹³ funkcjê kapelana okrêgu rzeszowskiego Zwi¹zku Strzeleckiego2.

Aktywistami Polskich Dru¿yn Strzeleckich byli m.in. ksiê¿a Jan Bubula, Walenty Antoni Gawroñski
i Stanis³aw P³onczyñski, którzy od 1913 r. sprawowali funkcje prezesów dru¿yn w S³opnicy Królew-
skiej, w Skrzydlnej oraz w Tymbarku3. Ks. Jan Ferens od 1914 r. uczestniczy³ w pracach PDS w Bucza-
czu4. W tym te¿ roku w prace tej organizacji zaanga¿owa³ siê ks. Józef Lubelski5. 

Istniej¹ce od 1867 r. trójzaborowe Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ stara³o siê podnosiæ sprawnoœæ
fizyczn¹ polskiego spo³eczeñstwa poprzez propagowanie gimnastyki. Pod wp³ywem dzia³alnoœci mili-
tarnej Zwi¹zku Strzeleckiego i Polskich Dru¿yn Strzeleckich na prze³omie 1912 i 1913 r. powo³ano na
terenie Galicji Sta³e Dru¿yny Soko³a, w których odbywa³o siê szkolenie wojskowe cz³onków. 

W pracach „Soko³a” uczestniczyli wówczas m.in. o. Damian Wêgiel (w Kutkorzu), ks. Tadeusz Kru-
szyñski (od 1912 r. kapelan dru¿yny w Wieliczce)6, ks. Bronis³aw Œwieykowski7, ks. Józef Panaœ (cz³onek
Sta³ej Dru¿yny Soko³a w Dobromilu)8, ks. Józef £uszczki, za³o¿yciel Dru¿yn Sokolich na Œl¹sku Cieszyñ-
skim w Morawskiej Ostrawie i Gruszowie9 i ks. Józef Cieœlik (w Rzeszowie)10 oraz ks. W³adys³aw Pilin
w Ska³acie, a potem w Brze¿anach i Ko³omyi. Ks. Adam Kopyciñski w 1913 r. by³ inicjatorem powo³ania
Soko³a w Gaw³uszowicach pod Mielcem. Do wojny sprawowa³ w nim funkcjê prezesa11. 
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Dru¿yny Bartoszowe istnia³y od 1908 r. By³a to organizacja o charakterze kulturalno-obywatelskim.
Stawia³a sobie za cel tworzenie ognisk polskiego ¿ycia kulturalnego, krzewienie zami³owania do æwi-
czeñ gimnastycznych. Szkolenie wojskowe podjêto w tym samym czasie, co i w „Sokole”. 

W szeregach tej organizacji znaleŸli siê liczni ksiê¿a, wœród których funkcje naczelników pe³nili: ks.
Ludwik Dêbski (w Baryszy), ks. Edward Szczerbowski (w Berezówce), ks. Franciszek Kie³bicki (w Bo-
guchwale), ks. Micha³ Œwietnicki (w Bukowisku), ks. Czes³aw £ukasik (w Czarnym Dunajcu), ks. Ka-
zimierz Lagosz (w Folwarkach, potem by³ tam ks. Wiktor Potrzebski), ks. Stanis³aw Popkiewicz (w Ka-
mionce Strumi³owej), ks. Jaworski (w Stojañcach), ks. Stanis³aw Szkodziñski (w Toporowie), w prace
tej organizacji zaanga¿owali siê tak¿e ks. Adam Hentschel (w Bi³ce Szlacheckiej), ks. Drêgowski
(w Borkach Wielkich), ks. Adam Ma³aczyñski (w Firlejowie), ks. Józef Ulanowski (w Gaci), ks. Stani-
s³aw Kawecki (w Iwanówce), ks. Józef Wawszczak (w Kowalówce), ks. Stanis³aw Dahl (w Kraczko-
wej), ks. Micha³ Szajer (w Medyce), ks. Józef Leœniak (w Nowosió³kach Biskupich), ks. Roman Pietru-
ski (w Oknianach), ks. Maksymilian Majewski (w Pistyniu), ks. Józef Widawski (w Podmichalu), ks.
Adam Pauli (w Starych Brodach), ks. Henryk Uchman i ks. Ludwik Paluch (w Stojañcach), ks. Franci-
szek Konieczny i ks. Jan Zachara (w Trembowli, ten ostatni by³ kapelanem dru¿yny), ks. Józef Dziedzic
(w Wojtkowej), ks. Franciszek Laskoœ (w Zarszynie)12. Wiadomo, i¿ do Dru¿yn Bartoszowych nale¿eli
tak¿e ks. Józef Panaœ13 i ks. Jan Czyrek14 oraz ks. Janiszewski (na Bukowinie)15. 

Wa¿n¹ rolê w ¿yciu Dru¿yn Bartoszowych odgrywali ks. Wiktor Potrzebski i ks. Edward Szczerbow-
ski, obaj z Monasterzysk. 1 lutego 1913 r. z nominacji Rady Naczelnej zostali oni cz³onkami komitetu
mê¿ów zaufania na chor¹giew buczack¹16. 

Dru¿yny Podhalañskie stawia³y sobie zadanie pielêgnowania æwiczeñ gimnastycznych i sportowych,
a przez nie wyrabiania w ludziach karnoœci i dzielnoœci. Obejmowa³y swoim dzia³aniem teren Podhala.
Istnia³y od koñca 1912 r. 

W ich prace zaanga¿owali siê m.in. ks. Stanis³aw Kotarba (organizator i naczelnik dru¿yny im. An-
drusikiewicza w Chocho³owie), ks. Micha³ Strojek (wiceprezes dru¿yny w Szaflarach), ks. Wojciech Lu-
raniec (wiceprezes) i ks. Adam Oczkowski (gospodarz) z dru¿yny w Rabie Wy¿nej oraz ks. Karol Pa-
luch, wiceprezes dru¿yny w Odrow¹¿u. 

W sk³ad Wydzia³u Zwi¹zków Dru¿yn Podhalañskich 4 maja 1913 r. zosta³ wybrany ks. Kotarba, wi-
kary z Chocho³owa. Jednak wobec przeniesienia go 2 lipca na inn¹ placówkê duszpastersk¹ zaprzesta³
dzia³alnoœci w Dru¿ynach Podhalañskich17. 

W ruchu skautowym w Warszawie aktywnie dzia³ali ks. Kazimierz Lutos³awski i ks. Jan Mauersberger18. 
Osobnego wspomnienia wymaga sylwetka biskupa W³adys³awa Bandurskiego, od 1906 r. sprawuj¹-

cego urz¹d sufragana lwowskiego. 
Pocz¹tkowo zwi¹zany z dzia³aczami narodowej demokracji, ze wzglêdu na ich nazbyt ugodow¹ po-

stawê w stosunku do w³adz rosyjskich w Królestwie Polskim, zwi¹za³ siê z ruchem niepodleg³oœciowym. 
Jako „Mieczys³aw Ziemski” uczestniczy³ w pracach tajnej organizacji Hufiec Œwiêty, która w 1912 r.

szykowa³a siê do dokonania demolacji soboru prawos³awnego na pl. Saskim w Warszawie podczas pla-
nowanego pobytu cara Miko³aja II (wobec odwo³ania wizyty do akcji nie dosz³o). W tym czasie spra-
wowa³ funkcjê kapelana tajnej Konfederacji Polskiej19. 

Patronowa³ Dru¿ynom Bartoszowym, „Soko³owi” i Polskim Dru¿ynom Strzeleckim, których by³ ka-
pelanem. 

W marcu 1914 r., na pogrzebie ostatniego cz³onka Rz¹du Narodowego z 1863 r., Józefa Janowskiego,
pozna³ osobiœcie Józefa Pi³sudskiego. Mowa pogrzebowa wyg³oszona przez komendanta Zwi¹zku Strze-
leckiego wywar³a na bp. Bandurskim wielkie wra¿enie. Jak póŸniej wspomina³, mia³em przemawiaæ, ale
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nie mog³em. Po przemówieniu Komendanta nic dodaæ nie by³o mo¿na. To by³ sam w sobie najdoskonal-
szy krzyk polskiej duszy, rw¹cej siê do zbrojnego czynu. Zrozumia³em, ¿e to jedyny cz³owiek, przed któ-
rego oczami otwiera siê jasna przysz³oœæ, to najw³aœciwszy cz³owiek na w³aœciwym miejscu. 

Do zgromadzonych na cmentarzu powiedzia³: Po takim przemówieniu nic siê nie mówi! Ju¿ siê czy-
ni! Idzie siê w bój! Na rozkaz!20

Od tej chwili a¿ do swojej œmierci w 1932 r. bp Bandurski pozostawa³ pod silnym wra¿eniem osobo-
woœci Pi³sudskiego. 

5 sierpnia 1914 r., ju¿ po rozpoczêciu mobilizacji oddzia³ów strzeleckich, a na dzieñ przed wybuchem
wojny austriacko-rosyjskiej, bp Bandurski odprawi³ w archikatedrze lwowskiej uroczyst¹ mszê œw. dla
oko³o 200 strzelców w 50. rocznicê stracenia Romualda Traugutta i jego towarzyszy. Na koniec celebry
powiedzia³: B³ogos³awiê was… Idziecie w bój… Idziecie na œmieræ… B³ogos³awiê was… IdŸcie – zwy-
ciê¿ajcie… Wróæcie nam…21
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20 Za W.J. Wysocki, A.Cz. ¯ak, Biskup W³adys³aw Bandurski, Pruszków 1997, s. 41.
21 M. Sokolnicki, Rok czternasty, Londyn 1961, s. 185.

Uchwa³a Rz¹du Konfederacji Polskiej sygnowana przez ks. bp. W³adys³awa
Bandurskiego (Mieczys³awa Ziemskiego).

Ks. bp W³adys³aw
Bandurski, sufragan
lwowski.

Lwów 30 maja 1912 r. Przemówienie ks. bp. W³adys³awa Bandurskiego do skautów.
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7 sierpnia 1914 r., nastêpnego dnia po wymarszu na wojnê 1 kompanii kadrowej strzelców, biskup
krakowski Adam Sapieha, przychylaj¹c siê do proœby znanego historyka, prof. Wac³awa Toka-
rza, wyrazi³ zgodê na skierowanie kapelana do formowanych w Krakowie oddzia³ów strzelec-

kich. Wybór pad³ na przedstawiciela zakonu kapucynów, o. Kosmê Lenczowskiego22. W swoich pamiêt-
nikach o. Kosma tak przedstawi³ okolicznoœci powo³ania do kapelañskiej s³u¿by: 

7 sierpnia jestem w chórze na nieszporach z Ojcami. (…) O. Gwardian wywo³uje mnie na korytarz.
(…) Ojciec Gwardian patrzy mi w oczy i nic nie mówi. Zapytujê: pewno do wojska wzywaj¹? 

- Tak! 
- A do którego pu³ku? 
- Zgadnijcie! 
- Do 20? 
- Nie. 
- Do 13? 
- Nie. 
- Do Strzelca? 
- Tak. Pójdziecie? 
Parê sekund pomyœla³em nad wa¿noœci¹ sprawy. Mo¿na to przyp³aciæ œmierci¹ od kuli, a gorzej, gdy-

by od stryczka moskiewskiego, bo Strzelcy nie byli jeszcze kombatantami austriackimi, wiêc te¿ Moska-
le zapewne schwytanych, tym wiêcej kapelana, wieszaæ bêd¹. Ale tu idzie o pos³ugê duchown¹ Polakom
rannym i chorym, o polowe duszpasterstwo. Zadecydowa³em: niewiele stracê, gdy zginê, bo tylko ¿ycie
doczesne, a mogê du¿o dobrego uczyniæ. (…) Wprawdzie za wczeœnie – pomyœla³em – ale gdy id¹ i pro-
sz¹ o kapelana, idê! 

Odrzek³em: Jaki¿ los zgotowa³ mi to szczêœcie?23

O. Kosma Lenczowski by³ pierwszym kapelanem w polskich formacjach wojskowych w okresie
I wojny œwiatowej24. Pocz¹tkowo sprawowa³ swoj¹ funkcjê w grupie strzeleckiej Mieczys³awa „Ryszar-
da” Trojanowskiego, stanowi¹cej czêœæ oddzia³u Józefa Pi³sudskiego, przemianowanego ju¿ 22 sierpnia
1914 r. na 1 Pu³k Piechoty Legionów Polskich. 

W zwi¹zku z utworzeniem Naczelnego Komitetu Narodowego i powo³aniem Legionów Polskich
(16 sierpnia 1914 r.), które mia³y uczestniczyæ w walkach z Rosjanami u boku pañstw centralnych, pod-
jêto decyzjê o sformowaniu dwóch Legionów: Zachodniego (pierwsz¹ jego jednostkê stanowi³ 1 pp LP)
oraz Wschodniego. 
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CZYN ZBROJNY
LEGIONÓW POLSKICH

22 By³a to inicjatywa ks. Jana Masnego, proboszcza parafii pw. œw. Szczepana w Krakowie, ks. Józefa Kondalewicza,
kapelana wojska austriackiego oraz Wac³awa Tokarza, profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego i dzia³acza Polskich Dru¿yn
Strzeleckich.
23 K. Lenczowski, Pamiêtnik kapelana Legionów, Kraków – Krosno 1989, s. 15.
24 Wychodz¹cemu na wojnê zakonnikowi obiecano oficjaln¹ nominacjê na kapelana, jednak za³atwienie tej sprawy
przebiega³o w typowo biurokratycznym tempie. Nominacjê kapelañsk¹ o. Lenczowski otrzyma³ od biskupa polowego armii
austriackiej Emeryka Bielika dopiero w marcu 1915 r. Przekszta³cenie z koñcem 1916 r. funkcji referenta spraw
duszpasterskich przy Komendzie Legionów Polskich w Superiorat Polowy pozostawi³o sprawy nominacji kapelañskich
w krêgu legionowym.



Kapelanem Legionu Wschodniego zosta³ inny ka-
pucyn z Kutkorza ko³o Lwowa, o. Damian Wêgiel.
Równie¿ w jego szeregach rozpocz¹³ s³u¿bê wojsko-
w¹ ks. Józef Panaœ, sprawuj¹cy pocz¹tkowo funkcjê
oficera prowiantowego IV batalionu. Kiedy sformo-
wano dwa legionowe pu³ki piechoty (1 i 2 pp), obaj
zostali ich kapelanami25. 

Wskutek niepowodzeñ militarnych wojsk austriac-
kich na terenie wschodniej Galicji, oddzia³y Legionu
Wschodniego wycofano 29 sierpnia 1914 r. ze Lwo-
wa. Po ciê¿kim marszu odwrotowym w po³owie
wrzeœnia dotar³y one do Mszany Dolnej. Tam, w re-
zultacie agitacji antyaustriackiej, rozwijanej w legio-
nowych szeregach przez zwolenników orientacji pro-
rosyjskiej, wiêkszoœæ ¿o³nierzy odmówi³a z³o¿enia
przysiêgi. W akcji tej bardzo aktywnie uczestniczy³
o. Damian Wêgiel, który przed uroczystoœci¹ zaprzy-
siê¿enia w wyg³oszonym kazaniu wezwa³ do bojkotu
przysiêgi. W efekcie Legion Wschodni przesta³ ist-
nieæ. Z ¿o³nierzy, którzy z³o¿yli przysiêgê, utworzo-
no 26 wrzeœnia 1914 r., pocz¹tkowo s³aby liczebnie,
3 pp LP. Jego kapelanem zosta³ ks. Józef Panaœ. Na-
wo³uj¹cy do bojkotu o. Damian Wêgiel ukrywa³ siê
przed w³adzami austriackimi na terenie Czech26. 

W tej sytuacji uleg³y likwidacji dowództwa (czyli
zgodnie z ówczesn¹ nomenklatur¹ „komendy”) Le-
gionu Wschodniego i Legionu Zachodniego, pozosta-
wiono jedynie Komendê Legionów Polskich, której

podporz¹dkowano istniej¹ce wówczas trzy (1, 2 i 3) pu³ki piechoty. Na stanowisku referenta spraw dusz-
pasterskich skierowano do Komendy Legionów Polskich ks. Jana Tomaszkiewicza, kapelana z armii au-
striackiej, który w po³owie wrzeœnia 1914 r. obj¹³ swoj¹ funkcjê27. Podlega³ mu tak¿e o. Patrycjusz An-
tosz, wyreklamowany z armii austriackiej zakonnik-reformata, kapelan utworzonego na terenie zachod-
niej Galicji 2 pp LP, kap³an, wedle o. Lenczowskiego, têgi, zdrowy, zdolny, obdarzony przy tym tubal-
nym g³osem28. 

Kapelan-wolontariusz otrzymywa³ jurysdykcjê od swojego biskupa, zakonnicy od swojego prowin-
cja³a. W strukturze duszpasterstwa wojskowego kapelani Legionów Polskich podlegali Wikariatowi Po-
lowemu, na czele którego sta³ od 1911 r. biskup polowy Emeryk Bielik. W siedzibie wikariatu w Wied-
niu znajdowa³y siê arkusze informacyjne kapelanów „polskiego wojska”. Jednak¿e zale¿noœæ ta by³a
wzglêdna i formalna; mo¿na j¹ porównaæ do zale¿noœci poszczególnych formacji Legionów Polskich od
c.k. armii29. 
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25 J. Panaœ, op. cit., s. 14-15.
26 K. Lenczowski, op. cit., s. 71. W przechowywanych w Archiwum Prowincji Krakowskiej OO. Kapucynów (dalej
APKK) papierach o. Damiana Wêgla nie ma ¿adnych materia³ów dotycz¹cych Legionu Wschodniego.
27 A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1915, Warszawa 1988, s. 77. Pierwszy raz ks. Tomaszkiewicz jest
wzmiankowany pod dat¹ 18 wrzeœnia 1914 r.
28 K. Lenczowski, op. cit, s. 117. W Karcie kwalifikacyjnej dla Komisji Weryfikacyjnej, wype³nionej w 1922 r., ks. Antosz
poda³, i¿ 2 sierpnia 1914 r. zosta³ powo³any do armii austriackiej na stanowisko kapelana przy 90 pp i 36 pp Obrony
Krajowej. Gdy Legiony wyrusza³y na front, otrzyma³ pozwolenie przeniesienia siê do 2 pp LP. Jako kapelan s³u¿y³ w nim
od 30 wrzeœnia 1914 r. Archiwum Zakonu OO. Reformatów w Krakowie, papiery po o. Patrycjuszu Antoszu. Natomiast
wed³ug akt personalnych przechowywanych w CAW (nr 1822, 2015) by³ w Legionach od sierpnia.
29 Zob. K. Lenczowski, op. cit., s. 139; K. Nowina-Konopka, Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich,
Kraków 1993, s. 361. Poza posiadaniem kart personalnych zainteresowanie Wikariatu Polowego sprowadza³o siê do
przekazania kilku o³tarzy polowych kapelanom legionowym (by³y one dwojakiego rodzaju: wielki, przechowywany w skrzyni i
przewo¿ony w taborze oraz ma³y, zwany tornistrowym, gdy¿ dostosowany by³ do najtrudniejszych warunków polowych).

O. Damian Wêgiel, kapelan Legionu Wschodniego.
Obok ¿o³nierz w mundurze Dru¿yn Bartoszowych.



Organizacja s³u¿by duszpasterskiej: 
struktura, kadry, zmiany personalne

Pocz¹tkowo struktura organizacyjna s³u¿by duszpasterskiej Legio-
nów by³a bardzo prosta: referentowi spraw duszpasterskich podlega-
li kapelani pu³kowi. Jednak rych³o, ze wzglêdu na tworzenie nowych
jednostek liniowych i rozbudowê formacji ty³owych, zaistnia³a po-
trzeba skierowania do legionowych szeregów kolejnych kapelanów. 

Ju¿ 25 wrzeœnia 1914 r., po walkach nad Wis³¹, 1 pp LP Józefa Pi³-
sudskiego zosta³ wzmocniony przez przyby³y z Krakowa pó³batalion
Mariana Kukiela. W jego sk³adzie dotar³ do pu³ku ks. Stanis³aw ¯yt-
kiewicz, który od koñca sierpnia sprawowa³ funkcjê kapelana w ko-
mendzie placu LP w Krakowie. Ks. ¯ytkiewicz zosta³ wówczas kape-
lanem VI baonu. Kapelan ten, neoprezbiter z Przemyœla, by³ typem
neurastenika, w dzieñ niezdolnym do ¿adnej pracy, zarówno umys³o-
wej, jak i fizycznej. O¿ywia³ siê dopiero po zachodzie s³oñca, prowa-
dz¹c wówczas aktywny tryb ¿ycia. Mowê mia³ bardzo powoln¹, dla-
tego rozmowa z nim by³a niezwykle mecz¹ca. Gdy rozpoczyna³a siê
bitwa, udawa³ siê w pobli¿e pola walki, ¿ywo interesuj¹c siê jej prze-
biegiem30. 

W dniach 29, 30 wrzeœnia oraz 1 paŸdziernika Komenda Legio-
nów, 2 i 3 pp LP i inne mniejsze pododdzia³y wyruszy³y na front kar-
packi, do marca 1915 r. uczestnicz¹c w dzia³aniach na pograniczu
Wêgier i Galicji. 

Równie¿ formacje ty³owe otrzyma³y swojego kapelana. Od 18 li-
stopada 1914 r. w baonie uzupe³niaj¹cym LP kpt. Andrzeja Galicy,
stacjonuj¹cym na Œl¹sku, s³u¿y³ ks. Bronis³aw Gilewicz. Formalnie
funkcjê kapelana sprawowa³ od 31 grudnia31. 

Struktura organizacyjna duszpasterstwa Legionów Polskich (koniec 1914 r.) 
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30 K. Lenczowski, op. cit., s. 38, 61.
31 CAW: I.120.63.266, akta Krzy¿a Niepodleg³oœci nr 231 ks. Bronis³awa Gilewicza.

referent spraw duszpasterskich
Komendy Legionów Polskich

ks. Jan Tomaszkiewicz

kapelan 1 pp LP
o. Kosma Lenczowski

kapelan VI baonu
ks. Stanis³aw ¯ytkiewicz

kapelan baonu uzupe³niaj¹cego
ks. Bronis³aw Gilewicz

kapelan 2 pp LP
o. Patrycjusz Antosz

kapelan 3 pp LP
ks. Józef Panaœ

O. Kosma Lenczowski, pierwszy
kapelan legionowy.



Nale¿y podkreœliæ, i¿ w rzeczywistoœci kapelani 1 pp LP, VI baonu i baonu uzupe³niaj¹cego zachowywa-
li faktyczn¹ niezale¿noœæ od ks. Jana Tomaszkiewicza. Wynika³o to m.in. z tego, ¿e formacje te dzia³a³y
w du¿ej odleg³oœci od pozosta³ych pu³ków legionowych. Sprzyja³ temu tak¿e bierny charakter szefa legio-
nowego duszpasterstwa. Lekcewa¿enie formacji legionowych przez w³adze austriackie, szczególnie w po-
cz¹tkowym okresie wojny (lata 1914-1915), znalaz³o swoje odbicie m.in. w kwestii stopni wojskowych. Do-
wódcom legionowym nadano rangi urzêdników wojskowych kolejnych klas (np. chor¹¿y – XII kl., podpo-
rucznik – XI kl.) i ich oznaki oraz nakazano oddawaæ honory wojskowe oficerom c.k. armii podobnej ran-
gi. Takie upoœledzenie w stosunku do wojskowych austriackich dotknê³o te¿ kapelanów legionowych. 

O. Antosz 29 wrzeœnia 1914 r. otrzyma³ rangê urzêdnika wojskowego X kl. (por.), a 27 stycznia 1915 r.
– IX kl. (kpt.), ks. Panaœ 16 paŸdziernika 1914 r. zosta³ urzêdnikiem wojskowym XI kl. (ppor.), a 11 li-
stopada – X kl. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ w armii austriackiej najni¿sz¹ rang¹ kapelañsk¹ stanowi³a IX kl.32

Ks. Tomaszkiewicz, jako kapelan przydzielony z c.k. armii, posiada³ tê w³aœnie klasê33. 
Komenda Legionów nada³a te¿ rangi kapelanom 1 pp LP. O. Lenczowski – urzêdnik wojskowy X kl.

(29 wrzeœnia 1914 r.) i IX kl. (27 stycznia 1915), ks. ¯ytkiewicz IX kl. (15 czerwca 1915). Jednak ran-
gi te nie by³y uznawane w pu³ku, a póŸniej i w I Brygadzie. Obowi¹zywa³y nominacje Pi³sudskiego
z dnia 9 paŸdziernika; obaj kapelani otrzymali wtedy stopnie podporuczników34. 

W 1915 r., w zwi¹zku z rozbudow¹ Legionów, zaistnia³a potrzeba skierowania do ich szeregów no-
wych kapelanów. Dosz³o te¿ do przesuniêæ na istniej¹cych dot¹d stanowiskach. 

Po przeniesieniu w koñcu kwietnia 1915 r. Komendy Legionów do Królestwa Polskiego z funkcji refe-
renta spraw duszpasterskich zwolniono ks. Tomaszkiewicza. Decyzjê tê uzasadniono jego ma³ym zaanga¿o-
waniem na zajmowanym stanowisku. Na nastêpcê wyznaczono ks. Józefa Panasia. Poniewa¿ w tym czasie
by³ jedynym kapelanem w walcz¹cej na froncie II Brygadzie, jej dowódca przetrzymywa³ go a¿ do powro-
tu z ty³ów o. Antosza. Ks. Panaœ dotar³ do Komendy Legionów 7 sierpnia 1915 r.35 Dopiero w dwa dni póŸ-
niej otrzyma³ on etatowe stanowisko szefa referatu duszpasterskiego i awans na urzêdnika wojskowego
IX kl. Ks. Tomaszkiewicza skierowano do szko³y podchor¹¿ych LP w Kamieñsku, a kapelanem 3 pp LP zo-
sta³ 1 wrzeœnia ks. Wiktor Kwapiñski36 (formalnie od 1 stycznia 1916 r., urzêdnik wojskowy IX kl.). 
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Pierwsza legitymacja kape-
lañska o. Kosmy Lenczo-
wskiego, podpisana przez
Józefa Pi³sudskiego
30 sierpnia 1914 r. 
w Kielcach.

32 T. Nowakowski, Armia Austro-Wêgierska 1908-1918, Warszawa 1992, s. 77.
33 H. Lewartowski, B. Pochmarski, J.A. Teslar: Szlakiem bojowym Legionów, Lwów 1915, s. 12.
34 T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934, s. 83.
35 J. Panaœ, op. cit., s. 81-86. Natomiast o. Lenczowski napisa³, i¿ jego nominacja nast¹pi³a nieco przypadkowo: w tym
czasie pozostawa³ „pod rêk¹” Komendy Legionów. K. Lenczowski, op. cit., s. 112. Za t¹ wersj¹ przemawia fakt niskiej
rangi ks. Panasia.
36 CAW, akta personalne nr 3691.



Ks. Józef Panaœ nale¿a³ do najm³odszych wiekiem (ur. 1887 r.)
kapelanów legionowych (m³odszym by³ tylko ks. ¯ytkiewicz,
ur. w 1889 r.). W 1911 r. wyœwiêcony na kap³ana, by³ wikariu-
szem w Dublanach, a potem katechet¹ szko³y w Dobromilu, pra-
cowa³ te¿ wœród polskich robotników sezonowych na terenie
Niemiec. Bêd¹c przed wojn¹ cz³onkiem organizacji patriotycz-
nych, by³ w stanie zrozumieæ mentalnoœæ legionistów. Bior¹c
chlubny udzia³ od samego pocz¹tku w dzia³aniach bojowych Le-
gionów, zyska³ dziêki temu autorytet wœród ¿o³nierzy37. Zdaniem
o. Kosmy Lenczowskiego by³ to rozumny, dzielny kapelan przy
Komendzie Legionów38. Nie dba³ sam o siebie, wiecznie obdarty
i brudny, a Polak gor¹cy, wydawa³ mi siê nawet szowinist¹ – za-
notowa³ we wspomnieniach ks. Kazimierz Konopka39. 

Wiosn¹ 1915 r. dotychczasowy duszpasterz baonu kpt. Galicy,
ks. Bronis³aw Gilewicz, obj¹³ funkcjê kapelana szko³y podcho-
r¹¿ych w Kamieñsku. Zast¹piony przez ks. Jana Tomaszkiewi-
cza, przeszed³ do powo³anej 22 marca tego roku Komendy Gru-
py LP. 

11 maja 1915 r. utworzono 4 pp LP, który ju¿ 15 lipca wyru-
szy³ na front. Od 23 wrzeœnia jego kapelanem by³ niem³ody
(ur. 1870) bernardyn, o. Cyryl Strzemecki. Wybór ten okaza³ siê
nietrafny. O. Strzemecki, cz³owiek starszy i ca³kiem powa¿nej tuszy40, bardzo trwo¿liwy, nie mia³ ¿o³nier-
skiego ducha41, rych³o okaza³ siê niezdolnym do s³u¿by w polu. Ju¿ w trakcie pierwszych walk na Wo-
³yniu nie potrafi³ ukryæ przed ¿o³nierzami lêku, daj¹c z³y przyk³ad legionistom. W tej sytuacji dowódca
4 pp LP, pp³k Boles³aw Roja, pozby³ siê go z pu³ku. O. Strzemecki zosta³ przeniesiony do Komendy Gru-
py LP. W wyniku starañ pp³k. Roji, 27 grudnia skierowano do podleg³ej mu jednostki jezuitê, ks. Kazi-
mierza Konopkê, który do pu³ku do³¹czy³ 10 stycznia 1916 r.42 Nominacjê na urzêdnika wojskowego
IX kl. otrzyma³ w dniu 25 lutego. 

28 lipca sformowano 6 pp LP, który ju¿ 12 wrzeœnia wyruszy³ na front, by wzi¹æ udzia³ w kampanii
wo³yñskiej. Kapelanem pu³ku by³ od 27 wrzeœnia, w randze urzêdnika wojskowego IX kl., ks. Bronis³aw
Gilewicz43. 

Du¿e zmiany organizacyjne nast¹pi³y w oddzia³ach podleg³ych Pi³sudskiemu. Jeszcze 18 grudnia
1914 r. powsta³a I Brygada Legionów, z³o¿ona m.in. z 1 i 5 pp LP. 10 maja 1915 r. zorganizowano w niej
7 pp LP. W zwi¹zku z tymi zmianami dosz³o te¿ do reorganizacji duszpasterstwa. Po d³u¿szych stara-
niach w czerwcu 1915 r. do³¹czy³ do brygady pijar, ks. Henryk Ciepicha³³44. Mianowany przez Pi³sud-
skiego podporucznikiem (7 lipca), od 1 stycznia 1916 r. z nominacji Komendy Legionów zosta³ urzêd-
nikiem wojskowym IX kl. Ks. Ciepicha³³ od 15 czerwca by³ kapelanem 1 pp LP, o. Lenczowski 5 pp LP,
a ks. ¯ytkiewicz 7 pp LP. Warto zaznaczyæ, ¿e w I Brygadzie uznawano tylko czêœæ poleceñ wydawa-
nych przez ks. Panasia45. 

Ze wzglêdu na ma³e zaanga¿owanie w s³u¿bê oraz wzbudzenie wobec swojej osoby niechêci kozie-
nickich ksiê¿y, w koñcu 1915 r. zosta³ zwolniony z Legionów i odes³any do armii austriackiej ks. Jan
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37 W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2006, s. 14.
38 K. Lenczowski, op. cit., s. 96.
39 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 32.
40 J. Panaœ, op. cit., s. 106.
41 K. Lenczowski, op. cit., s. 94, 115.
42 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 25, 29.
43 Rok bojów na Polesiu, Warszawa 1917, s. 191.
44 CAW, akta personalne nr 1368, 5916, 6277. Ks. Ciepicha³³ przez d³u¿szy czas korespondowa³ w tej sprawie 
z o. Lenczowskim, ostatecznie przyjêcie na funkcjê kapelana za³atwi³ bezpoœrednio z Pi³sudskim, ofiarowuj¹c mu przy
okazji ryngraf Matki Boskiej Ostrobramskiej. K. Lenczowski, op. cit., s. 87.
45 Tam¿e, s. 96.

Ks. Józef Panaœ. 
Rys. Stefan Sonnewend.



Tomaszkiewicz, pe³ni¹cy dot¹d s³u¿bê w Komendzie Grupy LP w Kozienicach46. Na proœbê ks. Józefa
Panasia (z 6 stycznia 1916 r.) jego miejsce mia³ zaj¹æ o. Kosma Lenczowski. Awansowany dzieñ póŸ-
niej na porucznika I Brygady, 13 stycznia odjecha³ na ty³y47. Jednak stanowiska tego nie otrzyma³, gdy¿
komendant Grupy LP, p³k Zygmunt Zieliñski, polubi³ pracuj¹cego w Kozienicach o. Cyryla Strzemec-
kiego i sprawi³, i¿ cofniêto rozkaz zwalniaj¹cy tak¿e tego duchownego z Legionów48. O. Lenczowski ob-
j¹³ funkcjê kapelana w Domu Uzdrowieñców LP w Kamieñsku. Ostatecznie o. Strzemecki zakoñczy³
s³u¿bê legionow¹ 3 listopada 1916 r.49

Natomiast w 1916 r. powo³ano do s³u¿by legionowej dwóch ksiê¿y: Józefa Franciszka £uszczkê
(urzêdnik wojskowy IX kl. z 14 lipca 1916) i Zygmunta Wiszniewskiego (urzêdnik wojskowy IX kl.
z 3 listopada 1916)50. Od koñca wrzeœnia 1916 r. kapelanem 5 pp LP by³ ks. Stanis³aw ¯ytkiewicz, bo-
wiem 7 pp LP rozformowano. 30 grudnia tego¿ roku ks. Panaœ otrzyma³ tytu³ superiora Legionów Pol-
skich. 

Wobec konfliktu, jaki zaistnia³ w 4 pp LP miêdzy p³k. Boles³awem Roj¹ a ks. Kazimierzem Konop-
k¹, na proœbê tego ostatniego dosz³o do zmiany na stanowisku kapelana tej jednostki. Miejsce ks. Ko-
nopki (przeniesionego 13 stycznia 1917 r.) zaj¹³ 31 stycznia 1917 r. o. Kosma Lenczowski. Ks. Konop-
ka przeszed³ do 6 pp LP, natomiast ks. Bronis³aw Gilewicz do Domu Uzdrowieñców51. Nowi kapelani
objêli stanowiska poza pu³kami: ks. £uszczki w dywizyjnym zak³adzie sanitarnym, a ks. Wiszniewski
w szpitalu w Dêblinie52. 

W organizacji legionowego duszpasterstwa mia³ miejsce znamienny fakt: 1 i 2 pu³ki u³anów LP oraz
1 pu³k artylerii LP nigdy nie mia³y swoich etatowych kapelanów. Zapewne pocz¹tkowo wynika³o to
z niezbyt du¿ej liczebnoœci tych formacji (ostatecznie pu³ki kawalerii zorganizowano w 1916 r.), b¹dŸ
rozdzielania ich miêdzy poszczególne brygady. Trudno jednak znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, dlaczego
kapelani nie zostali przydzieleni do tych pu³ków w 1917 r. Nie przewidywano ich obecnoœci tak¿e
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46 List ks. J. Panasia do o. K. Lenczowskiego z koñca 1915 r. APKK, sygn. 278, k. 224. Pismo ks. J. Panasia do dowódz-
twa 5 pp LP z 6 stycznia 1916 r. Tam¿e, k. 34. Listy ks. J. Panasia do o. K. Lenczowskiego opublikowali W.K. Cygan,
W.J. Wysocki, op. cit., s. 141-147. 
47 K. Lenczowski, op. cit., s. 112. 
48 List ks. J. Panasia do o. K. Lenczowskiego z 21 lutego 1916 r. APKK, sygn. 278, k. 231. 
49 CAW, I. 120.63.265. 
50 Warto tutaj dodaæ, ¿e 15 lipca 1916 r. zg³osi³ siê ochotniczo do s³u¿by w Legionach inny kapucyn, o. Franciszek Wiktor
Jedliñski (3 listopada 1869-1 wrzeœnia 1952). Zataiwszy swój stan duchowny, pracowa³ jako sanitariusz. Byæ mo¿e istnia³y
równie¿ inne podobne przypadki. 
51 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 166-174. List ks. J. Panasia do o. K. Lenczowskiego z koñca 1916 lub pocz¹tku 1917 r.
APKK, sygn. 278, k. 228-229. 
52 Lista straszeñstwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917, s. 51. 

Warszawa, 1917 r. 
Zjazd kapelanów Legionów
Polskich. Od lewej: o. Ko-
sma Lenczowski, ks. Kazi-
mierz Konopka, ks. Józef
£uszczki, ks. Henryk Ciepi-
cha³³, ks. Zygmunt Wisz-
niewski, ks. Józef Panaœ, ks.
Bronis³aw Gilewicz, o. Patry-
cjusz Antosz i ks. Stanis³aw
¯ytkiewicz.



w przysz³oœci. Pos³ugi duszpasterskiej w tych oddzia³ach udziela³ ks. Antosz53, a od po³owy 1916 r. ks.
Józef £uszczki54. Natomiast w armii austriackiej pu³ki kawalerii mia³y swoich duszpasterzy. 

Schemat organizacyjny duszpasterstwa Legionów Polskich (marzec 1917 r.)

W zwi¹zku z planowan¹ rozbudow¹ Legionów i przekszta³ceniem ich w armiê polsk¹ u boku Niemiec
zosta³a przygotowana instrukcja dotycz¹ca jej s³u¿by duszpasterskiej. Autor instrukcji (zapewne ks. Pa-
naœ) okreœli³ m.in. strukturê organizacyjn¹ tej s³u¿by. 

Na jej czele mia³ staæ, usytuowany przy Naczelnym Dowództwie WP, kapelan z tytu³em superiora polo-
wego, maj¹cy do swojej dyspozycji kapelana – szefa kancelarii. Przy dowództwach korpusów winni siê
znajdowaæ kapelani z tytu³em proboszcza korpusu, przy zak³adach sanitarnych dywizji kapelani dywizyj-
ni, w czasie wojny przy pu³kach piechoty kapelani pu³kowi, a przy szpitalach polowych i sta³ych jeden ka-
pelan w ka¿dym z nich. Przewidywano te¿ przydzielenie do s³u¿by duchownych innych wyznañ55. 

Jednak sprawa rozbudowy wojska polskiego upad³a w zwi¹zku z kryzysem przysiêgowym w lipcu 1917
r. Przyniós³ on zag³adê Legionów. Wiêkszoœæ legionistów zosta³a internowana przez Niemców w obozach
w Beniaminowie (oficerowie) i Szczypiornie (szeregowi), b¹dŸ wcielona do armii austriackiej. Pozostali
utworzyli Polsk¹ Si³ê Zbrojn¹ u boku Niemiec lub Polski Korpus Posi³kowy u boku Austro-Wêgier. 
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53 J. Dunin-Brzeziñski, Rotmistrz Legionów Polskich. Wspomnienia z lat 1914-1919, Pruszków [2004], s. 180. W tym
charakterze przyje¿d¿a³ do 2 pu³ku u³anów w Miñsku Mazowieckim.
54 CAW, akta Medalu Niepodleg³oœci nr 424 ks. Józefa £uszczki. Przejœciowo, od 12 stycznia do 6 lutego 1917 r., by³
kapelanem 5 pp LP.
55 Instrukcja s³u¿by duszpasterskiej i prowadzenia aktów stanu cywilnego, Warszawa 1917, s. 4-5.

superior 
ks. Józef Panaœ

kapelan 1 pp LP
ks. Henryk Ciepicha³³

kapelan 2 pp LP
o. Patrycjusz Antosz

kapelan 3 pp LP
ks. Wiktor Kwapiñski

kapelan 4 pp LP
o. Kosma Lenczowski

kapelan 5 pp LP
ks. Stanis³aw ¯ytkiewicz

kapelan 6 pp LP
ks. Kazimierz Konopka

kapelan Domu Uzdrowieñców
ks. Bronis³aw Gilewicz

kapelan zak³adu sanitarnego
ks. Józef £uszczki

kapelan szpitala w Dêblinie
ks. Zygmunt Wiszniewski
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Rok 1916. Nabo¿eñstwo w kaplicy na cmentarzu pod Koœciuchnówk¹. S³owo pasterskie g³osi ks.
Wiktor Kwapiñski. Wœród uczestników gen. mjr Stanis³aw Puchalski, komendant Legionów Polskich.

Baranowicze, 11 listopada 1916 r. Pogrzeb legionisty. W kom¿y ks. Kazimierz
Konopka.



Praca duszpasterska na froncie i ty³ach

Dzia³alnoœæ duszpastersk¹ wœród legionistów
(wówczas jeszcze strzelców) rozpocz¹³ pierwszy
kapelan, o. Kosma Lenczowski, ju¿ noc¹ z 7 na
8 sierpnia 1914 r. 

Usiad³em na kamieniu i zacz¹³em spowiadaæ.
Wnet zebra³a siê liczna gromada. Spowiadam ju¿
poza trzeci¹ godzinê wyznaczon¹ na wymarsz. Ju¿
i czwarta. Przerywam, dajê wszystkim ogólne roz-
grzeszenie. Pytam siê oficerów stoj¹cych przed
oddzia³em, dlaczego nie ruszamy? Czekamy a¿ ks.
kapelan skoñczy spowiadaæ. O! do wieczora nie
skoñczê. Ruszajmy56.

Ze wzglêdu na nag³e powo³anie do duszpaster-
stwa wojskowego o. Lenczowski nie otrzyma³ od
strzeleckich dowódców nawet najogólniejszego
zakresu swoich obowi¹zków. Zapewne nie mieli
oni nawet takiej wizji, co ju¿ wkrótce da³o znaæ
o sobie. Doœwiadczenia w tej dziedzinie nie mia³
tak¿e o. Lenczowski, który musia³ samodzielnie
podejmowaæ ró¿norakie zadania, nie zawsze bez-
poœrednio zwi¹zane z pe³nieniem s³u¿by duszpa-
sterskiej. 

W trakcie marszu oddzia³u Mieczys³awa „Ry-
szarda” Trojanowskiego w kierunku Kielc, w nie-
dzielê 8 sierpnia 1914 r. o. Lenczowski odprawi³
w Liszkach swoje pierwsze nabo¿eñstwo polowe
dla ¿o³nierzy batalionu Tadeusza „Kordiana” Mo-
nasterskiego. Nastêpne nabo¿eñstwo mia³o miej-
sce 13 sierpnia na dziedziñcu zak³adów gorzelni-
czych w Miechowie. O. Lenczowskiego spotka³
jednak zawód: ¿o³nierze chodzili obok bez uwagi
na mszê œw. Ju¿ potem nie odprawia³em, chyba
w niedzielê57. Kolejne nabo¿eñstwo z udzia³em
kilkunastu ¿o³nierzy strzelecki kapelan odprawi³ w Jêdrzejowie, we framudze stacji Mêki Pañskiej. Ko-
œció³ by³ bowiem zamkniêty, a starania o jego otworzenie nie przynios³y rezultatów. 

W trakcie przemarszu o. Lenczowski chodzi³ po kweœcie, staraj¹c siê polepszyæ zaprowiantowanie
strzelców, którzy kupowali lub rekwirowali niezbêdne po¿ywienie. Usi³owa³ równie¿ prowadziæ wœród
mieszkañców Kielecczyzny agitacjê uœwiadamiaj¹c¹ znaczenie czynu strzeleckiego, z miernym zreszt¹
skutkiem. 

Brak znajomoœci obowi¹zków kapelañskich u oficerów sprawi³, i¿ o. Lenczowski nie zosta³ poinfor-
mowany o przeprowadzonej w Chêcinach egzekucji mê¿czyzny, podejrzewanego o szpiegostwo na
rzecz Rosji. Dowiedziawszy siê przypadkowo o tym fakcie, móg³ jedynie udzieliæ skazañcowi absolucji
warunkowej. 

Po zajêciu Kielc przez oddzia³y strzeleckie, przeformowane w 1 pp LP, z inicjatywy o. Lenczowskiego od-
by³o siê w niedzielê 29 sierpnia uroczyste nabo¿eñstwo polowe na placu przy katedrze. Uczestniczy³ w nim
ca³y 1 pp LP, jak równie¿ przedstawiciele wojsk austriackich i niemieckich, przebywaj¹cych w mieœcie. 
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Zegrze, 17 lutego 1917 r. Fotografia o. Kosmy Lenczow-
skiego z poœwiadzeniem jego to¿samoœci jako kapelana
4 pp Legionów Polskich. 

56 K. Lenczowski, op. cit., s. 16.
57 Tam¿e, s. 21.



O. Lenczowski celebrowa³ te¿ nabo¿eñstwo w dniu 5 wrzeœnia, po którym oddzia³y 1 pp LP z³o¿y³y
przysiêgê na rêce ówczesnego komendanta Legionu Zachodniego gen. mjr. Rajmunda Baczyñskiego.
Natomiast dzieñ wczeœniej odby³a siê podobna uroczystoœæ w Krakowie dla innych formacji legiono-
wych. Mszê œw. odprawi³ ks. Stanis³aw ¯ytkiewicz58. 

Podczas pobytu 1 pp LP w Kielcach jego kapelan asystowa³ przy przysiêdze wójtów wsi podkielec-
kich, sk³adaj¹cych w ten sposób deklaracjê lojalnoœci wobec w³adz cywilnych, tworzonych przez pi³sud-
czyków (komisariaty Rz¹du Narodowego i Polskiej Organizacji Narodowej). O. Lenczowski przygoto-
wa³ duchowo na egzekucjê skazanego na karê œmierci podoficera z II baonu59. 

W trakcie dzia³añ w latach 1914-1915 kapelani I Brygady prowadzili pracê duszpastersk¹ wœród ¿o³-
nierzy. Odprawiali msze œw., spowiadali i udzielali komunii œw., namaszczali rannych i konaj¹cych.
Chrzcili legionistów, przewa¿nie narodowoœci ¿ydowskiej, grzebali poleg³ych, uczestniczyli w egzeku-
cjach, przygotowuj¹c skazanych na œmieræ60. 

Szczególnie wiele pracy duszpasterskiej przypada³o kapelanom w okresie Wielkiego Postu. Udziela-
li nauk rekolekcyjnych (niekiedy przy wspó³pracy kapelanów z armii austriackiej, b¹dŸ ksiê¿y pozosta-
j¹cych w swoich parafiach w rejonie zakwaterowania oddzia³ów legionowych), liczniej ni¿ zwykle
udzielali sakramentu pokuty. 

Nie by³a to s³u¿ba lekka ani wdziêczna. W I Brygadzie, ze wzglêdu na pochodzenie spo³eczne oraz
socjalistyczne sympatie wielu jej ¿o³nierzy, sprawy religii i obowi¹zków religijnych traktowano jako
prywatne. Z tego powodu zawiadomieñ o maj¹cych siê odbyæ nabo¿eñstwach nie umieszczano w rozka-
zach, co utrudnia³o s³u¿bê duszpasterzom. Wiele zale¿a³o od postawy dowódców. W swoich pamiêtni-
kach o. Lenczowski odnotowa³ du¿¹ religijnoœæ mjr. (potem pp³k.) Leona Berbeckiego, dowódcy 5 pp
LP, kpt. Kazimierza „Herwina” Pi¹tka, por. Konstantego Dzieduszyckiego, ppor. Andrzeja „Na³êcza”
Korzeniowskiego czy ppor. Boles³awa „Or³a” Pikusy, ale tak¿e liczne przyk³ady gorsz¹cych zachowañ
innych, czêsto bardzo m³odych wiekiem, oficerów. 

O. Lenczowski by³ przekonany, ¿e do obowi¹zków kapelana nale¿y równie¿ prowadzenie ewidencji
zabitych i zmar³ych ¿o³nierzy. Napotka³ jednak na opór ze strony szefa sanitarnego oddzia³ów Pi³sud-
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58 A. Krasicki, op. cit., s. 49.
59 K. Lenczowski, op. cit., s. 28-29.
60 Tam¿e, s. 30, 51-52, 80-81.

Kielce, 29 sierpnia 1914 r. Msza œw. celebrowana przed katedr¹ przez o. Kosmê Lenczowskiego. 



skiego, kpt. Stanis³awa Roupperta, który zadecydowa³, ¿e ewi-
dencjê tak¹ prowadziæ bêdzie sanitariat i kancelaria61. Sprawê
uregulowano po myœli kapelanów dopiero po objêciu funkcji sze-
fa duszpasterstwa Legionów przez ks. Panasia i jego osobistej
rozmowie z Józefem Pi³sudskim, odbytej w dniu 1 listopada
1915 r.62

Swoj¹ pracê duszpastersk¹ kapelani prowadzili nie tylko przy
pu³kowych sanitariatach (co by³o ich obowi¹zkiem), lecz tak¿e
bezpoœrednio na polu walki, pod ogniem wroga. Podczas bitwy
pod Laskami w paŸdzierniku 1914 r. dom, w którym przebywali
o. Lenczowski i ks. ¯ytkiewicz, zosta³ ostrzelany przez artyleriê
rosyjsk¹. O. Lenczowski odniós³ wówczas lekk¹ kontuzjê. W trak-
cie walk pod Jastkowem (31 lipca-2 sierpnia 1915 r.) wytrwa³oœci¹
i mêstwem wyró¿ni³ siê ks. ¯ytkiewicz. Jego czyn odnotowa³
w swoim dzienniku lekarz 7 pp LP por. S³awoj Sk³adkowski: 

Punkt opatrunkowy jest pod go³ym niebem, gdy¿ nie ma tu cha-
³up. Rozpiêliœmy tylko wielk¹ p³achtê namiotow¹ dla rannych. Pra-
cujemy: dr Hedinger, ja i ksi¹dz kapelan ¯ytkiewicz. (…) 

Pracujemy ca³¹ noc, a rannych nie ubywa. Ka¿dy przywiezio-
ny ranny opowiada, ¿e du¿o ich jeszcze le¿y pod samymi drutami
rosyjskimi. Jest ju¿ druga w nocy, za godzinê bêdzie widno. Je¿e-
li ich nie wyniesiemy teraz, to zgin¹, gdy¿ niepodobna iœæ we dnie
pod druty okopów moskiewskich. 

W tej chwili ksi¹dz kapelan ¯ytkiewicz siada na swego konika,
którego przyprowadzi³ mu ordynans. Na pytanie nasze, dok¹d je-
dzie, odpowiada, ¿e jedzie pod okopy rosyjskie szukaæ rannych.
Jest zbyt s³aby, by iœæ o w³asnych si³ach, jedzie wiêc konno pod druty, nie odpowiada nic, cmoka na ko-
nika i rusza z miejsca, machaj¹c swoj¹ witk¹. Wkrótce wsi¹ka w mrok nocy…

Ranni przyniesieni nad ranem opowiadaj¹, ¿e jakiœ „pan” w cywilnym p³aszczu przyprowadzi³ do nich
patrol sanitarny. By³ to, oczywista, ksi¹dz ¯ytkiewicz, który w swoim p³aszczu gumowym jeŸdzi³
o 100 kroków od okopów rosyjskich i kierowa³ tam prac¹ patroli sanitarnych, wyszukuj¹c rannych. Ko-
³o czwartej rano wróci³ zmêczony, ale spokojny jak zwykle63.

Nieco odmiennie przedstawia³a siê praca duszpasterzy uczestnicz¹cych w bojach formacji legiono-
wych, które w kwietniu 1915 r. utworzy³y II Brygadê Legionów. 

Referent s³u¿by duszpasterskiej w Komendzie Legionów, ks. Jan Tomaszkiewicz, nie wykazywa³ za-
anga¿owania zarówno na tym stanowisku, jak i bezpoœrednio w pracy duszpasterskiej. Ppor. August Kra-
sicki, oficer ordynansowy komendanta Legionów, zanotowa³ w swoim pamiêtniku64, i¿ ten kapelan nie
posiada³ aparatów do nabo¿eñstwa i nie odprawia³ mszy œw. We wspomnianej relacji mo¿na znaleŸæ tyl-
ko trzy wzmianki o nabo¿eñstwach celebrowanych przez ks. Tomaszkiewicza: w Nowy Rok 1915 r.,
w œwiêto Matki Bo¿ej Gromnicznej (2 lutego) oraz w dniu 14 marca. Inny oficer ordynansowy (do koñ-
ca paŸdziernika 1914 r.), ppor. Jan Brzeziñski-Dunin, w swoich pamiêtnikach w ogóle nie odnotowa³
obecnoœci tego kap³ana! 

Ks. Tomaszkiewicz nie koordynowa³ te¿ prac kapelanów 2 i 3 pp LP, o. Patrycjusza Antosza i ks. Jó-
zefa Panasia, którzy w tej sytuacji dzia³ali na w³asn¹ rêkê, wed³ug swojego uznania. Sam czêsto pozo-
stawa³ na ty³ach. 

Ju¿ w czasie pierwszych staræ z Rosjanami, jakie mia³y miejsce na terenie Wêgier, wœród nacieraj¹-
cych legionistów znalaz³ siê o. Patrycjusz Antosz. 
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61 Tam¿e, s. 50.
62 J. Panaœ, op. cit., s. 118.
63 S.F. Sk³adkowski, Moja s³u¿ba w Brygadzie. Pamiêtnik polowy, Warszawa 1990, s. 194.
64 A. Krasicki, op. cit., s. 134.

Odwrotna strona forografii o. Kosmy
Lenczowskiego z zapisem stwierdzaj¹-
cym to¿samoœæ osoby kapelana I Bryga-
dy Legionów Polskich, podpisanym
przez Józefa Pi³sudskiego i kpt. Tadeu-
sza Kasprzyckiego.



Ciemnawo ju¿ by³o, paŸdziernik, oko³o godziny 7 wieczorem, ani siê spodziewa³em, kiedy znalaz³em
siê w pierwszych szeregach tyraliery, a za sob¹ s³yszê g³os: „idziesz ty psia… prêdzej cholero, bo jak ciê
zdzielê” i zamieniaj¹c szybko s³owa w czyn wali miê ktoœ p³azem szabli z ty³u po postumencie. Zatka³o
mnie, ogl¹dam siê chy³kiem, a to chor¹¿y Chrz¹szczyñski (…) szykuje tyralierê. Nie by³o rady, przez ku-
kurydziany ³an pola musia³em sypaæ z pó³ kilometra, a¿ dopiero zadyszany opamiêta³em siê nad p³yn¹-
cym potokiem. Naturalna przeszkoda. Ca³a tyraliera z karabinami i tornistrami przez potok jak setery
poprzeskakiwali wszyscy, niestety ja z powodu przyrodzonej walizki w rozmachu zosta³em zdystansowa-
ny. Dotar³em i znalaz³em uczciwe przejœcie (…) a tam natkn¹³em siê na pu³kownika Zieliñskiego, który
mnie zwymyœla³, ¿e ³a¿ê tam, gdzie nie trzeba, a na moj¹ skargê, i¿ miê chor¹¿y wyp³azowa³, jeszcze po-
chwali³ go za gorliwoœæ. Ksiê¿e – powiada – w kl¹twê nie wpad³, bo nie wiedzia³, a uraz by³ i tak w nie-
poœwiêconym miejscu. Roznios³o siê potym w 2 pu³ku, ¿e i ks. kapelana wziêli do galopu65. 

Swoje wra¿enia z pierwszych tygodni pobytu na froncie o. Antosz przekaza³ w liœcie z 27 paŸdzierni-
ka 1914 r. do prowincja³a zakonu OO. Reformatów, o. Zygmunta Janickiego66. 

Jesteœmy ju¿ od dwóch dni w Nadwórnej, po wyparciu Kozaków weszliœmy tam w sobotê. Przemasze-
rowaliœmy niemal ca³e pó³nocne Wêgry od Siedmiogrodu. Straszne marsze po okropnych górach. By³em
trzy razy w bitwie wœród gradu kul, kartaczy. Jestem ranny w g³owê od kuli, ale siê ju¿ goi. Nogi miê bo-
l¹, a wzglêdnie stopy odparzone, ¿e chodziæ nie mogê. Pozatem jestem zdrów. Wszêdzie straszna dro¿y-
zna, nic i za pieni¹dze dostaæ nie mo¿na, najgorzej z tytoniem, palimy co kto mo¿e, np. tytoñ fajczany.
Na kwaterach jestem przy sztabie, to wycyganiê coœ lepszego. Ch³opcy nasi trzymaj¹ siê dobrze, jak do-
padn¹ gdzie Moskala, to go wal¹ morowo. Piszê o³ówkiem, bo o atrament trudno. (…) Ja odprawiam
czasem nabo¿eñstwo, ale nie zawsze, bo [to] absolutnie niemo¿liwem. 

Trzy miesi¹ce póŸniej, 25 stycznia 1915 r., informowa³67:
U nas œniegi na 2 1/2 metra, po górach ³azi siê w „Schneereifach”. Zdrowie mi dosyæ dziêki Bogu do-

pisuje, jeno miê kaszel chwyci³ siê wielki. Z Moskalami nie tak strasznie, gorzej z insektami, których po-
zbyæ siê trudno. I z ludŸmi zagadaæ siê trudno, bo mówi¹ po romuñsku (sic!). Szczêœcie, ¿e izrael tu gê-
sto rozsiad³y, wiêc na poœrednikach nie brakuje. Wszystko mi siê poniszczy³o i bielizna, i ubranie, ale có¿
robiæ. Tu okolice bardzo biedne, aczkolwiek pod wzglêdem topograficznym przeœliczne góry. Jedna
z nich na 2000 przesz³o metrów wysoka. Papierosów spalam przeokropn¹ iloœæ, s¹ nawet tacy co nigdy
nie palili, a teraz rzucili siê do palenia na dobre. Da³by Bóg, a¿eby to siê wnet skoñczy³o. 

W czasie dzia³añ bojowych o. Antosz rych³o zaskarbi³ sobie zaufanie i sympatiê legionistów ró¿nych
stopni. W spisanych w 1919 r. wspomnieniach Jan Brzeziñski-Dunin, zanotowa³: 
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Msza polowa w Rafaj³owej. Sakrament pokuty czêsto 
udzielany by³ w okopach...

65 W. Antosz, Z teki kapelana legionowego, Warszawa 1939, s. 15.
66 Acta prowincyalskie za rz¹dów o. Zygmunta Janickiego 20 V 1914 do 4 VII 1924, list nr 24 z 27 paŸdziernika 1914 r.
(kopia). Archiwum Zakonu OO. Reformatów w Krakowie.
67 Tam¿e, list nr 32 z 25 stycznia 1915 r. (kopia).



Pozna³em (…) ks. kapelana Antosza, strasznie to sympatyczny typ. M³ody, bardzo prawy cz³owiek,
lubi¹cy kieliszek, dowcipny, niezrównany by³ w opowiadaniu swoich przygód, których rzeczywiœcie
mia³ bez liku. Chodzi³ zawsze ubrany jak prosty ¿o³nierz, kiedy wiêc podczas bitwy mo³odkowskiej
(w³aœc. mo³otkowskiej) szed³ poza tyraliera, ¿andarm jakiœ przypad³ do niego i zdzieli³ go szabl¹
przez plecy, bêd¹c pewny, ¿e jest to ¿o³nierz, który broñ rzuci³. Drugi raz podczas ostrej strzelaniny,
kiedy siê ksi¹dz za kopkê schowa³, ¿o³nierz jakiœ wpad³ na niego z wielkim ha³asem, ¿e siê chowa.
Kapelan przestraszony wypad³ zza kopki, ¿o³nierz najspokojniej na jego miejscu siê ulokowa³. Mia³
znakomity dar opowiadania. W Rafaj³owej jeszcze, gdy w bryd¿a gra³, a jakieœ specjalne indyki pie-
k³y siê na kolacjê, w s¹siedniej chacie ¿o³nierz tak manipulowa³ karabinem, ¿e pad³ strza³ i przez
œcianê kula drasnê³a kapelana w g³owê. Kiedy siê ha³as zrobi³ i polecono, by kapelana banda¿owaæ
i ratowaæ, jak opowiada³, najbardziej mu siê ¿al zrobi³o, ¿e podczas ca³ej tej operacji ktoœ indyki
z patelni sprz¹tn¹³. 

(…) Lubi³ ksi¹dz ogromnie karty, szczególnie krótk¹ grê. Raz na Wo³yniu sprawi³ sobie œliczn¹ œwit-
kê. Chcia³em j¹ koniecznie odkupiæ, dawa³em 200 k., nie chcia³ siê w ¿aden sposób zgodziæ i nie sprze-
da³. Na drugi dzieñ rano przyszed³em do jego ziemianki. Ko³o jedenastej godziny. Spa³ jeszcze. Patrzê,
œwitki nie ma. Dobudziwszy go dowiedzia³em siê, ¿e ksi¹dz œwitkê postawi³ na kartê, przegra³ j¹, no
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Rafaj³owa, 15 listopada 1914 r. Msza polowa w prowizorycznej kaplicy.

Legioniœci podczas
mszy polowej odpra-
wianej w pobli¿u linii
frontu.



i w trzaskaj¹cy mróz w samej bluzeczce 4 km nad
ranem przeszed³68. 

Równie¿ czêsto wœród ¿o³nierzy w pobli¿y linii
bojowej przebywa³ ks. Józef Panaœ. Obaj ci kape-
lani odprawiali doœæ regularnie msze œw. (szcze-
gólnie uroczysty charakter mia³y: pasterka, nabo-
¿eñstwo w rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 ma-
ja oraz nabo¿eñstwo po³¹czone z pogrzebem
w Rarañczy u³anów poleg³ych 13 czerwca 1915 r.
w szar¿y pod Rokitn¹), udzielali absolucji, na-
maszczali rannych, spowiadali ich, grzebali pole-
g³ych oraz zmar³ych. 

Kapelan niejednokrotnie musia³ pos³ugiwaæ
w warunkach du¿ego zagro¿enia; ¿e nie by³o ono
iluzoryczne, œwiadcz¹ odniesione przez nich rany.
Podczas walk na froncie przychodzi³o wszak za-
opatrywaæ rannych na polu walki, zw³aszcza ran-
nych w brzuch, których nie pozwalano ruszaæ
z miejsca przynajmniej dobê, a bywa³o i d³u¿ej,
by nie spowodowaæ zapalenia otrzewnej i w jego
wyniku pewnej œmierci. Rannego ¿o³nierza, po
za³o¿eniu opatrunku, pozostawiano na miejscu;
je¿eli by³o to pole ra¿enia, starano siê najwy¿ej
okopaæ go, by uchroniæ przed kolejnymi trafienia-
mi. Po zaopatrzeniu sanitarnym (…) – wspomina³
o. Antosz – trzeba by³o zaopatrzyæ i jego duszê,
bo ju¿ by³a na ramieniu. Wszystko odby³o siê
w nale¿ytym porz¹dku – i spowiedŸ, ostatnie na-
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68 J. Dunin-Brzeziñski, op. cit., s.  62.

O. Patrycjusz Antosz spowiada w okopach.

Rarañcza, 15 czerwca 1915 r. Pogrzeb u³anów z 2 szwadronu Legionów Polskich poleg³ych w szar¿y pod Rokitn¹.
Widoczne s¹ trumny rtm. Zbigniewa W¹sowicza-Dunina, por. Jerzego Kisielnickiego, por. Romana W³odka, wachm.
W³adys³awa Nowakowskiego i wachm. Tadeusza Adamskiego. ¯o³nierzy odprowadzi³ na wieczn¹ wartê ks. Józef
Panaœ.



maszczenie, absolucja i takie krótkie braterskie s³owa otuchy69. Potwierdza tego rodzaju sytuacje te¿ ks.
Panaœ: W wielu wypadkach wœród ognia nieprzyjacielskiego spowiada³em tych biedaków, skazanych na
œmieræ prawie pewn¹70. 

W grudniu 1914 r., w czasie dzia³añ bojowych o charakterze pozycyjnym, ks. Panaœ odprawia³ co-
dziennie o godz. 6.00 roraty w koœció³ku w Rafaj³owej. W nabo¿eñstwach t³umnie uczestniczyli legio-
niœci oraz okoliczni mieszkañcy71. 

Du¿e wra¿enie na ¿o³nierzach wywar³a Pasterka. Wieczorem przed sza³asem skleconym z ga³êzi, na
dnie doliny pod c. 509, gromadz¹ siê legioniœci na Pasterkê. Wicher, szum potoku i deszcz akompaniuj¹
Mszy œw., któr¹ odprawia ks. Antosz, kapelan pu³kowy. Nabo¿eñstwa s³ucha kilkunastu oficerów i „ku-
pa” legionistów. Nastrój panuje powa¿ny. Niejednemu ³za krêci siê w oku. Wszyscy s¹ myœlami przy swo-
ich ukochanych (…). Uczucia te wzmacnia potê¿ny œpiew legunów „Wœród nocnej ciszy”. I wówczas nie-
bo, jakby na os³odê tu³aczom, zaczyna wypogadzaæ siê i wkrótce pokrywa siê miliardami gwiazd. 

Nieprzyjaciel zachowuje siê spokojnie. Dopiero pod koniec nabo¿eñstwa rozpoczyna ogieñ artyleria
rosyjska72. 

W po³owie marca 1915 r., po odejœciu oddzia³ów legionowych na odpoczynek do Ko³omyi, zorgani-
zowano trzydniowe rekolekcje dla ¿o³nierzy. Nauki prowadzi³ ks. Józef Panaœ oraz jeden z miejscowych
ksiê¿y jezuitów, do spowiedzi przyst¹pi³o ok. 75% legionistów. Podczas pobytu w tym mieœcie kapelan
3 pp LP opracowa³ Nabo¿eñstwo dla ¿o³nierzy Legionów Polskich i dla m³odzie¿y, które jego staraniem
zosta³o opublikowane jeszcze w tym samym roku w Krakowie. Ma³a, w formie notesu ksi¹¿eczka,
oprawna w szar¹ ceratkê, podoba³a siê ogólnie73. 

Objêcie przez ks. Józefa Panasia funkcji szefa referatu duszpasterskiego Komendy Legionów (9 sierp-
nia 1915 r.) by³o wa¿nym wydarzeniem w dziejach legionowego duszpasterstwa. Na jego czele stan¹³
m³ody kap³an, rozumiej¹cy potrzeby ¿o³nierzy oraz bol¹czki kapelañskie. Mia³o to bardzo istotne zna-
czenie wobec rozbudowy formacji legionowych i kierowania doñ nowych duszpasterzy. Musia³ on nad-
robiæ wiele zaniedbañ, zaistnia³ych w okresie sprawowania tej funkcji przez ks. Jana Tomaszkiewicza,
nie wykazuj¹cego zainteresowania swoimi obowi¹zkami. 

Swoj¹ funkcjê ks. Panaœ obj¹³ podczas dzia³añ na LubelszczyŸnie. Pocz¹tkowo zastêpowa³ tak¿e nie-
obecnego kapelana 4 pp LP. W wolnych chwilach pracowa³ nad regulaminem s³u¿bowym dla legiono-
wych duszpasterzy oraz ustalaniem sta³ych norm do prowadzenia aktów stanu cywilnego, gdy¿ dotych-
czas nie posiadano ¿adnych przepisów ani druków metrykalnych, austriackie zaœ wzory z niemieckim
jêzykiem urzêdowym, wobec odmiennych stosunków prawnych w Legionach, nie by³y odpowiednie74.
Wzór protoko³ów poleg³ych i zmar³ych ¿o³nierzy zosta³ doœæ szybko opracowany. O. Kosma Lenczow-
ski otrzyma³ go 13 paŸdziernika 1915 r.75

W tym te¿ miesi¹cu Komenda Legionów wyda³a przygotowan¹ przez ks. Panasia Instrukcyê dla ka-
pelanów wojskowych pe³ni¹cych s³u¿bê przy Legionach polskich. 

W instrukcji tej okreœlono wyposa¿enie osobiste kapelanów (stu³a, oleje œwiête, krucyfiks, pieczêæ
s³u¿bowa), zasady informowania o planowanych nabo¿eñstwach, prowadzenia protoko³u czynnoœci
duszpasterzy, metryk zmar³ych i protoko³ów œmierci ¿o³nierzy, zarówno w³asnych, jak i sprzymierzo-
nych oraz nieprzyjacielskich76. 

Jednak dopiero po rozmowie ks. Panasia z Józefem Pi³sudskim, która odby³a siê 1 listopada 1915 r.,
kapelani I Brygady zaczêli prowadziæ okreœlone w instrukcji protoko³y. Dziêki usilnym staraniom ks.
Henryka Ciepicha³³a, ks. Stanis³awa ¯ytkiewicza oraz o. Kosmy Lenczowskiego uda³o siê odrobiæ wie-
le zaleg³oœci w tej dziedzinie77. 
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69 W. Antosz, op. cit., s. 22.
70 J. Panaœ, op. cit., s. 81.
71 Tam¿e, s. 42.
72 T. Malinowski, M. Szumañski, 2 Pu³k Piechoty Legionów Polskich, t. I: Karpaty, Warszawa 1939, s. 419.
73 J. Panaœ, op. cit., s. 82.
74 Tam¿e, s. 87-88.
75 K. Lenczowski, op. cit., s. 96.
76 APKK, sygn. 278, k. 18-19. Treœæ instrukcji w W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit. s. 131-133.
77 J. Panaœ, op. cit., s. 88.



Podczas przemarszu przez Podlasie formacji I Brygady i 4 pp LP legionowi duszpasterze otwiera-
li koœcio³y unickie, zamienione przez w³adze rosyjskie na cerkwie, i odprawiali w nich pierwsze od
kilkudziesiêciu lat nabo¿eñstwa katolickie. T³umnie przybywali na nie mieszkañcy, wielokrotnie
prosz¹c o chrzest dzieci. Tak by³o w Drelowie czy w Leœnej. Warto dodaæ, ¿e w swojej legionowej
epopei kapelani, w miarê mo¿liwoœci, wspierali w pracy miejscowych proboszczów, niekiedy wrêcz
ich zastêpowali. 

Do historii I Brygady przeszed³ chrzest dzieci pañstwa Boderawskich, w³aœcicieli maj¹tku Gródek na
Wo³yniu. Ceremonii dokona³ ks. Ciepicha³³, ojcami chrzestnymi byli por. S³awoj Sk³adkowski i ppor.
Jan Kawiñski. U³ani dywizjonu rtm. W³adys³awa „Beliny” Pra¿mowskiego odpierali ataki kozaków,
os³aniaj¹c uroczystoœæ. Po wycofaniu siê legionistów, ¿o³nierze rosyjscy zamordowali w³aœciciela ma-
j¹tku78. 

W miarê mo¿liwoœci kapelani starali siê zak³adaæ szko³y dla dzieci, zarówno w pobli¿u linii frontu,
jak i na ty³ach. 

W koñcu wrzeœnia 1915 r. do 4 pp LP dotar³ jego etatowy kapelan, o. Cyryl Strzemecki, który jednak,
jak siê wkrótce okaza³o, nie mia³ predyspozycji do s³u¿by w polu. Nie dawa³ siê wyci¹gn¹æ z g³êbokiej
rezerwy nawet na pogrzeb ¿o³nierzy w pobli¿u linii frontu. Dowódca pu³ku, pp³k Boles³aw Roja, wyko-
rzystywa³ go jako zaopatrzeniowca oficerskiej mena¿y, w czym o. Strzemecki odnosi³ pewne sukcesy79.
Jeden jego wyjazd na front zakoñczy³ siê niefortunnie: Zbli¿a³ siê pojazd ku pozycji naszej artylerii. Na
jej strza³ wyszed³ z powozu, pad³ na ziemiê, a chocia¿ ju¿ nie strzelano, nie pojecha³ dalej80. 

W tej sytuacji pp³k Roja uzgodni³ z ks. Panasiem odwo³anie o. Cyryla Strzemeckiego ze stanowiska
kapelana 4 pp LP81, a potem przydzielenie na nie ks. Kazimierza Konopki. 

Po bitwie pod Bielgowem (7 listopada 1915 r.) ks. Panaœ grzeba³ poleg³ych ¿o³nierzy z 2 pp LP. Pod-
czas pogrzebu zosta³ lekko ranny w prawy bok82. 
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Tablica pami¹tkowa umieszczona na koœciele w Leœnej. Na niej napis: 

Ten koœció³ restytuowany i poœwiêcony przez kapelana wojsk polskich
ksiêdza CIEPICHA££A wobec œwiadków kapitana ŒNIADOWSKIEGO
podporuczn. Stanis³awa ¯MIGRODZKIEGO Feliksa KAMIÑSKIEGO
Maryana D¥BROWSKIEGO i ¿o³nierzy z brygady PI³SUDSKIEGO, przy
udziale okolicznego ludu polskiego dnia 16 sierpnia 1915 roku.

Legioniœci i ludnoœæ miejscowa na
nabo¿eñstwie w koœciele w Leœnej.

78 S.F. Sk³adkowski, op. cit., s. 246-247, 253; J. Kawiñski, Chrzest pod kulami, w: Wspomnienia legionowe, t. II,
Warszawa 1925, s. 112-116.
79 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 37.
80 K. Lenczowski, op. cit., s. 115.
81 J. Panaœ, op. cit., s. 118.
82 Tam¿e, s. 125.
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Na legionowym szlaku... Polegli w boju pod Tar³owem 1 lipca 1915 r. Przy nich kapelan
1 pp LP ks. Henryk Ciepicha³³.

Na legionowym szlaku... Jeden z licznych
poleg³ych ¿o³nierzy. Chowano zabitych w
trumnie, któr¹ sporz¹dzali pionierzy pu³kowi,
a czasem sanitariusze. Z puszki
konserwowej rozprostowywano blachê
a koledzy bagnetem na niej wyryli imiê
i nazwisko, datê i na brzezinowym przybijali
krzy¿u i ot prosta ¿o³nierska mogi³a. Byli
i tacy, których chowano do ³ona matki ziemi
bez trumny w starej celcie i ¿o³nierskim
p³aszczu... W. Antosz, op. cit. s. 30.



Pierwsza po³owa 1916 r. up³ynê³a oddzia³om legionowym bez wiêkszych staræ. Odcinek frontu, bro-
niony przez nie, przez wiele miesiêcy pozostawa³ bierny. Umo¿liwia³o to prowadzenie nieomal garnizo-
nowego trybu ¿ycia. W miejscu stacjonowania Legionów powstawa³y ca³e kompleksy mieszkalne i go-
spodarcze. W Legionowie nad Styrem, siedzibie Komendy Legionów, znajdowa³o siê np. kino. Stara-
niem ks. Józefa Panasia w dniach od 5 do 12 marca wybudowano tam koœció³ek. 

Prawdziw¹ per³¹ architektoniczn¹ by³a kaplica 4 pp LP w Optowie. Zaprojektowa³ j¹ w stylu zako-
piañskim mjr Andrzej Galica z por. Witoldem Grzybowskim. Prezbiterium by³o g³êbokie na ok. 4 m, sze-
rokie na 6-7 m. Od strony zewnêtrznej robi³o wra¿enie pó³okr¹g³ej absydy. Drzwi do kaplicy by³y rzeŸ-
bione, pomalowane czerwon¹ farb¹, z napisem Anno Domini MCMXVI. Czwartacy. Nad o³tarzem
znajdowa³ siê obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej (90x45 cm) w szerokich ramach z czerwonawej so-
snowej kory. Na tle konarów sosen „s³oñce” – ¿ó³te, z ¿ó³tymi promieniami83. 
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83 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 53-54.

Kapelan 4 pp LP o. Cyryl Strzemecki. Kapelan 1 pp LP ks. Henryk Ciepicha³³.
Karykatura Kazimierza Sichulskiego. Karykatura Henryka Barwiñskiego-Hertza.

Kapelan 4 pp LP ks. Kazimierz Konopka
podczas przygotowañ do posi³ku oficerów
dowództwa pu³ku.



Okres spokoju na froncie umo¿liwi³ prowadzenie doœæ regularnego trybu ¿ycia. Ks. Konopka, kape-
lan 4 pp LP, w pamiêtniku tak opisa³ swój dzieñ s³u¿by: rano odprawia³ mszê œw. w swojej ziemiance,
po œniadaniu chodzi³ po oddzia³ach, roznosz¹c gazety i papierosy ¿o³nierzom. W ten sposób podtrzymy-
wa³ w nich ducha. Co niedzielê odprawia³ nabo¿eñstwo w ró¿nych baonach, zaœ raz na tydzieñ w tabo-
rach. Jednak ks. Konopka nie mia³ zbyt wiele wolnego czasu. Dowódca 4 pp LP, pp³k Roja, wykorzy-
stywa³ kapelana równie¿ do prowadzenia biblioteki pu³kowej i spraw finansowych. Podobnie jak po-
przednio to czyni³ o. Cyryl Strzemecki, ks. Konopka zajmowa³ siê zaopatrzeniem oficerskiej mena¿y,
prowadzi³ odczyty naukowe dla oficerów, by³ cz³onkiem komisji kasowej pu³ku i sztabowym ³¹czni-
kiem84. 

W lutym tego roku Józef Pi³sudski zdecydowa³ siê powróciæ na ³ono Koœcio³a rzymskokatolickiego.
Aktu konwersji dokona³ wobec kapelana 1 pp LP, ks. Henryka Ciepicha³³a, który te¿ spisa³ stosowny do-
kument: 

Wyrzeczenie siê protestantyzmu
przez Naszego Komendanta Józefa Pi³sudskiego
i z³o¿enie wyznania wiary rzym. kat. 
Dzia³o siê to w Karasinie na Wo³yniu, pow. Kowelski, dnia 27 (dwudziestego siódmego) lutego 1916

(tysi¹c dziewiêæset szesnastego) roku, podczas choroby na influencê, Nasz Komendant, Józef Pi³sudski
(Kmdt. I Bryg. Leg. Pol.) z³o¿y³ wyznanie wiary rzym.-kat. we w³asnym mieszkaniu, na kwaterze, le¿¹c
w ³ó¿ku, przede mn¹, ni¿ej podpisanym kapelanem 1 p. p. Leg. Pol. w obecnoœci dwóch œwiadków: Sze-
fa Sztabu I Bryg. Leg. Pol. P³ka Kazimierza Sosnkowskiego i por. Boles³awa Wieniawy-D³ugoszowskie-
go. Obaj œwiadkowie stwierdzili akt w³asnorêcznymi podpisami. 

Komendant Józef Pi³sudski urodzi³ siê w Zu³owie, pow. Œwiêciany (Litwa) d. 23/XI starego stylu,
r. 1867 z ojca Józefa i matki Marii z Bilewiczów. 

ks. Henryk Ciepicha³³
kapelan 1 p. p. I Bryg. Pi³sudskiego
Karasin d. 28/II 1916 r. 
Podpisani œwiadkowie
Pp³k Kazimierz Sosnkowski
Szef sztabu
Por. Boles³aw Wieniawa-D³ugoszowski

Akt spisa³em na w³asne ¿¹danie Komendanta nie w ksiêdze g³ównej (ksiêga czynnoœci) 1 p. p., lecz
w swoim pamiêtniku, aby rzecz ca³a zachowa³a siê w tajemnicy. 

Ks. H. C.85
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84 Tam¿e, s. 43-44.
85 W. Jêdrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium ¿ycia Józefa Pi³sudskiego 1867-1935, t. I 1867-1916, Kraków-£omianki 2006,
s.458. Kopia fotostatyczna tego dokumentu jest przechowywana w archiwum Instytutu Józefa Pi³sudskiego w Nowym
Jorku.

Karasin, zima 1915/1916 r.
Ks. Henryk Ciepicha³³ podczas mszy œw. 
w 1 pp LP.



Szczególnie pieczo³owicie kapelani przygotowywali siê do œwi¹t wielkanocnych 1916 r., które mia³y
byæ obchodzone po raz pierwszy w dziejach Legionów. Uzgodnione zosta³y terminy rekolekcji w po-
szczególnych jednostkach, tak by kapelani mogli sobie wzajemnie pomagaæ w ich przeprowadzaniu. 

W trakcie nabo¿eñstwa odprawianego przez o. Patrycjusza Antosza w 2 pp LP zdarzy³ siê niecodzien-
ny wypadek: pod „Polsk¹ Gór¹” w któr¹œ niedzielê przed Wielkanoc¹ pionierzy pu³kowi wyszykowali
o³tarz polowy, przyszed³ na mszê œw. rezerwowy batalion drugi i 80 ¿o³nierzyków mia³o przyst¹piæ do
Komunii œw. wielkanocnej: od samego pocz¹tku by³o jakoœ niewyraŸnie. O³tarzyk ustawiono na zupe³nie
otwartym terenie, a s³uchaj¹cy stanêli w masie. Spostrzeg³ to obserwator nieprzyjacielski. Nabo¿eñstwo
siê rozpoczê³o, chocia¿ gór¹ przelatywa³y karabinowe kulki. Na Offertorium wylecia³ samolot nieprzy-
jacielski i zaraz strzelanina do samolotu z frontu
i trenów pu³kowych, samolot do nas z karabinu
maszynowego i polówki w ruch: taka okropna po
Podniesieniu zrobi³a siê kasza ze wszystkiego, i¿
batalion musia³ siê rozejœæ co prêdzej, schowaæ
ca³¹ Komuniê œw. musia³em i j¹ co prêdzej spo-
¿yæ, œpiesznie dokoñczyæ nabo¿eñstwa, a Komu-
nii œw. wielkanocnej udzieliæ musia³em a¿ dopie-
ro na drugi dzieñ86. 

Pomimo spokoju na froncie kapelan 3 pp LP,
ks. Wiktor Kwapiñski, 20 kwietnia 1916 r. zosta³
kontuzjowany, lecz nie opuœci³ szeregów87. 

Wiosn¹ ks. Józef Panaœ zainicjowa³ prace
zwi¹zane z uporz¹dkowywaniem mogi³ legioni-
stów na Wo³yniu. Nadzorowa³ ekshumacje pole-
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86 W. Antosz, op. cit., s. 23-24.
87 CAW, akta personalne nr 3691, 22766 ks. Wiktora Kwapiñskiego.

Legionista z 4 pp LP trzyma dziecko do chrztu.
Sakramentu udziela ks. Kazimierz Konopka.

Msza polowa w Legionowie w dniu 20 kwietnia 1916 r.
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Nabo¿eñstwo w kaplicy 4 pp LP.
Œliczna, wysoka kaplica zbudowana
przez majora Galicê z zawodu architekta,
stanowi w³aœciwie tylko prezbiterium;
Kilkunawowy koœció³ wspiera siê na
potê¿nych kolumnach sosen nakrytych
sklepieniem niebieskim... (J. Panaœ, op.
cit. s. 141).

Sygnaturka z ³usek 
po pociskach przy
kaplicy w Legionowie
na Wo³yniu (1916 r.).



g³ych m.in. na cmentarze w Wo³czecku i Hulewiczach, a ks. Henryk Ciepicha³³ czyni³ to samo w okoli-
cy Bielgowa88. 

Spokój na froncie zakoñczy³ siê 4 lipca 1916 r. Pozycje legionowe w rejonie Koœciuchnówki zaatako-
wa³y przewa¿aj¹ce si³y rosyjskie. G³ówny ciê¿ar walki spad³ na 5 pp LP. Wobec braku w tym pu³ku eta-
towego kapelana (po odejœciu na ty³y o. Kosmy Lenczowskiego stanowisko to by³o nie obsadzone), do-
³¹czy³ do pu³ku ks. Panaœ, który w dniach 4 i 5 lipca chowa³ poleg³ych, pomaga³ w opatrywaniu rannych
i udziela³ im pomocy duchowej. 

W dzia³aniach obronnych uczestniczyli równie¿ pozostali duszpasterze. Ks. ¯ytkiewicz pozostawa³
w dowództwie 7 pp LP i w jego sk³adzie, w zwi¹zku z niepomyœlnym przebiegiem bitwy, wycofa³ siê
na dalsz¹ liniê obrony89. W trakcie walki ks. Kazimierz Konopka udziela³ sakramentów œw., chowa³ po-
leg³ych ¿o³nierzy przeciwnika, wspomaga³ legionistów 4 pp LP, dostarczaj¹c im m.in. wody, tak potrzeb-
nej w niezwykle skwarny dzieñ90. 

Do zmêczonych walk¹ oddzia³ów II Brygady, szykuj¹cych siê do wypadu, przemówi³ ks. Kwapiñski:
¯o³nierze, walka przed wami. Czy wrócimy zdrowo z niej wszyscy, wie jeden Bóg. Jeszcze chwil parê ma-
cie do wyruszenia. Spojrzyjcie w duszê wasz¹, policzcie siê z sumieniem. Przechodz¹cym oddzia³om dam
rozgrzeszenie. Pamiêtajcie o rannych, by nikt nie zosta³. (…) Przechodz¹ ko³o mnie kompanie, kreœlê nad
nimi znak Krzy¿a Œw., padaj¹ s³owa rozgrzeszenia. Rano, po wschodzie s³oñca, wraca³y oddzia³y nasze.
(…) Przechodz¹ce mimo kompanie wita³y mnie uœmiechem i s³owami: – Ks. Kapelanie, wracamy wszy-
scy, nie brakuje nikogo91. 

27 wrzeœnia 1916 r. Pi³sudski zosta³ zdymisjonowany przez Austriaków. Decyzja ta doprowadzi³a do
olbrzymiego fermentu w szeregach legionowych, a szczególnie w I Brygadzie. Nast¹pi³o masowe sk³a-
danie podañ ¿o³nierzy o zwolnienie z Legionów. W tej sytuacji kapelani starali siê wp³yn¹æ na uspoko-
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89 S.F. Sk³adkowski, op. cit., s. 352-356.
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91 W. Kwapiñski, Noc w Wielicku. Z notatek kapelana, w: Dwa lata bojów II Brygady Legionów Polskich 30 IX 1914-30 IX
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Kaplica na cmentarzu legionowym ko³o Koœciuchnówki.



jenie umys³ów legionistów. W tym duchu prze-
mawiali w swoich kazaniach m.in. ks. Kazi-
mierz Konopka (1 paŸdziernika) i ks. Józef Pa-
naœ (4 paŸdziernika). 5 paŸdziernika odby³a siê
konferencja duszpasterzy u ks. Stanis³awa ¯yt-
kiewicza. Ks. Panaœ udzieli³ wskazówek, aby
kapelani bezwzglêdnie wystêpowali przeciw
agitacji za opuszczeniem Legionów. Ale i oni
prze¿ywali takie same rozterki; podania o dymi-
sjê z³o¿yli ks. Henryk Ciepicha³³ i ks. Stanis³aw
¯ytkiewicz92. Jednak po og³oszeniu przez mo-
narchów Austro-Wêgier i Niemiec aktu 5 listo-
pada 1916 r., na mocy którego mia³o zostaæ
utworzone niepodleg³e pañstwo polskie, z w³a-
snym królem, rz¹dem i armi¹, na polecenie Jó-
zefa Pi³sudskiego podania te zosta³y wycofane93. 

1 grudnia oddzia³y legionowe wkroczy³y do
Warszawy. 5 grudnia w koœciele pw. Œw. Krzy-
¿a ks. Panaœ odprawi³ pierwsze nabo¿eñstwo
w stolicy dla ¿o³nierzy Legionów94. 

Proboszcz niemieckiej za³ogi w Warszawie, ks. Kukaffka (Kukawka), nabo¿eñstwa dla swoich ¿o³nie-
rzy odprawia³ w dawnym soborze prawos³awnym na placu Saskim, zamienionym na koœció³ garnizonowy.
Poniewa¿ w Warszawie przebywa³o wówczas ok. 5000 legionistów, ks. Józef Panaœ, nie chc¹c przyjmowaæ
oferty ks. Kukaffki, zwróci³ siê do okupacyjnych w³adz niemieckich o przydzielenie koœcio³a za³ogowego
(garnizonowego) dla Legionów Polskich, wskazuj¹c dawn¹ œwi¹tyniê OO. Pijarów przy ul. D³ugiej, zamie-
nion¹ przez Rosjan na cerkiew. Zabiega³ te¿ o przyznanie superiorowi Legionów mieszkania w dawnym
klasztorze, zajmowanym podówczas przez niemieckich oficerów. 6 stycznia 1917 r. ks. Panaœ otrzyma³ za-
równo œwi¹tyniê, jak i mieszkanie w s¹siaduj¹cym ze œwi¹tyni¹ gmachu poklasztornym (uprzednio zajmo-
wanym przez protojereja prawos³awnego), po czym za zgod¹ warszawskiego Konsystorza dokona³ rekon-
cyliacji (przywrócenia pierwotnego charakteru sakralnego) koœcio³a. Wnêtrze œwi¹tyni musia³o zostaæ do-
stosowane do potrzeb liturgicznych obrz¹dku ³aciñskiego. Dokona³a tego legionowa kompania techniczna,
usuwaj¹c z wnêtrza ikonostas oraz buduj¹c o³tarz, do którego wykorzystano cerkiewn¹ ikonê Œw. Trójcy95.
Pierwsz¹ mszê œw. w koœciele przy ul. D³ugiej odprawi³ w dniu 8 stycznia 1917 r. ks. Panaœ, w pracy dusz-
pasterskiej w warszawskiej œwi¹tyni pomaga³ inny kapelan, ks. Kazimierz Konopka96. 

Odprawienie, wbrew stanowisku w³adz niemieckich, nabo¿eñstwa w intencji unii Polski z Litw¹
(18 lutego 1917 r.), wywo³a³o przykre konsekwencje dla ks. Panasia. Zosta³ on ukarany trzema dniami
aresztu i uznany za osobê niepo¿¹dan¹ na terenie Królestwa Polskiego97. 

Po œwiêtach Wielkiej Nocy i uroczystoœciach zwi¹zanych z rocznic¹ uchwalenia Konstytucji 3 maja,
ks. Józef Panaœ wyruszy³ na Lubelszczyznê i Podlasie, aby odszukaæ groby poleg³ych w 1915 r. legioni-
stów. Stan mogi³ by³ z³y, czêœæ z nich uleg³a zniszczeniu98. 
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92 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 130; J. Panaœ, op. cit., s. 178.
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94 J. Panaœ, op. cit., s. 205-206.
95 Tam¿e, s. 206, 220-221.
96 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 164.
97 J. Panaœ, op. cit., s. 227.
98 Tam¿e, s. 231-232.

Ks. Wiktor Kwapiñski i mjr Jêdrzej Galica (pierwszy z prawej).



O. Kosma Lenczowski, ks. Józef £uszczki, ks. Jan Tomaszkiewicz, o. Cyryl Strzemecki i ks. Zygmunt
Wiszniewski prowadzili w tym czasie pracê duszpastersk¹ na ty³ach. Poza odprawianiem nabo¿eñstw,
udzielaniem sakramentów œw., grzebaniem zmar³ych, uczestniczyli w uroczystoœciach patriotycznych,
utrzymywali kontakt z duchowieñstwem i ludnoœci¹, propaguj¹c ideê legionow¹. Szkoda, ¿em zeszed³
z frontu! Lepiej by³o s³uchaæ œwistu kul i grzmotów armatnich, ni¿ ujadañ na poœwiêcenie dla wolnoœci
Ojczyzny. Ano! Trzeba siê mêczyæ i propagowaæ nasz¹ ideê – zapisa³ o. Kosma Lenczowski99. 

Na polecenie ks. Panasia, od 29 maja do 22 czerwca 1916 r. o. Lenczowski objecha³ cmentarze I Bry-
gady z lat 1914-1915 (m.in. Bydlin, £owczówek, Jêdrzejów, Mierzwin), sporz¹dzaj¹c zachowany do
dzisiejszego dnia kataster grobów legionowych. Groby te by³y czêœciowo zniszczone, a miejscowa lud-
noœæ nie interesowa³a siê nimi100. 

Za zgod¹ w³adz niemieckich ks. Panaœ i o. Patrycjusz Antosz 19 grudnia 1916 r. wyjechali z Warszawy,
aby w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia odwiedziæ jeñców-Polaków, przetrzymywanych w obozach w Ha-
nowerze, Osnabrück, Gardelegen i Helmstadt. Udzielali im pociechy duchownej i sakramentów œw., zapo-
znawali siê z trudnymi warunkami jenieckiego ¿ycia. W Gardelegen, gdzie osadzono ok. 6000 jeñców-Po-
laków, ks. Panaœ uzyska³ nawet zgodê na zakwaterowanie na terenie obozu na czas spowiedzi101. 
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99 K. Lenczowski, op. cit., s. 116-117.
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O. Kosma Lenczowski z pistoletem w kaburze O. Cyryl Strzemecki, kapelan legionowy. 
zawieszonym na pasku zakonnym. O. Lenczowski
pistolet nosi³ tylko dwa tygodnie. Z powodu opubli-
kowania rysunku w wydawnictwie Legionista Polski.
Kalendarz NKN na rok 1916, kapelana spotka³y
liczne nieprzyjemnoœci.



W zwi¹zku z sytuacj¹ wojenn¹ i prognozami jej rozwoju w przysz³oœci, Józef Pi³sudski, przywódca
obozu niepodleg³oœciowego, podj¹³ decyzjê o przejœciu na pozycje antyniemieckie. To w konsekwencji
spowodowa³o w lipcu 1917 r. tzw. kryzys przysiêgowy w Legionach. Zdecydowana wiêkszoœæ ¿o³nie-
rzy, zobowi¹zanych do z³o¿enia przysiêgi (pochodz¹cy z terenu Królestwa Polskiego), odmówi³a doko-
nania tego aktu. W rezultacie odmowy zostali oni internowani przez Niemców w Beniaminowie (ofice-
rowie) i Szczypiornie (szeregowi). Z ¿o³nierzy,
którzy przysiêgê z³o¿yli, utworzono u boku
Niemiec Polsk¹ Si³ê Zbrojn¹. Sam Pi³sudski
zosta³ 22 lipca aresztowany i wywieziony do
Magdeburga. 

W tych dramatycznych dniach kapelani, po-
dobnie jak to by³o jesieni¹ 1916 r., starali siê
wp³yn¹æ na uspokojenie umys³ów ¿o³nierzy, na
ogó³ jednak z miernym skutkiem. W czasie kry-
zysu przysiêgowego ks. Józefa Panasia i ks.
Kazimierza Konopkê spotka³y afronty ze stro-
ny ¿o³nierzy. 

Natomiast w akcjê antyprzysiêgow¹ czynnie
zaanga¿owa³ siê ks. Henryk Ciepicha³³. Z tego
powodu zosta³ zwolniony z Legionów, a 22 lip-
ca 1917 r. internowany w Beniaminowie. Niós³
tam pociechê duchow¹ oficerom. By³ najd³u¿ej
przetrzymywanym ¿o³nierzem. Wiêziono go do
12 paŸdziernika 1918 r.102

Poddanych austriackich, stanowi¹cych wiêk-
szoœæ oddzia³ów legionowych, odes³ali Niemcy
do dyspozycji c.k. w³adz. Superior legionowy
otrzyma³ od nich rozkaz, by na terenie Króle-
stwa Polskiego pozostawiæ jedynie dwóch ka-
pelanów do obs³ugi Polskiej Si³y Zbrojnej,
z wy³¹czeniem ks. Józefa Panasia. Do tych prac
zostali wyznaczeni ks. Zygmunt Wiszniewski
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Msza polowa odprawia-
na przez legionowego
duszpasterza na ty³ach.

Beniaminów, 2 grudnia 1917 r. Ks. Henryk Ciepicha³³ (w
œrodku) z por. Zygmuntem ¯arskim-Radoñskim (z lewej)
i ppor. Aleksandrem Tomaszewskim.



i ks. Wiktor Kwapiñski103. O. Patrycjusz Antosz 30 wrzeœnia 1917 r. obj¹³ funkcjê administratora koœcio-
³a garnizonowego w Warszawie104. 

Po przewiezieniu formacji legionowych w rejon Przemyœla wiêkszoœæ ¿o³nierzy, poddanych austriac-
kich, zgodnie z podjêt¹ uprzednio przez Pi³sudskiego decyzj¹, wyrazi³a chêæ opuszczenia Legionów,
a w konsekwencji wcielenia do c.k. armii. W tej sytuacji w po³owie wrzeœnia 1917 r. zosta³y rozwi¹za-
ne 1, 4, 5 i 6 pp LP, 1 pu³ LP i 1 part LP. Wœród tych, którzy opuœcili wówczas szeregi, by³ ks. Stanis³aw
¯ytkiewicz105. 

W czasie konfliktu przysiêgowego pragmatyczn¹ postawê wykaza³ o. Kosma Lenczowski: Ja kombi-
nowa³em sobie tak: ci w obozie nie bêd¹ nara¿eni na niebezpieczeñstwo œmierci, wiêc ksi¹dz im potrzeb-
ny tylko w niedzielê z nabo¿eñstwem. Ci, co zostaj¹ i pójd¹ na front, potrzebuj¹ z nabo¿eñstwem i w bi-
twie dla rannych. Wiêc zosta³em106. 

Pozosta³e oddzia³y (g³ównie II Brygada) wesz³y w sk³ad powo³anego uprzednio Polskiego Korpusu
Posi³kowego. 

*   *   *

Kapelani, którzy w 1914 r. podjêli s³u¿bê duszpastersk¹, nie byli przygotowani do wykonywania po-
wierzonych zadañ. Zreszt¹ zadañ tych nie okreœlono im wyraŸnie, poprzestaj¹c na sformu³owanej z nie-
jakim patosem motywacji: tu idzie o pos³ugê duchown¹ Polakom rannym i chorym, o polowe duszpa-
sterstwo107. Nic dziwnego, ¿e kapelani starali siê wykorzystaæ doœwiadczenia innych: Pamiêtny pouczeñ
kapelana austriackiego w Krakowie, ¿e mo¿na celebrowaæ wszêdzie i w szklance, garczku, bez portati-
le, byle na hostii i winie mszalnym, a maj¹c na uwadze potrzebê dusz bodaj kilku ¿o³nierzy, ustawi³em
o³tarz na dziedziñcu i odprawi³em Mszê œw. – wspomina³ o. Kosma Lenczowski108. 

Dzia³alnoœæ kapelana zosta³a z czasem okreœlona zwyczajowo. Jej zakres zale¿a³ w du¿ej mierze od
stosunku dowódcy do religii i kapelana, a tak¿e uzale¿niony by³ od osobowoœci samego duchownego.
Przyk³adowo p³k Boles³aw Roja mia³ konkretn¹ wizjê pracy kapelana, uwa¿aj¹c, ¿e do jego obowi¹z-
ków nale¿a³o: przede wszystkim chodziæ do ¿o³nierzy, podtrzymywaæ w nich dobrego ducha (…) zapro-
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Msza œw. odprawiana za drutami obozu internowanych w Szczypiornie. 



wadziæ sta³e nabo¿eñstwo, co niedziela w innym batalionie, aby by³ porz¹dek i system109. Od obowi¹zko-
woœci kapelana zale¿a³o, czy opiek¹ duszpastersk¹ zosta³y otoczone równie¿ s³u¿by zaplecza. Ks. Kazi-
mierz Konopka raz w tygodniu – jeœli inne zajêcia nie przeszkodzi³y – doje¿d¿a³ do taboru prowianto-
wego, gdzie rano odprawia³ mszê œw. i po œniadaniu wraca³ do pu³ku110. Wiêkszoœæ kapelanów postêpo-
wa³a podobnie. 

Od 1916 r. okreœlono w rozkazie zakres obowi¹zków kapelanów pu³kowych wobec ¿o³nierzy z od-
dzia³ów nie maj¹cych sta³ego duszpasterza wojskowego. Odbywa³o siê to wed³ug dyspozycji Komendy
Legionów. Kapelan raz w miesi¹cu zobowi¹zany by³ do nades³ania superiorowi wykazu odprawionych
nabo¿eñstw111. 

Poza obszarem przyfrontowym, na zapleczu, kapelan powinien otrzymaæ od miejscowego biskupa
lub w³aœciwej w³adzy koœcielnej stosowne zezwolenie, tzw. celebret, na odprawiane nabo¿eñstwa. By³
to wszak¿e wymóg grzecznoœciowy, a nie kanoniczny, zwi¹zany z respektem dla gospodarza miejsca
i pragnieniem utrzymania poprawnych stosunków z miejscowym duchowieñstwem i w³adzami ko-
œcielnymi112. 

Wiosn¹ 1917 r. zosta³a opublikowana Instrukcja s³u¿by duszpasterskiej, w której m.in. omówiono za-
dania kapelanów ró¿nych szczebli, w zwi¹zku z planowanym zwiêkszeniem si³ legionowych, przekszta³-
canych w Wojsko Polskie. 

Instrukcja ta w znacznym stopniu sankcjonowa³a istniej¹cy w Legionach stan rzeczy. Jednak ze
wzglêdu na sytuacjê polityczn¹ i zaistnia³y w jej nastêpstwie kryzys wewnêtrzny w oddzia³ach, instruk-
cja nie wesz³a w ¿ycie. Niemniej warto przybli¿yæ sformu³owane w niej obowi¹zki duszpasterzy na
wszystkich ówczesnych szczeblach kapelañskiej s³u¿by. 

Ogólnym zadaniem kapelanów wszystkich szczebli zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, mia³o byæ
krzewienie wœród ¿o³nierzy idea³ów mi³oœci Boga, Ojczyzny, sprawiedliwoœci, karnoœci wojskowej, po-
œwiêcenia siebie dla dobra kraju. Obowi¹zki te mieli spe³niaæ poprzez odprawianie nabo¿eñstw, g³osze-
nie kazañ, udzielanie sakramentów œw., kontakt z ¿o³nierzami i dawanie im osobistego przyk³adu. Sto-
sownie do kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego i prawa o ma³¿eñstwie kapelan by³ równoczeœnie
urzêdnikiem stanu cywilnego do prowadzenia ksi¹g metrykalnych, urodzenia, œlubu, œmierci, odpowie-
dzialnym za ich nale¿yte wype³nianie oraz prawdziwoœæ dokumentów. 

Zwierzchnikiem s³u¿by duszpasterskiej by³ superior polowy, pe³ni¹cy funkcjê referenta spraw dusz-
pasterskich i metrykalnych przy dowództwie Wojska Polskiego. Jego zadaniem by³o przedk³adanie do-
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Nabo¿eñstwo polowe od-
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nia aktu 5 listopada.



wódcy ró¿nych wniosków do zatwierdzenia i og³oszenia, przedstawianie katolickich kapelanów do mia-
nowania, prowadzenie ich spraw s³u¿bowych i osobistych. Sprawowa³ te¿ funkcjê referenta spraw dusz-
pasterskich przy metropolicie Królestwa Polskiego w Warszawie, od którego dla siebie i podleg³ych ka-
pelanów otrzyma³ jurysdykcjê duchown¹. 

Superior polowy mia³ mieæ ogólny nadzór nad prowadzeniem metryk przez kapelanów ni¿szych
szczebli, sam zaœ na podstawie miesiêcznych wykazów metrykalnych winien prowadziæ w³asne ksiêgi
metrykalne, zawiadamiaæ s¹dy powiatowe i w³adze œwieckie o wypadkach narodzin, œlubów, zgonów,
wydawaæ œwiadectwa metrykalne osobom prywatnym, prowadziæ kataster grobów wojennych. 

Kapelani pu³kowi i szpitalni mieli pe³niæ obowi¹zki tylko w czasie wojny; byli wówczas referentami
spraw duszpasterskich w dowództwie pu³ku. Powinni odprawiaæ nabo¿eñstwa, udzielaæ sakramentów œw.,
uczestniczyæ w pogrzebach, prowadziæ akta metrykalne i co miesi¹c odsy³aæ je do proboszcza korpusu.
W trakcie bitwy pe³niæ s³u¿bê na punkcie opatrunkowym pu³ku, póŸniej zawiadamiaæ rodziny poleg³ych,
sporz¹dzaæ protoko³y œmierci, prowadziæ kataster grobów ¿o³nierzy pu³ku i przydzielonych oddzia³ów113. 

Religijnoœæ legionistów

Strzelcy, stanowi¹cy bazê Legionów, mieli opiniê bezbo¿ników. Nawet ¿yczliwy i dobroduszny o. Ko-
sma Lenczowski przyznawa³ z bezradnoœci¹: …Strzelcy to organizacja wybitnie socjalistyczna. Daszyñ-
ski, Moraczewski, Klemensiewicz, prowodyrzy lewicowi szczepi¹ czerwonoœæ w duszach nie socjalistów.
(…) Przez oficera (…) podajê list do O. Gwardiana, co mam robiæ dalej? Zostaæ, by byæ œwiadkiem ich
czynów. Zreszt¹ i takim potrzeba kap³ana w skonaniu, a zdrowym z nabo¿eñstwem – odpowiada
O. Gwardian114. 
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113 Instrukcja s³u¿by duszpasterskiej, s. 5-6, 8.
114 K. Lenczowski, op. cit., s. 18.

Msza œw. w 6 pp LP,
odprawiana 3 maja 1917 r.



Okazywa³o siê jednak, ¿e praca duszpasterzy wojskowych nie pozostawa³a bez wp³ywu na przemia-
ny postawy duchowej legionistów. 

W pierwszym okresie dzia³añ wojennych praktyki religijne w 1 pp LP mia³y marginalny charakter. Je-
go kapelan pisa³ bez ogródek: Mówi¹: to sprawa prywatna – to wojna – to s³u¿ba, po wiêkszej czêœci nie
wierz¹, nie dbaj¹, nie chce im siê115. Mjr Fleszar ostentacyjnie stwierdza³, ¿e nie mo¿e wydaæ ¿o³nierzom
rozkazu dziennego o nabo¿eñstwie, ani te¿ ¿aden oficer nie poprowadzi ludzi na nabo¿eñstwo, „bo u nas
w brygadzie nie ma tego zwyczaju. Kto chce, mo¿e sobie pójœæ prywatnie, ale i tak w¹tpiê, czy jakiœ ¿o³-
nierz pójdzie na mszê ksiêdza kapelana”116. Spoœród dowódców pu³ków tylko pp³k Boles³aw Roja nie
uwa¿a³ duszpasterstwa za prywatn¹ sprawê i poleca³ umieszczaæ w rozkazach zawiadomienia o nabo-
¿eñstwach, spowiedziach i innych praktykach religijnych117. Edward „Œmig³y” Rydz zgadza³ siê te¿ na
to, lecz dopiero po naleganiach. W opinii o. Kosmy Lenczowskiego lekcewa¿y³ „te sprawy”, tote¿ nie
zawsze informacje kapelana znajdowa³y miejsce w rozkazach118. 

Nawet niedzielne msze œw. nie budzi³y spodziewanego zainteresowania legionistów z 1 pp LP. Garnê-
li siê na nie natomiast ¿o³nierze austriaccy i miejscowa ludnoœæ. W okresie Wielkiego Postu 1915 r., po
stosownych informacjach umieszczonych w rozkazie, spowiedŸ odby³o 200 ¿o³nierzy pu³ku. Ale ju¿ na-
stêpnego dnia do Komunii œw. przyst¹pi³o 140; wœród nich nie by³o oficerów. Kolejnego dnia, w niedzie-
lê, na zapowiedziane nabo¿eñstwo o godz. 9 przyszli Austriacy, z naszych ani jeden. Na sumê przysz³o kil-
ku zaledwie prywatnie119. Podobnie by³o w szpitalach – na Mszy œw. X. Gilewicza, legionisty, by³a tylko ta
sala legionistów w szpitalu, w której celebrowa³. Reszta le¿a³a lub spacerowa³a po swojej sali120. 

Z czasem nast¹pi³y korzystne zmiany. 
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115 Tam¿e, s. 65.
116 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 134.
117 K. Lenczowski, op. cit., s. 150.
118 Tam¿e, s. 64, 99.
119 Tam¿e, s. 64.
120 Tam¿e, s. 140.

Ko³omyja, 4 kwietnia 1915 r. O. Patrycjusz Antosz wyg³asza kazanie podczas mszy œw. wielkanocnej.



W pamiêtniku ks. Józefa Panasia z okresu stacjonowania pu³ku w Legionowie, pod dat¹ 12 kwietnia
1916 r. czytamy: Dzisiaj by³a spowiedŸ w 1 p. piechoty. Ks. Ciepicha³³ urz¹dzi³ prowizoryczn¹ kaplicê
w du¿ym baraku z okr¹glaków, który normalnie s³u¿y³ na schronisko dla rezerwy. Do spowiedzi by³o
ch³opców bardzo wiele. Wszyscy kapelani spowiadali po kilka godzin121. 

Podobnie by³o w innych oddzia³ach. Tak¿e w 3 pp – odnotowa³ 12 kwietnia 1916 r. ks. Panaœ122 – mi-
mo tego, ¿e ks. Kwapiñski spowiada³ ju¿ sam od kilku tygodni, do spowiedzi przyst¹pi³o kilkuset Legio-
nistów. I dalej, pod dat¹ 20 kwietnia, czytamy: SpowiedŸ odby³a siê ju¿ we wszystkich oddzia³ach fron-
towych, a wczoraj wieczorem w Legionowie. Dzisiaj w wielki czwartek odby³a siê w naszym koœció³ku
wspólna komunia œw., do której przyst¹pi³o kilkaset osób z oddzia³ów sztabowych123. O. Kosma Lenczow-
ski odnotowa³ z kolei 18 marca 1915 r.: Po po³udniu spowiedŸ 5 pu³ku. By³o ich wyspowiadanych 150124. 

W II Brygadzie, dziêki ¿yczliwoœci i osobistemu przyk³adowi dowódców, kapelani mieli wzglêdnie
³atwiejsz¹ pracê duszpastersk¹. Ks. Patrycjusz Antosz religijnoœæ ¿o³nierzy brygady ocenia³ wysoko;
chêtnie i licznie brali udzia³ w niedzielnych nabo¿eñstwach, równie przyk³adnie wype³niali wielkanoc-
ne obowi¹zki sakramentalne, niemal ka¿dy nosi³ na szyi medalik lub szkaplerz, posiada³ modlitewnik al-
bo przynajmniej obrazek religijny w notesie. Kapelan nie spotyka³ siê tu z bluŸnierstwami, szykanami
lub z³oœliwoœciami, choæ nie brakowa³o osób indyferentnych religijnie. Nie by³o trudnoœci z przeprowa-
dzeniem polowych rekolekcji125. 

Œwiadectwem wra¿liwoœci ¿o³nierskiej by³a reakcja na kazanie o. Patrycjusza Antosza, kiedy to
w sposób spontaniczny rozpoczêto zbiórkê pieniêdzy, aby zamówiæ intencjê mszaln¹ o zgodê narodow¹.
Warto odnotowaæ te¿ inny przypadek. ¯o³nierze 2 pp LP po pó³rocznym pobycie w Pu³tusku ofiarowali
tamtejszej kolegiacie z³oty kielich mszalny ze stosown¹ dedykacj¹ i proœb¹ intencyjn¹, aby ilekroæ kie-
lich bêdzie u¿ywany w liturgii, wspominano poleg³ych i zmar³ych legionistów z ich pu³ku126. 
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121 J. Panaœ, op. cit., s. 140.
122 Tam¿e, s. 140-141.
123 Tam¿e, s. 141.
124 K. Lenczowski, op. cit., s. 72.
125 W. Antosz, op. cit., s. 12-13, 17.
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24 czerwca 1916 r. Msza œw w 6 pp LP.



Ks. Józef Panaœ opisa³ zaanga¿owanie religijne legionistów, wys³anych na granicê wêgiersk¹ w Kar-
patach, którzy w okresie adwentu, w pierwszym roku wojny, schodzili siê t³umnie, wraz z okoliczn¹ lud-
noœci¹, na roratnie msze o godzinie 6.00127. Z uznaniem wspomina te¿ organizowane w dwóch turach
trzydniowe rekolekcje wielkopostne 1915 r., na które legioniœci uczêszczali na nauki bardzo pilnie, mi-
mo fatalnej pogody i nagminnego braku obuwia. Do spowiedzi przyst¹pi³o 3/4 ogó³u ¿o³nierzy128. Tak¿e
Bo¿e Cia³o 3 czerwca 1915 r. obchodzone na Pokuciu ko³o Ko³omyi by³o g³êbokim prze¿yciem: Na du-
¿ej polanie za pozycjami ustawiono cztery o³tarze i ubrano zieleni¹. W nabo¿eñstwie bra³o udzia³ dwa
tysi¹ce ¿o³nierzy ze wszystkich oddzia³ów, reszta zosta³a w okopach. Po mszy œw. rozpoczê³a siê proce-
sja z Najœw. Sakramentem wœród t³umu zbrojnej m³odzie¿y129. 

Ks. Kazimierz Konopka szczegó³owo przedstawi³ przygotowania w 4 pp LP do Wielkiego Tygodnia
1916 r. i przebieg wielkanocnej rezurekcji, opisuj¹c ich niepowtarzalny charakter i niezwyk³y emocjo-
nalny klimat, jakiego zabrak³o w innych pu³kach. 

Gdzieœ w ostatnich dniach Wielkiego Tygodnia por. Gustaw Klarsfeld – w cywilu profesor gimnazjum
jêzyka niemieckiego we Lwowie, a potem przechrzci³ siê i zmieni³ nazwisko na Jasnopolski – ofiaruje siê,
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127 J. Panaœ, op. cit., s. 42.
128 Tam¿e, s. 62.
129 Tam¿e, s. 72.

Msza polowa ko³o
Wo³czecka. Widoczny o³tarz
„tornistrowy” kapelana.

Msza œw. w kaplicy
w Baranowiczach.



¿e mi zrobi „Grób Pañski”. Wzi¹³ ¿o³nierzy i zabra³ siê do roboty. Nawióz³ ca³¹ furê mchu. Zabra³ z ma-
gazynów kompanii porz¹dne jeszcze i nie u¿ywane namioty, i w Wielk¹ Sobotê zacz¹³ od rana ubieraæ
kaplicê. Wnêtrze kaplicy zmieni³o siê w wielk¹, skalna grotê. (…) Klarsfeld poda³ mi twarz Pana Jezu-
sa, jak¹ wymalowa³ nadzwyczaj udatnie, sier¿ant sztabowy Prohaska. G³owa na czarnym tle przedsta-
wia³a siê bardzo plastycznie. 

– Pana Jezusa to ju¿ niech sam ks. kapelan umieœci w grobie. Mnie to nie wypada. (…) 
Wielkie i ma³e choinki, rozmieszczone ze smakiem, oraz ca³e kêpy paproci tworzy³y, jakby naturalny,

wspania³y „Bo¿y Grób”, jakiego daleko szukaæ. Z kompanii odkomenderowano wartê honorow¹, a ja
poszed³em do ziemianki, gdzie poprzednio odprawi³em mszê œw. i zostawi³em konsekrowan¹ hostiê. Prze-
najœwiêtszy Sakrament w monstrancji przenios³em do Grobu (…). 

¯o³nierze podchodzili podziwiaæ i modliæ siê. Lotem b³yskawicy telefoniœci podawali sobie do s¹siednich
pu³ków wiadomoœæ o „przeœlicznym Grobie 4 pp” – a od godziny 3 po po³udniu zaczêli nadci¹gaæ ¿o³nierze,
oficerowie, to konno, to na wozach, aby ogl¹daæ owe cudo. Niektórzy zamawiali siê na rezurekcjê i pytali,
o której godzinie siê odbêdzie. U³o¿yliœmy siê na godzinê 8 wieczór, tak te¿ by³o w rozkazie pu³kowym. 
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Nabo¿eñstwo w kaplicy 4 pp LP.

Grób Pañski w 4 pp LP.... Bo-
¿y grób ubrany o wiele wy-
stawniej i staranniej ni¿ (...)
w Legionowie; nie brakuje na-
wet postaci Pana Jezusa le¿¹-
cego w grobie, ani te¿ balda-
chimu, który sporz¹dzono ze
sztandaru pu³kowego. Wœród
salw miotaczy min, b³ysku
œwietlnych rakiet i silnego
œwiatla reflektorów frontowych
odby³a siê procesja wzd³u¿
czworobocznego szeregu
dziarskiego czwartaków.
(J. Panaœ, op. cit., s. 141-142).



(…) przyjecha³ ks. Panaœ, którego za-
prosi³em na celebransa, oraz mnóstwo
oficerów i ¿o³nierzy. Obok kaplicy sta³o
ju¿ 4 sier¿antów w bia³ych rêkawiczkach,
trzymali baldachim, nasz sztandar pu³ko-
wy, ofiarowany nam w Rozprzy czy Piotr-
kowie i przybity teraz do 4 brzozowych
dr¹¿ków: bia³y orze³ na amarantowym
tle. Naprzeciwko kaplicy w odleg³oœci
300 kroków stanê³y 3 reflektory, jeden na
wprost kaplicy, dwa inne z boków, rzuca-
j¹c na ni¹ snopy œwiat³a. P³onê³a ona jak-
by by³a bia³a wœród ciemnego doko³a
wieczoru. A gdy ks. Panaœ po odœpiewa-
niu modlitw wzi¹³ monstrancjê z „Gro-
bu” i odwróci³ siê do ¿o³nierzy, huknê³a
8-kilowa mina, jak Bóg przykaza³, ¿e na-
prawdê rozedrzeæ siê mog³a ziemia. Ru-
szy³a procesja. Naprzód krzy¿, potem or-
kiestra i chór. Za nimi warta honorowa,

trzech ma³ych ch³opaków 14-letnich z karabinami, ¿o³nierze z kadzielnic¹ i dzwonkami, potem celebrans
pod baldachimem, za nim komendant pu³ku Galica i grono oficerów, wreszcie luzem ca³a ¿o³nierska
braæ. Ja w kom¿y, jako mistrz ceremonii, biegaj¹c pilnowa³em porz¹dku. Na przemian orkiestra i chór
œpiewa zwrotki: „Przez Twoje Œwiête Zmartwychwstanie”. Obchodziliœmy trzykrotnie kaplicê. Pochód
ten, i barwny i szary, to k¹pi¹cy siê w bia³ym ra¿¹cym œwietle smug reflektorów, to czêœciowo znowu to-
n¹cy wœród mroku, to oœwietlany z góry poprzez stare, niebotyczne sosny œwiat³em rakiet, które chor.
Giewont kaza³ co chwilê puszczaæ, robi³ formalnie odurzaj¹ce wra¿enie. Podnosi³ nas religijny nastrój
– odrywa³ zupe³nie od tej ziemi, od frontu. Odczuwaliœmy piêkno, artyzm i tajemnicê mroków tego reli-
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Œwiêto 4 pp LP w maju 1916 r. Przed kaplic¹ pu³kow¹ (na
pierwszym planie) dowódca pu³ku p³k Boles³aw Roja i kapelan ks.
Kazimierz Konopka.

Poœwiêcenie kwatery dowództwa III Brygady LP w Nowych Kuklach, 1916 r.



gijnego obrzêdu, a myœl wszystkich przenosi³a siê do domu, do rodziny, gdzie dziœ maj¹ te¿ rezurekcjê.
Zapomnieliœmy, ¿eœmy na szarym, wstrêtnym, ordynarnym froncie. Widzieliœmy piêkny pochód, braliœmy
w nim udzia³ i prze¿ywaliœmy go. Prosili, bym po procesji przemówi³ parê s³ów, ale ani ja mówiæ nie mo-
g³em, ani ¿o³nierze s³uchaæ tego, co mówi³em. Bo ka¿demu ³zy siê cisnê³y do oczu. Major Galica uœci-
sn¹³ mi rêkê. 

– Kapelanie, chcia³em wam podziêkowaæ, ale nic nie mogê mówiæ. Wicie, z³apaliœcie nas za serce. (…) 
Nazajutrz, na Wielkanoc, mia³em mszê œw. dla pu³ku, jak zwykle o godzinie 9. Po mszy œw. poszli ofi-

cerowie do pu³kowej ziemianki na œwiêcone, a ja pojecha³em na druga mszê œw. do 6 pp, gdzie nie by³o
kapelana ks. Gilewicza, chocia¿ zapowiedziano tam nabo¿eñstwo na 10 godzinê. Ale jakoœ siê to ci¹gnê-
³o, zanim siê zeszli. Pu³k ten robi³ wra¿enie, jakby tam nigdy porz¹dku nie by³o130. 

Równie¿ w Kamieñsku na Wielki Tydzieñ 1916 r., staraniem o. Kosmy Lenczowskiego, Grób Pañski
urz¹dzono bardzo ³adnie. Dywany po¿yczono u miejscowych ludzi, kwiaty domowe i sztuczne ludzie
przynieœli. Stra¿ pe³nili piechurzy z kawaleri¹ na zmianê. Ludnoœæ zachwycona131. 

W £om¿y na Bo¿e Cia³o [w 1917 r. – przyp. aut.] wyst¹pi³a kompania honorowa z dobranych, wysokich,
³adnych ch³opców pod dowództwem te¿ ³adnego oficera, kapitana X. Zrobi³o to wra¿enie na ludnoœci…132

Katolicyzm manifestowany przez polskich ¿o³nierzy na terenach mieszanych kulturowo i wyznaniowo
oddzia³ywa³ bardzo silnie na miejscow¹ ludnoœæ. Tytu³em przyk³adu warto przywo³aæ rekolekcje przepro-
wadzone przez ks. Józefa Panasia 27 marca 1916 r. w cerkwi w Rokitnicy na Wo³yniu; w miejscowoœci tej
zlokalizowano legionow¹ szko³ê aspirantów oficerskich dla kawalerii i oœrodek leczenia koni. W ich efek-
cie kapelan legionowy wiêcej pracy duszpasterskiej musia³ poœwiêciæ ludnoœci miejscowej ni¿ u³anom:
Skoro Polacy-katolicy dowiedzieli siê o przyjeŸdzie polskiego ksiêdza do Rokitnicy, zewsz¹d pod¹¿y³y t³u-
my do cerkwi, gdy¿ do dalekiego Kowla lub W³odzimierza nie mogli siê dostaæ z powodu trudnoœci prze-
pustowych na terenie operacji wojennych. Równie¿ ludnoœæ prawos³awna garnê³a siê chêtnie do polskiego
ksiêdza. (…) Po nabo¿eñstwie ochrzci³em 6 dzieci katolickich i prawos³awnych133. 
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130 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 59-61.
131 K. Lenczowski, op. cit., s. 119.
132 Tam¿e, s. 152.
133 J. Panaœ, op. cit., s. 136-137.

Zambrów, Wielkanoc 1917 r. Msza œw. w szpitalu.



O. Kosma Lenczowski odnotowa³ te¿ przypadki œwiadcz¹ce o wzroœcie religijnoœci poœród legioni-
stów. Zwracano siê doñ, jako kap³ana rodziny franciszkañskiej, z proœb¹ o przyjêcie do tercjarstwa, czy-
li III Zakonu œw. Franciszka134. 

Z przek¹sem natomiast pisze, ¿e w okresie Wielkiego Postu – post zachowywano solidnie, szkoda tyl-
ko, ¿e z przymusu, bo nie by³o co jeœæ135. Jednak obok przejawów takiej w³aœnie wymuszonej „religijno-
œci”, odnotowuje autentyczne dowody zachowywania rygorów koœcielnych w warunkach polowych136. 

Szkicuj¹c obraz religijnoœci „legunów” warto zwróciæ uwagê na zdarzenie o wyj¹tkowym charakte-
rze. Otó¿ 27 sierpnia 1916 r. ozdrowieñcy z zak³adu w Kamieñsku, wraz z bp. W³adys³awem Bandur-
skim, odbyli pielgrzymkê na Jasn¹ Górê. Kilkudziesiêciu legionistów wpisa³o swoje nazwiska do ksiê-
gi pami¹tkowej klasztoru137. 

Nale¿y tak¿e odnotowaæ, i¿ Franciszek Kisiel (ur. 1894 r.), s³u¿¹cy od 1914 r. w Legionach Polskich,
w 1916 r. zwolni³ siê z tej ochotniczej formacji, by wst¹piæ do seminarium duchownego. W 1919 r. zo-
sta³ wyœwiêcony na kap³ana, póŸniej by³ kapelanem s³u¿by sta³ej Wojska Polskiego138. 

S³u¿ba kapelañska, trzeba równie¿ i o tym powiedzieæ, wyzwala³a tak¿e negatywne odczucia. Trud-
nym do wyrugowania elementem obyczajowoœci legionowej sta³ siê przes¹d, ¿e kapelan przynosi pecha.
Legioniœci wyznaczeni na akcjê lub do zajêcia pozycji linii bojowej czêsto byli przekonani, ¿e jak ich
kapelan pob³ogos³awi, to im siê wyprawa nie powiedzie i wielu zginie139. 

Sprawy duszpasterskie niezale¿nie od ró¿nego rodzaju mankamentów i ograniczeñ z czasem stawa³y
siê normalnym elementem ¿ycia ¿o³nierskiego. W trosce o to, aby ¿ycie religijne siê rozwija³o, kapela-
ni poczynili wspólne uzgodnienia o pomocy wzajemnej w okresie rekolekcji wielkanocnych oraz o za-
stêpstwie w pos³udze podczas nieobecnoœci duszpasterza w przypisanej mu jednostce wojskowej. 

Kiedy wycofane z frontu oddzia³y legionowe przebywa³y w oœrodkach ty³owych, kapelani organizo-
wali odczyty, poszerzaj¹ce wiedzê religijn¹ „legunów”, np. o. Kosma Lenczowski 9 paŸdziernika 1916 r.
w Piotrkowie Trybunalskim wyg³osi³ odczyt Wojna w œwietle nauki Chrystusowej140. 

Je¿eli jeszcze w 1914 r. czêœæ legionistów uwa¿a³a sprawy religijne za element ¿ycia prywatnego jed-
nostki, to przecie¿ po nied³ugim czasie religijnoœæ ¿o³nierska i pos³uga kapelanów legionowych zosta³y
docenione jako wartoœci, które nie tylko integruj¹ si³y zbrojne, ale równie¿ identyfikuj¹ je ze spo³eczno-
œci¹ narodow¹. To zaœ, ¿e kilku kapelanów przesz³o do legionowej legendy, najlepiej œwiadczy o jako-
œci ich pracy duszpasterskiej. 
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Rok 1916. Kazanie
o. Patrycjusza Antosza.



Miejsce i pozycja kapelanów w korpusie oficerskim Legionów

Formalna pozycja kapelanów w korpusie oficerskim Legionów nie znalaz³a odbicia w zachowanych
instrukcjach. Istniej¹ przes³anki, które pozwalaj¹ wyœwietliæ tê sprawê. 

Pierwsz¹ przes³ankê stanowi fakt, ¿e kapelani posiadali, zgodnie z nominacjami dokonanymi przez
Komendê Legionów, rangi urzêdników wojskowych IX kl. Przepisy austriackie, przestrzegane przez
w³adze legionowe, okreœla³y, i¿ urzêdnik wojskowy odpowiedniej klasy mia³ pozycjê ni¿sz¹ ni¿ oficer
analogicznego stopnia. W zwi¹zku z tym urzêdnicy musieli np. pierwsi oddawaæ honory. Jednak ze
wzglêdu na sw¹ specyficzn¹ pozycjê kapelani nie musieli tego czyniæ (charakterystyczny jest brak
wzmianek na ten temat w jakichkolwiek legionowych pamiêtnikach). 

Druga przes³ankê stanowi sprawa obecnoœci kapelana na odprawach sztabowych. Ju¿ w sierpniu
1914 r. wnioskowa³ o to o. Kosma Lenczowski i otrzyma³ zgodê. (…) by³em na dwóch, a potem ju¿ nie
chodzi³em, bo tam tylko wojskowe omawiano sprawy i zauwa¿y³em chêæ, bym nie bywa³141. 

Sprawa ta nie zosta³a ostatecznie przes¹dzona, choæ kapelani uczestniczyli w odprawach bardzo ró¿-
nie, w zale¿noœci od pe³nionych innych obowi¹zków lub gdy sprawy zwi¹zane z pos³uga duszpastersk¹
by³y przedmiotem odpraw. Na ogó³ kapelani pozostawali poza krêgiem decyzyjnym sztabów jednostek;
tak te¿ by³o w okresie „kryzysu” i wewnêtrznego „rozpolitykowania” w legionowych brygadach. 

Trzecia przes³anka zosta³a przedstawiona w liœcie ks. Józefa Panasia do o. Kosmy Lenczowskiego, ka-
pelana Domu Uzdrowieñców w Kamieñsku. Czytamy w nim: Co do kwestii zale¿noœci, jest ona rzecz¹
wzglêdn¹, bo o ile w pe³nieniu obowi¹zków Kapelana musi Ksi¹dz gdzieœ poza Kamieñsk wyjechaæ, mu-
si Ksi¹dz zawiadomiæ Komendanta [Domu Uzdrowieñców – przyp. aut. ], a o ile ten by siê nie zgodzi³
to proszê siê zaraz odnieœæ do wy¿szej Komendy. (…) Co do zale¿noœci wy¿szej rangi od ni¿szej to spra-
wa stawia siê tak, ¿e Komendê ma zawsze oficer liniowy bez wzglêdu na rangê, nie mo¿e jednak – natu-
ralna rzecz przeszkadzaæ w wykonywaniu obowi¹zków lekarzom lub kapelanom142. 

Wyjaœnienia powy¿sze nast¹pi³y na skutek konfliktu o. Kosmy Lenczowskiego z komendantem domu
por. Eugeniuszem Maliszem. 

W sprawach dyscyplinarnych kapelani podlegali dowódcom swoich jednostek. Mogli byæ przez nich
ukarani tylko za porozumieniem z w³adz¹ duchown¹ przy wy¿szej komendzie143, co w praktyce nie by-
³o stosowane. Znany fakt ukarania kapelana mia³ miejsce w 4 pp LP, gdzie p³k Boles³aw Roja skaza³ na
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141 Tam¿e, s. 25.
142 List ks. J. Panasia do o. K. Lenczowskiego z 7 wrzeœnia 1916 r. APKK, sygn. 278, k. 236-237.
143 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 169.

Przed siedzib¹ do-
wództwa 4 pp LP,
wiosna 1916 r. Od
lewej: chor. Henryk
Doskoczyñski,
por. Jan S³uszkie-
wicz, kpt. Ferdynand
Zarzycki, p³k Bole-
s³aw Roja,
kpt. dr Emil Bobrow-
ski, chor. Józef
Kempf, chor. Józef
Teslar. Pierwszy
z prawej kapelan
pu³ku ks. Kazimierz
Konopka.



piêæ dni aresztu domowego ks. Kazimierza Konopkê. Wzbudzi³o to rozgoryczenie ukaranego oraz wy-
wo³a³o niemi³e zaskoczenie ks. Józefa Panasia144. 

Nieco odmiennie kszta³towa³a siê pozycja kapelanów w I Brygadzie Pi³sudskiego. Byli w niej nie
urzêdnikami wojskowymi, lecz oficerami w stopniach podporuczników. Pomimo to traktowano ich czê-
sto jak cywili, np. oficerowie austriaccy witali siê z legionowymi, ignoruj¹c kapelanów145. Ostatecznie
o stosunku do duszpasterzy decydowa³o dowództwo ich pu³ku. 

W œwietle powy¿szych danych mo¿na przyj¹æ, ¿e pozycja kapelanów w korpusie oficerów by³a doœæ
nieokreœlona: podlegali dowódcom jednostek czy zak³adów ty³owych, w sprawach zaœ duszpasterskich
referentowi urzêdu duszpasterskiego Komendy Legionów (póŸniej: superiorowi), zachowuj¹c przy tym
doœæ du¿¹ samodzielnoœæ. W wiêkszoœci nie posiadali stopni wojskowych, a jedynie rangi urzêdnicze. 

Jednak o rzeczywistej pozycji decydowa³y ich cechy osobiste, uznanie i szacunek innych oficerów
i szeregowych. Takimi cenionymi duszpasterzami z ca³¹ pewnoœci¹ byli ks. Józef Panaœ, o. Patrycjusz
Antosz, ks. Henryk Ciepicha³³ i ks. Stanis³aw ¯ytkiewicz. Niezwykle wiele sympatii zyska³ wœród legio-
nistów o. Kosma Lenczowski, który sta³ siê bohaterem piosenki œpiewanej w I Brygadzie: Nasz kapelan
ch³op morowy, do wybitki jest gotowy. Nasz kapelan ma hiszpankê, w¹sy, os³a i nahajkê. Nasz kapelan
konno jedzie, butle wódki ma na przedzie146. Nadano mu w I Brygadzie stopieñ porucznika, co stanowi-
³o wyj¹tek wœród kapelanów. Sympatia do jego osoby przetrwa³a wœród legionistów do koñca ¿ycia te-
go zas³u¿onego kapucyna147. 
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144 Tam¿e, s. 166-167, 170. List ks. J. Panasia do o. K. Lenczowskiego z pocz¹tków stycznia 1917 r. APKK, sygn. 278,
k. 228.
145 K. Lenczowski, op. cit., s. 108.
146 Tam¿e, s. 61-62.
147 J. Marecki, Stan pami¹tek po o. Kosmie Karolu Lenczowskim, kapelanie legionowym, „Niepodleg³oœæ”, t. XLVII, 1995,
s. 251.

Ks. Kazimierz Konopka z oficerami 4 pp LP.



Umundurowanie i wyposa¿enie kapelanów

Pocz¹tkowo kapelani legionowi nie mieli ujednolico-
nych uniformów i odznak. Œwiadectwem takiego stanu
rzeczy s¹ zachowane fotografie duszpasterzy z tego
okresu. Niektórzy kapelani obok strojów kap³añskich
(sutanny lub habitu), niedostosowanych do d³ugich mar-
szów i niewygodnych w okopach, posiadali „ekwipunek
polowy”: szare kurtki ¿o³nierskie, które d³ugo pozba-
wione by³y oznaczeñ kapelañskich. Ks. Kazimierz Ko-
nopka i o. Kosma Lenczowski u¿ywali innego rodzaju
strojów polowych. Ks. Konopka nosi³ sutannê przypo-
minaj¹c¹ czamarê, a o. Lenczowski „polowy”, obciêty
do kolan, habit148. 

Oficjalny strój kap³añski – twierdzi³ ks. Antosz – nie-
kiedy onieœmiela³. Natomiast gdy legionista spotyka³
podobnie odzianego do siebie kapelana, rodzi³a siê miê-
dzy nimi swoista „leguñska familiarnoœæ”, która u³a-
twia³a nawi¹zanie kontaktu religijnego (np. wielu ¿o³-
nierzy odbywa³o spowiedŸ w marszu)149. 

Potrzebê unifikacji ubiorów odczuwali sami duszpa-
sterze. Wprawdzie jeszcze w 1914 r., lub w pierwszej
po³owie 1915 r., w II Brygadzie wprowadzono jako
oznakê kapelanów trzy srebrne paski na rêkawach150,
lecz by³o to rozwi¹zanie analogiczne do obowi¹zuj¹ce-
go w armii austriackiej. 

W koñcu 1915 r. kapelani I Brygady posiadali ró¿no-
rodne stroje: o. Lenczowski chodzi³ w habicie, ks. ¯yt-
kiewicz w sutannie, a ks. Ciepicha³³ w pijarskiej sukni.
Wierzchnie okrycie stanowi³y p³aszcze oraz ró¿nego rodzaju czapki (maciejówki, rogatywki). Ostatecz-
nie na ich proœbê 30 grudnia 1915 r. zastêpca szefa sztabu brygady, por. Julian Stachiewicz, naznaczy³,
obowi¹zuj¹ce ju¿ w II Brygadzie jako odznaki kapelañskie, trzy srebrne paski na rêkawach151. 

Jednak jeszcze w koñcu wrzeœnia 1916 r. kapelani konferowali m.in. w sprawie jednolitego umundu-
rowania152. 

Ostateczny wzór umundurowania przynios³a opublikowana wiosn¹ 1917 r. instrukcja153.
Kapelani powinni nosiæ czamarê barwy polowo-szarej, zapinan¹ na dwa rzêdy guzików, splecionych

z we³nianego sznura i zapiêtych szamerowaniem. Ko³nierz munduru wyk³adany, bez naramienników, na
obu rêkawach 3 paski z metalu bia³o-matowego, pod³o¿one fioletowym suknem. Na szyi krzy¿ na ³añ-
cuchu. Pozosta³e elementy ubioru (buty, spodnie, p³aszcz, czapka) by³y podobne jak ogó³u oficerów,
z tym jednak, ¿e przy czapce i p³aszczu znajdowa³y siê fioletowe wypustki. 

Wyruszaj¹cy na front kapelani pos³ugiwali siê pocz¹tkowo przyborami religijnymi, takimi, jakie wy-
dawa³y siê im niezbêdne w chwili wymarszu. Dopiero z czasem ujawni³y siê braki w wyposa¿eniu ka-
pelanów. Dotyczy³o to np. o³tarzy polowych, których brak utrudni³ spe³nianie pos³ugi duchownej154. 
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148 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 161; W. Antosz, op. cit., s. 13.
149 W. Antosz, op. cit., s. 13-14.
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154 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 44; K. Lenczowski, op. cit., s. 127.

O. Patrycjusz Antosz z dystynkcjami kapelañskimi
na rêkawach i w legionowej maciejówce.



Ks. Kazimierz Konopka opisuje najdo-
k³adniej kapelañskie „wyposa¿enie”. Nosi³
przytroczon¹ do pasa podrêczn¹ torbê
z olejami œwiêtymi, stu³¹ i obrazkiem Mat-
ki Bo¿ej Czêstochowskiej. Posiada³ jesz-
cze Feldtasche, czyli oficersk¹ torbê polo-
w¹, w której przechowywa³ papiery metry-
kalne, krzy¿ i przybory niezbêdne do oso-
bistej toalety. Tren taborowy przewozi³ ka-
pelañski o³tarz polowy oraz kuferek z pa-
pierami kancelaryjnymi, depozytami po
zabitych, rzeczy osobiste kapelana155. 

Instrukcja z 1915 r. stwierdza³a: Ka¿dy
kapelan powinien mieæ przy sobie stu³ê,
Oleum Infirmorum, krucyfiks i pieczêæ156.
Podobnie instrukcja z 1917 r. okreœla³a
przedmioty, którymi powinien dyspono-
waæ duszpasterz w polu, sankcjonuj¹c ist-
niej¹cy wczeœniej stan rzeczy. 

Kap³an powinien mieæ: krucyfiks, stu³ê,
oleje œwiête, rytualik, plik protoko³ów
œmierci, dziennik czynnoœci, druki do wy-
kazów metrykalnych, pieczêæ, kaplicê po-
low¹ z przyborami do odprawiania mszy
œw. przewoziæ w taborze pu³kowym157. 

Wyposa¿enie to obowi¹zywa³o kapela-
nów do koñca istnienia Legionów Polskich
i Polskiego Korpusu Posi³kowego. 
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155 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 95, 237.
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Ks. Kazimierz Konopka w regulaminowym stroju kapelañskim.

Ks. Józef Panaœ i ks. Henryk Ciepicha³³.
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S ³u¿ba duszpasterska Polskiego Korpusu Posi³kowego
mia³a strukturê organizacyjn¹ podobn¹ do obowi¹zu-
j¹cej w Legionach. Na jej czele sta³ superior korpusu

ks. Józef Panaœ. Podlegali mu ks. Józef £uszczki (2 pp LP), ks.
Kazimierz Konopka (3 pp LP), o. Kosma Lenczowski (Do-
wództwo Uzupe³nieñ) i ks. Bronis³aw Gilewicz (Dom Uzdro-
wieñców). 

Zakres czynnoœci wykonywanych przez kapelanów Polskie-
go Korpusu Posi³kowego by³ podobny w Legionach oraz
zgodny z wydan¹ w 1917 r. instrukcj¹ dla duszpasterzy. Jed-
nak pocz¹tkowo, podczas pobytu oddzia³ów w okolicy Prze-
myœla, kapelañskiej pracy nie by³o ¿adnej. Niedzielne nabo-
¿eñstwa w koœció³ku przy szosie lwowskiej, parê pogrzebów
w szpitalu wojskowym, sta³e dowiadywanie o rozkazy pu³kowe,
ot i wszystko. Wiêcej kapelañskiej pracy mia³em w domu –
wspomina³ ks. Konopka158. 

25 paŸdziernika oddzia³y korpusu wyruszy³y na front na
Bukowinê, lecz ju¿ po dwóch miesi¹cach zosta³y wycofane do
odwodu w rejon Czerniowiec. Wieœæ o podpisaniu w Brzeœciu
porozumieñ pokojowych miêdzy pañstwami centralnymi
a Ukrain¹ (9 lutego 1918 r.), w wyniku których Che³mszczy-
zna i czêœæ Podlasia mia³y wejœæ w sk³ad Ukrainy, wywo³a³a
oburzenie i ¿ywio³owe protesty Polaków w ca³ej Galicji.
Wzburzenie to ogarnê³o tak¿e szeregi Polskiego Korpusu Posi³kowego. 

14 lutego 1918 r., w czasie odprawiania w Mamajowcach nabo¿eñstwa ¿a³obnego za duszê zmar³ego
cztery dni wczeœniej zas³u¿onego oficera 2 pp LP mjr. W³odzimierza Mê¿yñskiego, ks. Józef Panaœ wy-
g³osi³ krótkie kazanie. 

Bracia, stoimy u trumny kochanego i serdecznego kolegi. Jego serce pod wp³ywem okropnych gromów
wal¹cych w nasz¹ Ojczyznê nie wytrzyma³o [mjr Mê¿yñski zmar³ na atak serca – przyp. aut.]. Bracia,
wszyscy razem przy tej trumnie z³ó¿my œwiêt¹ przysiêgê bezwzglêdnie wiernej s³u¿by dla naszej polskiej
Ojczyzny i niechaj dziœ ze wszystkich piersi rozbrzmi ona pieœni¹ przysiêgi, która jest na ustach ca³ego
narodu polskiego. 

Nie damy ziemi sk¹d nasz ród
tak nam dopomó¿ Bóg
Pójdziem, gdy zabrzmi z³oty róg
tak nam dopomó¿ Bóg159. 
Ogólna psychoza dosz³a do szczytu swego napiêcia. Zdawa³o siê, ¿e ca³y koœció³ to tylko jedna polska

dusza. We wszystkich oczach b³ys³y ³zy, bo zrozumieli wszyscy, ¿e to przysiêga na wojnê z Austri¹ i Pru-
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159 J. Panaœ, My II Brygada, Katowice 1929, s. 199.

Superior korpusu ks. Józef Panaœ.



sami, a gdy zerwa³em z katafalku i podepta³em pruskie i austriackie ordery, w tej¿e chwili znik³y one
z piersi wszystkich c. i k. oficerów przydzielonych do s³u¿by w Legionach160. 

Tego samego dnia odby³o siê zebranie oficerów, w którym m.in. uczestniczy³ ks. Józef Panaœ. Zapa-
d³a wówczas decyzja o zbrojnym proteœcie. Oddzia³y Polskiego Korpusu Posi³kowego znajduj¹ce siê
w pobli¿u linii frontu w okolicy Czerniowiec (2 i 3 pp, pu³k artylerii, formacje korpuœne) mia³y zaata-
kowaæ wojska austriackie i przebiæ siê na stronê rosyjska pod Rarañcz¹. Nastêpnie zamierzano do³¹czyæ
do istniej¹cych na terenie Rosji polskich formacji. Ze wzglêdu na odleg³oœæ dziel¹c¹ 2 pu³k u³anów oraz
oddzia³y uzupe³niaj¹ce od reszty korpusu, z góry zrezygnowano z ich udzia³u w akcji. Na jej czele sta-
n¹³ dowódca II Brygady p³k Józef Haller. 

W operacji, maj¹cej miejsce w nocy z 15 na 16 lutego 1918 r., aktywnie uczestniczy³ ks. Panaœ, któ-
ry m.in. nakaza³ aresztowanie by³ego dowódcy Polskiego Korpusu Posi³kowego, gen. mjr. Hansa Schil-
linga. Wiêkszoœæ legionistów uczestnicz¹cych w przebijaniu siê przez front zdo³a³a przejœæ na stronê ro-
syjsk¹. Wœród nich znalaz³ siê ks. Konopka. Natomiast w rêce austriackie wpadli ks. Józef £uszczki i ks.
Józef Panaœ. Ks. Panaœ nale¿a³ do g³ównych oskar¿onych, obarczonych odpowiedzialnoœci¹ za tê akcjê,
w odbywaj¹cym siê w Marmaros-Sziget procesie (8 czerwca-30 wrzeœnia). Ostatecznie w wyniku abo-
licji uwolniono wszystkich oskar¿onych. 

Wiêkszoœæ ¿o³nierzy Polskiego Korpusu Posi³kowego ujêtych przez Austriaków podczas przejœcia
frontu pod Rarañcz¹ oraz na ty³ach zosta³a uwiêziona w obozach, m.in. w Dolinie, Dulfalvie i Huszt.
O. Kosma Lenczowski, osadzony w Dulfalvie, uzyska³ zezwolenie na odprawianie mszy œw. w odleg³ej
o ok. 50 m od obozu cerkwi. I odprawia³em, ja tylko z ministrantem wychodziliœmy za druty, reszta przez
druty s³ucha³a mszy œw. Przychodzi³o te¿ kilkadziesi¹t Rusinów161. 

Po przeniesieniu do Husztu o. Lenczowski odprawia³ msze œw. w niedzielê, odwiedza³ chorych, do-
nosi³ rzeczy i ubrania cywilne, umo¿liwiaj¹c internowanym ¿o³nierzom ucieczki. W Huszcie opiekê du-
chow¹ zapewniali tak¿e ks. Gilewicz, ks. £uszczki oraz ks. Franciszek ¯ak i ks. Oskar Matz-Marski,
kapelani armii austriackiej (informacje Barbary Tarkowskiej). Oni tak¿e starali siê pomagaæ w uciecz-
kach internowanym. Ks. Gilewicz zosta³ oskar¿ony przez s¹d polowy 7 Armii o zbrodniê pomocy i u³a-
twiania ucieczek legionistom w Huszcie162. Ostatecznie dawnych legionowych duszpasterzy w³adze au-
striackie odes³a³y do miejsc zamieszkania163. 
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W nastêpstwie kryzysu przysiêgowego w Legionach Polskich w koñcu sierpnia 1917 r. Niem-
cy oddali do dyspozycji w³adz austriackich podleg³e im dot¹d polskie jednostki wojskowe,
sami zaœ rozpoczêli tworzenie od podstaw nowej formacji – Polskiej Si³y Zbrojnej (Polni-

sche Wehrmacht). 
By³a ona niezwykle szczup³a liczebnie: jesieni¹ liczy³a zaledwie 139 oficerów i oko³o 2600 szerego-

wych. Sk³ada³a siê z kursów wyszkolenia piechoty, kawalerii, artylerii, taborów, szko³y podchor¹¿ych
oraz dwóch baonów rekrutów. Na jej czele sta³ gen. p³k Hans von Beseler, niemiecki genera³-gubernator
warszawski. Ze wzglêdu na swoje szczup³e ramy organizacyjne Polska Si³a Zbrojna nie mia³a rozbudo-
wanej s³u¿by duszpasterskiej. 

Pocz¹tkowo stanowili j¹ dawni kapelani legionowi: ks. Wiktor Kwapiñski, ks. Zygmunt Wiszniewski
oraz o. Patrycjusz Antosz164, który z dniem 30 wrzeœnia 1917 r. obj¹³ funkcjê administratora koœcio³a gar-
nizonowego w Warszawie165. 

Od samego pocz¹tku Polska Si³a Zbrojna odczuwa³a dotkliwe braki w kadrze. Celem jej uzupe³nienia
ju¿ na prze³omie lipca i sierpnia 1917 r. podjêto akcjê propagandow¹, której celem by³o namówienie in-
ternowanych w Szczypiornie legionistów do z³o¿enia przysiêgi i wst¹pienia do Polskiej Si³y Zbrojnej. 

W akcjê tê silnie zaanga¿owa³ siê ks. Kwapiñski, który stara³ siê agitowaæ internowanych. Jak wspo-
mina³ Micha³ Osiñski-Brzêk ks. Kwapiñski nie waha³ siê nawet wykorzystywaæ w tym celu sakramentu
spowiedzi. Uk³ada³ po niej listê s³abszych duchem, których zdo³a³ nak³oniæ do swych szeptanych nauk166.
W sierpniu do obozu przyby³a specjalna komisja, która dziêki sporz¹dzonej przez ks. Kwapiñskiego li-
œcie namówi³a ok. 840 legionistów do zmiany decyzji. Lecz (…) pod wp³ywem oburzenia za odstêpstwo
obsypano uciekaj¹cych kamieniami, ksiêdzu Kwapiñskiemu zdarto orze³ka legionowego167. 

Kapelani Polskiej Si³y Zbrojnej, ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoœæ formacji oraz jej pobyt wy³¹cznie
w garnizonach na terenie okupacji niemieckiej (i w ma³ym stopniu – austriackiej) zajmowali siê prac¹
duszpastersk¹ analogiczn¹ do tej, jako prowadzili po przeniesieniu Legionów Polskich z frontu na ty³y
w koñcu 1916 r. Odprawiali msze œw. i nabo¿eñstwa, udzielali sakramentów, uczestniczyli w pochów-
kach zmar³ych polskich ¿o³nierzy. 

Z dniem 1 maja 1918 r. istniej¹ce kursy przeformowano w dwupu³kow¹ I Brygadê Piechoty168, szwa-
dron kawalerii, bateriê artylerii, kompaniê saperów i szwadron taborów. Obok szko³y podchor¹¿ych (jej
kapelanem by³ ks. Kwapiñski) utworzono szko³ê miernicz¹. 

We wrzeœniu tego roku pañstwa centralne powo³a³y Radê Regencyjn¹, która 7 paŸdziernika prokla-
mowa³a niepodleg³oœæ pañstwa. 12 paŸdziernika Polska Si³a Zbrojna z³o¿y³a przysiêgê na wiernoœæ Ra-
dzie Regencyjnej, a gen. von Beseler ust¹pi³ ze stanowiska jej dowódcy. 

W po³owie miesi¹ca formacja liczy³a niespe³na 5000 ¿o³nierzy. 28 paŸdziernika sformowano dywizjê
piechoty (3 pu³ki), powsta³y te¿ zawi¹zki pu³ków kawalerii i artylerii oraz baonu saperów. Zwierzchnik
Polskiej Si³y Zbrojnej gen. por. Tadeusz Rozwadowski rozpocz¹³ organizacjê Sztabu Generalnego i Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych. 
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S£U¯BA DUSZPASTERSKA
W POLSKIEJ SILE ZBROJNEJ

164 J. Panaœ, Pamiêtniki kapelana Legionów, s. 238.
165 Archiwum Zakonu OO. Reformatów, papiery po o. Patrycjuszu Antoszu. Karta kwalifikacyjna dla Komisji
Weryfikacyjnej.
166 M.T. Brzêk-Osiñski, Ze wspomnieñ legionisty i pi³sudczyka 1905-1939, Warszawa 2003, s. 152.
167 M. Naramowski: Szczypiorno i £om¿a, w: Za kratami wiêzieñ i drutami obozów, t. I, Warszawa 1927, s. 155.
168 Jak siê wydaje – pu³ki nie posiada³y etatowych kapelanów.



W tym momencie nast¹pi³a tak¿e rozbudowa s³u¿by duszpasterskiej. Z dniem 9 listopada naczelnym
kapelanem zosta³ ks. Jan Pajkert. Od 2 listopada funkcjê kapelana garnizonu w Kielcach sprawowa³ ks.
Antoni Matejkiewicz. 

W koñcu paŸdziernika oraz w listopadzie oddzia³y Polskiej Si³y Zbrojnej wziê³y udzia³ w rozbrajaniu
wojsk austriackich i niemieckich. Nastêpnie wesz³y w sk³ad odrodzonej armii polskiej. Zjawisko to do-
tyczy³o te¿ ich duszpasterzy. 
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Koœció³ i klasztor popijarski w Warszawie, zamieniony przez Rosjan na cerkiew.
Przekazany duszpasterstwu Legionów Polskich (a potem u¿ywany przez
duszpasterstwo Polskiej Si³y Zbrojnej) jako za³ogowy. Obecnie katedra polowa WP.
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P o wybuchu wojny w po³owie sierpnia 1914 r. rosyjski Naczelny Wódz Wielki Ksi¹¿ê Niko³aj
Niko³ajewicz wyda³ odezwê do Polaków, w której obiecywa³, ¿e pod ber³em cesarza odrodzi
siê Polska swobodna w swojej wierze, jêzyku i samorz¹dzie. Odezwa ta, choæ nie mia³a ¿ad-

nej wartoœci politycznej (podpisa³ j¹ tylko Naczelny Wódz), spotka³a siê z poparciem czêœci Polaków,
carskich poddanych. By³a ona wymuszona (z czego nie zdawano sobie powszechnie sprawy) akcj¹
zbrojn¹ Pi³sudskiego i utworzeniem u boku Austo-Wêgier Legionów Polskich. 

Dla przeciwstawienia siê galicyjskiemu NKN utworzono w Warszawie Komitet Narodowy Polski,
maj¹cy stanowiæ reprezentacjê narodu wobec centralnych w³adz rosyjskich. Komitet ten zabiega³
o utworzenie ochotniczych polskich formacji po stronie Rosji. 

Niezale¿nie od tych starañ, za zgod¹ dowódcy Frontu Po³udniowo-Zachodniego we wrzeœniu 1914 r.
rozpoczêto werbunek do samodzielnego polskiego oddzia³u. Miejscem jego organizacji pocz¹tkowo by-
³y miasta Che³m i Brzeœæ nad Bugiem, zaœ ju¿ od paŸdziernika Pu³awy, gdzie zorganizowano oœrodek
szkoleniowy. Od miejsca formowania uzyska³ popularne miano Legionu Pu³awskiego. W styczniu
1915 r. licz¹cy oko³o 1000 ¿o³nierzy oddzia³ (baon piechoty, kompania km, kompania ³¹cznoœci, szwa-
dron kawalerii), dowodzony przez pp³k. Antoniego Reutta, w³¹czony zosta³ w sk³ad armii rosyjskiej. 

U BOKU ROSJI

Organizatorzy Legionu Pu³awskiego. Poœrodku Witold Gorczyñski i ks. W³adys³aw Miko³ajtys.



Jego ¿o³nierze nosili mundury rosyjskie z wyszytymi dodatkowo na naramiennikach literami „LP”. W sto-
sunku ze zwierzchnikami u¿ywano jêzyka rosyjskiego, natomiast komenda by³a polska. Legionowi nadano
organizacjê „dru¿yn pañstwowego pospolitego ruszenia”, podlegaj¹cych w³adzom lokalnym. Legion Pu³aw-
ski przekszta³cono w 739 i 740 dru¿yny, zaœ kawaleriê w 104 i 105 sotnie pospolitego ruszenia. 

Legion posiada³ swojego kapelana. By³ nim kap³an archidiecezji warszawskiej ks. W³adys³aw Miko-
³ajtys. Zgodnie z rosyjsk¹ hierarchi¹ wojskow¹ posiada³ stopieñ kapitana169. 

Od marca 1915 r. Legion (bez kawalerii) przebywa³ na froncie. ¯o³nierzom towarzyszy³ ks. Miko³aj-
tys. Pierwszy powa¿ny bój stoczy³ oddzia³ pod Pakos³awiem ko³o I³¿y (20 maja). Z ogólnej liczby
493 ludzi, którzy wziêli udzia³ w walce, poleg³o 42 ¿o³nierzy, 60 by³o rannych, a 11 zaginê³o. Wœród ran-
nych znalaz³ siê pp³k Reutt, którego zast¹pi³ przydzielony z armii rosyjskiej p³k Jan Rz¹dkowski. Dal-
sze walki Legion Pu³awski toczy³ pod Micha³owem, W³adys³awowem i Nurcem (tu straci³ 188 zabitych
i rannych). Po walce pod Zelw¹ (10 wrzeœnia) jego resztki (nieco ponad 100 ¿o³nierzy) odes³ano do Bo-
brujska, gdzie doñ do³¹czy³a dzia³aj¹ca dot¹d samodzielnie kawaleria. 

Posiadamy tylko nieliczne informacje o ¿yciu religijnym w Legionie. Wiadomo, ¿e jego ¿o³nierze
wspólnie odprawiali poranne i wieczorne modlitwy. Ks. Miko³ajtys odprawia³ nabo¿eñstwa, udziela³ sa-
kramentów, chowa³ poleg³ych170. Na nabo¿eñstwo rezurekcyjne w 1915 r. udano siê do koœcio³a w Ra-
doszycach, gdzie po jego zakoñczeniu ¿o³nierze odœpiewali hymn Bo¿e, coœ Polskê171. 

W tym czasie z inicjatywy dowódcy 104 Brygady Pospolitego Ruszenia gen. mjr. Piotra Szymanow-
skiego (jednego z organizatorów Legionu Pu³awskiego) rosyjskie Naczelne Dowództwo wyrazi³o zgodê
na utworzenie z³o¿onej z 4 batalionów piechoty (bez artylerii) Brygady Strzelców Polskich. 

W tej sytuacji gen. Szymanowski wyda³ rozkaz z 30 wrzeœnia/13 paŸdziernika 1915 r. stwierdzaj¹cy, i¿
sztab 104 brygady przemienia siê w sztab Brygady Strzelców Polskich, zaœ resztki I i II Legionu uwa¿a za
kadrê I baonu, a 115 i 116 sotnie (poprzednio 104 i 105) za szwadrony Dywizjonu U³anów Polskich172. 
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Komitet organizacyjny oraz dowództwo Legionu Pu³awskiego. W pierwszym rzêdzie (szósty od prawej) gen. Edmund
Œwidziñski, prezes komitetu, drugi od prawej ks. W³adys³aw Miko³ajtys.

169 J. Odziemkowski, S³u¿ba duszpasterska Wojska Polskiego, Warszawa 1998, s. 34.
170 J. Rz¹dkowski, Pierwszy Legion Pu³awski, Warszawa 1925, s. 81, 97.
171 „Wiadomoœci Wojskowe”, 1917, nr 3, s. 52.
172 H. Bagiñski, Wojsko Polskie na Wschodzie, Warszawa 1990, s. 45.



Choæ dowódc¹ brygady zosta³ gen. Szymanowski, zwi¹zany poprzednio z ruchem narodowym, to
wielk¹ rolê odgrywali w niej oficerowie rosyjscy, czêsto zruszczeni Polacy. Na czele stali ludzie „z urzê-
du”, zaprawieni d³ugoletni¹ s³u¿b¹ carsk¹ do strachu przed tym co polskie i przyzwyczajeni do tego, ¿e
car za nich myœla³. Naraz ni st¹d ni zow¹d znaleŸli siê wœród Polaków. Z pocz¹tku nie wiedzieli co po-
cz¹æ ze sob¹, bo mowa polska im siê nie klei³a, gdy¿ przyzwyczaili siê mówiæ po rosyjsku, a wielu z tych
panów dla kariery po¿eni³o siê z Rosjankami. Tymczasem ¿o³nierze w wiêkszoœci swej owiani g³êbokimi
uczuciami patriotycznymi nienawidzili setnie tych swoich „czubaryckich” i jak z ironi¹ nazywali „kato-
lickich” dowódców (…) za to w³aœnie, ¿e byli bardziej carscy, ni¿ wymaga³a tego ich kariera. Nie rozu-
mia³o tego wielu dowódców, nosz¹cych wiecznie p³aszcz na dwóch ramionach i wielu innych zbyt dba-
³ych o ordery i rangi wy¿sze. Dzia³alnoœæ zbyt lojalna tych panów bardzo utrudnia³a pracê wœród ¿o³-
nierzy mniej uœwiadomionych narodowo, g³ównie z kresów, zwanych równie¿ „katolikami”173. 

Z tego te¿ powodu du¿e znaczenie dla rozbudzenia œwiadomoœci narodowej oficerów i szeregowych
brygady mia³a dzia³alnoœæ kapelanów. Jak wynika z opublikowanych relacji ka¿dy dzieñ w formacji roz-
poczynano od wspólnej modlitwy na apelu porannym przed obrazem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej,
ustawionym na polowym o³tarzyku. Po odczytaniu listy obecnoœci w pododdzia³ach, na komendê „czap-
ki zdejm” ¿o³nierze zwracali siê twarzami w kierunku o³tarza. Odmawiano modlitwy: Ojcze Nasz, Zdro-
waœ Mario i Wierzê w Boga Ojca. Modlitwê koñczono odœpiewaniem Roty oraz Kiedy ranne wstaj¹ zo-
rze. Wspóln¹ modlitwê odmawiano tak¿e na apelu wieczornym174. 

W Brygadzie Strzelców Polskich s³u¿y³o dwóch kapelanów; jednym z nich by³ ks. Miko³ajtys.
W 1916 r. obowi¹zki duszpasterskie obj¹³ tak¿e dzia³acz harcerski zwi¹zany ideowo z Lig¹ Narodow¹
ks. Kazimierz Lutos³awski175. 

W koñcu marca 1916 r. licz¹ca oko³o 4000 ¿o³nierzy brygada (jej dowódc¹ zosta³ gen. lejtn. Adam
S³awoczyñski) wyruszy³a na front w rejon Baranowicz. Od 4 lipca bra³a udzia³ w ogólnym natarciu ro-
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173 Tam¿e, s. 43-44.
174 J. Odziemkowski, op. cit., s. 34.
175 J. Skiba: Lutos³awski Kazimierz, w: Harcerski S³ownik Biograficzny, t. I, Warszawa 2006, s. 117.

Pogrzeb zmar³ego ¿o³nierza Brygady Strzelców Polskich pod Baranowiczami. Pierwszy z prawej ks. Kazimierz
Lutos³awski.



syjskiego XXV korpusu na pozycje niemieckie. W czasie walk w szczególny sposób wyró¿ni³ siê ks. Lu-
tos³awski, który W bitwach nad Szczar¹ i Serwecz¹ d. 11. VII. 1916 r. pod Lubaniczami pod silnym
ogniem karabinowym obchodzi³ pierwsz¹ liniê okopów, b³ogos³awi³ i zachêca³ ¿o³nierzy do wytrwania,
daj¹c im przyk³ad odwagi176. 

W koñcu tego miesi¹ca brygada objê³a odcinek frontu nad rz. Szczar¹, gdzie pod Zaosiem atakowa³a
pozycje przeciwnika. Jednostka, nad któr¹ dowództwo w koñcu wrzeœnia obj¹³ gen. mjr Boles³aw Ol-
szewski, spêdzi³a jesieñ i czêœæ zimy na pozycjach nad Szczar¹. W styczniu 1917 r. zosta³a przewiezio-
na na ty³y do rejonu Kijowa, do dyspozycji dowódcy Frontu Pó³nocno-Zachodniego gen. Aleksieja Bru-
si³owa177. 

W okresie pobytu brygady na froncie jej kapelani prowadzili dzia³alnoœæ duszpastersk¹: odprawiali
nabo¿eñstwa, udzielali sakramentów, chowali poleg³ych ¿o³nierzy. Jednak ta ich praca nie znalaz³a od-
bicia we wspomnieniach uczestników walk. 

Rozbudowa polskich formacji na terenie Rosji

Utworzony po wybuchu rewolucji lutowej 1917 r. w Rosji Rz¹d Tymczasowy 30 marca uzna³ niepod-
leg³oœæ Polski w granicach etnograficznych. Rozpoczê³o siê formowanie du¿ych narodowych (m.in. pol-
skich) jednostek wojskowych. 

W oparciu o Brygadê Strzelców Polskich podjêto organizacjê Dywizji Strzelców Polskich. Jej dowód-
ca gen. mjr Tadeusz Bylewski zwróci³ siê z proœb¹ do administratora archidiecezji mohylewskiej ks. bi-
skupa Jana Cieplaka o skierowanie do s³u¿by w dywizji kapelanów. 

Ks. biskup Cieplak poprosi³ wówczas rektora Akademii Duchownej w Petersburgu, aby ten zachêci³
koñcz¹cych studia do podjêcia pracy duszpasterskiej w polskich formacjach wojskowych. Na apel rek-
tora ks. Idziego Radziszewskiego zg³osili siê ks. Tadeusz Jachimowski i ks. Eugeniusz Kapusta. Obaj
12 kwietnia otrzymali nominacje kapelañskie i po przyspieszonej promocji magisterskiej 24 kwietnia
wyjechali do Kijowa178. 

W nastêpnym miesi¹cu w dywizji pe³ni³o pos³ugê ju¿ 5 kap³anów: ks. Stanis³aw Czy¿ewski (kapelan
1 pu³ku strzelców polskich), ks. Mêciñski (2 pu³k strzelców polskich), ks. Hilary Dani³owicz (3 pu³k
strzelców), ks. Tadeusz Jachimowski (4 pu³k strzelców) i ks. Eugeniusz Kapusta (lazaret). Wkrótce ks.
Mêciñskiego zast¹pi³ ks. Antoni Gerwel. 

Wszystkie wiêksze uroczystoœci w dywizji i poszczególnych pu³kach rozpoczyna³y siê msz¹ œw.
W Kijowie na nabo¿eñstwa wojskowe przybywali liczni Polacy, mieszkañcy miasta. Kapelanom w ich
pracy pomagali nieliczni tutaj ksiê¿a katoliccy179. 

W sierpniu 1917 r., po walkach stoczonych z wojskami pañstw centralnych na terenie Galicji, dywi-
zjê przetransportowano na Bia³oruœ. Skoncentrowana w okolicy Bychowa, wesz³a w sk³ad forowanego
I Korpusu Polskiego gen. por. Józefa Dowbora-Muœnickiego. 

Korpus, stanowi¹cy czêœæ armii rosyjskiej, sk³ada³ siê z trzech dywizji strzeleckich, dwóch brygad ar-
tylerii, trzech baterii artylerii ciê¿kiej, pu³ku kawalerii oraz pododdzia³ów pomocniczych. Pod koniec ro-
ku jego stan wynosi³ oko³o 22 000 ¿o³nierzy. 

Jednak element ¿o³nierski, który przychodzi³ po przewrocie w armii rosyjskiej, by³ bardzo ró¿nolity.
Przychodzili tacy, którzy chcieli wszystko oddaæ idei niepodleg³oœciowej, przychodzili równie¿ tacy, któ-
rzy dla sprawy byli mniej oddani, i tych by³a wiêkszoœæ. (…) Przychodzi³ natomiast i taki element, który
œwiadomie siê zaci¹ga³ do formacji, aby je rozwaliæ drog¹ zgangrenowania, przez agitacjê. Ten element
by³ bardzo ruchliwy i bardzo niebezpieczny, zw³aszcza ¿e gros zaci¹gaj¹cych siê do korpusu ¿o³nierzy
by³o ma³o uœwiadomionych narodowo i wobec tego w stadium rozk³adu180. 

60

176 CAW, KW-68/L-1142. Wniosek  z 25 kwietnia 1922 r. na Krzy¿ Walecznych dla ks. Kazimierza Lutos³awskiego.
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178 F. Rutkowski, Arcybiskup Jan Cieplak, Warszawa 1934, s. 140-143.
179 J. Odziemkowski, op. cit., s. 35.
180 W. Lipiñski, Walka zbrojna o niepodleg³oœæ Polski w latach 1905-1918, Warszawa 1990, s. 258.



Swoj¹ wizytê wœród zrewolucjonizowanych ¿o³nierzy wspomina³ gen. Dowbor-Muœnicki w sposób
nastêpuj¹cy: Zasta³em ¿o³nierzy zupe³nie zdemoralizowanych. Mieli porozpinane p³aszcze, bez pasów,
karabiny w koz³ach, w oczach zuchwalstwo i lekcewa¿enie. Wydawa³o siê, ¿e za chwilê rzuc¹ siê na mnie
i rozszarpi¹, jak to zrobili bolszewicy z gen. Duchoninem na dworcu w Mohylewie. Wszed³em w œrodek
tego mrowiska i stan¹³em. Uciszy³o siê. Patrzyli na mnie. Zdj¹³em czapkê i zawo³a³em na ca³y g³os:
<<Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus! >>Piorun z jasnego nieba, wybuch pocisku z ciê¿kiej ar-
tylerii nie wstrz¹sn¹³by nimi tak, jak te s³owa. By³em zreszt¹ ich pewien. Przede mn¹ sta³a banda, ale
przecie¿ byli to Polacy. Jak jeden g³os odkrzyknêli: <<Na wieki wieków Amen! >>… B³yskawiczne za-
pinanie mundurów, poprawianie pasów i oto ca³y pu³k sta³ na bacznoœæ. Wtedy ich rugn¹³em181. 

Niektóre oddzia³y, wydzielone z armii rosyjskiej, przybywa³y do korpusu z w³asnymi kapliczkami
i sztandarami z wizerunkiem Matki Bo¿ej, inne kupowa³y o³tarzyki polowe z w³asnych, b¹dŸ pozyska-
nych, œrodków. 

¯o³nierze korpusu przejawiali silne przywi¹zanie do wiary i Koœcio³a katolickiego, co dla wielu z nich
by³o uto¿samiane z zachowaniem polskiej odrêbnoœci wobec w³adz rosyjskich i – na ogó³ tak¿e prawo-
s³awnej na tym terenie – miejscowej ludnoœci. Mimo, i¿ sam dowódca korpusu nie by³ katolikiem, a szef
sztabu gen. ppor. W³adimir Pietrowicz Agapiejew, Rosjaninem, gen. Dowbor-Muœnicki zdawa³ sobie
sprawê ze znaczenia religii katolickiej dla ogó³u ¿o³nierzy. Ta z kolei w znacznym stopniu uodpornia³a
ich na bolszewick¹ propagandê, która szerzy³a siê w armii rosyjskiej i doprowadza³a do jej rozk³adu. 

Organizacja s³u¿by duszpasterskiej I Korpusu Polskiego

Zarówno dowódcy, jak i szeregowi korpusu zdawali sobie sprawê ze znaczenia opieki duszpasterskiej
dla podnoszenia (i utrzymania) morale ¿o³nierzy. Dlatego ich delegacja uda³a siê do ks. biskupa Ciepla-
ka z proœb¹, aby zechcia³ obj¹æ kierownictwo nad polskim duszpasterstwem wojskowym w Rosji. Bi-
skup proœbie tej uczyni³ zadoœæ, staj¹c siê nieformalnym polskim biskupem polowym w tym kraju182. 

5 paŸdziernika ks. Jachimowski wyjecha³ do Piotrogrodu do ks. biskupa Cieplaka, aby przedstawiæ
mu problemy zwi¹zane z tworzeniem s³u¿by duszpasterskiej korpusu. Biskup przyj¹³ kap³ana ¿yczliwie,
obiecuj¹c pomoc. 
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181 S. Tworkowski, Krzy¿ Dowbora, Londyn 1986, s. 30.
182 R. Kwiatkowski, Rys do sylwety œp. abpa Jana Cieplaka, „Kwartalnik poœwiêcony sprawom katolickiego
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Dowództwo I Korpusu Polskiego w Bobrujsku. Pierwszy z lewej siedzi ks. Jan Pajkert, pi¹ty gen. Zygmunt £empicki,
dowódca Dywizji U³anów, szósty gen. Józef Dowbor-Muœnicki. 



W tym czasie gen. Dowbor-Muœnicki zwróci³ siê do rosyjskiego Sztabu Generalnego o wyznaczenie
15 kapelanów spoœród kandydatów przedstawionych przez ks. biskupa Cieplaka. Na prze³omie wrzeœnia
i paŸdziernika kilkakrotnie telegrafowa³ do biskupa, prosz¹c o przyspieszenie przydzia³u duszpasterzy. 

Prawdopodobnie z powodu braku ochotników ks. biskup Cieplak w paŸdzierniku skierowa³ list do ka-
p³anów archidiecezji mohylewskiej z zachêt¹ do wstêpowania w szeregi polskich oddzia³ów. 19 paŸ-
dziernika poinformowa³ gen. Dowbora-Muœnickiego o wyznaczeniu 11 kapelanów, z których pierwsi
dwaj jeszcze w tym miesi¹cu dotarli do korpusu183. 

Do koñca roku zorganizowano strukturê duszpasterstwa w I Korpusie Polskim. Na czele s³u¿by dusz-
pasterskiej dywizji stan¹³ jej dziekan, któremu podlegali kapelani pu³kowi i szpitalny. Funkcjê dzieka-
nów poszczególnych jednostek objêli ks. Tadeusz Jachimowski, ks. Eugeniusz Kapusta i ks. Antoni Nie-
wiarowski, w 1914 r. zes³any do Ufy za sprzyjanie akcji Legionów Polskich. 

4 grudnia ks. biskup Cieplak wyznaczy³ dziekana generalnego dla polskich formacji na froncie rosyj-
skim. Zosta³ nim ks. Jan Pajkert, który w 1914 r. zg³osi³ siê ochotniczo do pe³nienia opieki duszpaster-
skiej wœród Polaków, s³u¿¹cych w rosyjskiej 75 Dywizji Strzeleckiej. Do dowództwa korpusu ks. Paj-
kert dotar³ oko³o 14 grudnia. 

Organem doradczym dziekana generalnego by³ Zjazd Duchowieñstwa. 
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183 J. Odziemkowski, op. cit., s. 36.

Oficerowie I Korpusu Polskiego podczas spotkania z przedstawicielkami Ko³a Pomocy ¯o³nierzowi. Na pierwszym planie
kapelan ks. Micha³ ¯e³udziewicz.



Strukturê organizacyjn¹ s³u¿by duszpasterskiej I korpusu przedstawia poni¿szy schemat: 

Schemat struktury organizacyjnej s³u¿by duszpasterskiej I Korpusu Polskiego w 1918 r. 

Od samego pocz¹tku stanowiska duszpasterskie w I korpusie nie by³y w pe³ni obsadzone. Tak np.
ks. Jachimowski sprawowa³ równoczeœnie funkcjê dziekana 1 dywizji i kapelana 2 pu³ku strzelców pol-
skich. Wiosn¹ 1918 r. pos³ugê kapelañsk¹ w korpusie pe³ni³o 19 ksiê¿y. Nie zabezpiecza³o to jednak po-
trzeb oddzia³ów, gdy¿ jego w sk³ad wesz³y w tym czasie tak¿e trzy pu³ki u³anów. Kapelanem 1 pu³ku
u³anów od wrzeœnia 1917 r. by³ ks. Antoni Burzyñski184. Wiadomo natomiast, i¿ stanowisko kapelana
w 2 pu³ku u³anów nigdy nie zosta³o obsadzone.

Zgodnie z umow¹ zawart¹ 21 maja 1918 r. przez przedstawicieli wojskowych Niemiec i I Korpusu
Polskiego zosta³a zarz¹dzona demobilizacja polskich oddzia³ów. Trwa³a ona do lipca i objê³a tak¿e s³u¿-
bê duszpastersk¹. 
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184 CAW, AP I.481.B.15444, wniosek na Krzy¿ Walecznych dla ks. Antoniego Burzyñskiego.
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polowego
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ks. Antoni Niewiarowski
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kapelan 11 psp
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dziekan Dywizji U³anów

kapelan 1 pu³

kapelan 2 pu³ (vacat)

kapelan 3 pu³

kapelan 1 BArt.

kapelan 2 BArt.



Praca duszpasterska w korpusach polskich na Wschodzie
Sytuacja hierarchiczno-jurysdykcyjna polskich kapelanów nie by³a jasna; nie posiadali w³asnego bi-

skupa polowego, nie mieli te¿ przynale¿noœci diecezjalnej. Pracê utrudnia³o rozœrodkowanie oddzia³ów.
Tak np. ks. Jachimowski, dziekan 1 dywizji, jako kapelan 2 pu³ku strzelców, musia³ przebywaæ w do-
wództwie pu³ku odleg³ym o 18 km od sztabu dywizji. W dodatku poszczególne bataliony by³y rozloko-
wane w promieniu kilkunastu kilometrów. Z tego powodu objazd pododdzia³ów zabiera³ niejednokrot-
nie 2-3 dni185. 

Kapelani czêsto musieli przedostawaæ siê przez obszary zamieszka³e przez wrogo nastawion¹ do Po-
laków ludnoœæ, b¹dŸ obsadzone przez zdemoralizowanych rosyjskich ¿o³nierzy. 

Demoralizacja ta, choæ w znacznie mniejszym zakresie, objê³a te¿ formacje polskie. W oddzia³ach
nierzadkie by³y wypadki pijañstwa ¿o³nierzy, kradzie¿y i zobojêtnienia na sprawy narodowe. 

Z tego wzglêdu kapelan musia³ byæ nie tylko duszpasterzem, ale te¿ doradc¹ w sprawach politycz-
nych, powag¹ w sprawach narodowych, budzicielem czêsto uœpionych w duszy ¿o³nierza szlachetnych
odruchów mi³oœci Ojczyzny186. 

Tak np. w marcu 1918 r., przed z³o¿eniem przysiêgi przez ¿o³nierzy korpusu, kapelani wyg³osili cykl
pogadanek na temat znaczenia przysiêgi na wiernoœæ ojczyŸnie187. 

Wa¿nym wydarzeniem w dziejach duszpasterstwa I korpusu by³ obraduj¹cy 7 marca188 1918 r. w Bo-
brujsku pierwszy Zjazd Duchowieñstwa, stanowi¹cy organ doradczy dziekana generalnego. W nastêp-
stwie zjazdu m.in. ujêto w zorganizowane formy ¿ycie religijne ¿o³nierzy. Dzieñ rozpoczynano i koñ-
czono wspóln¹ modlitw¹. Porz¹dek apelu porannego przewidywa³ odmówienie modlitw Ojcze Nasz,
Zdrowaœ Mario, odœpiewanie pieœni Kiedy ranne wstaj¹ zorze oraz Roty. Wieczorem œpiewano Bo¿e, coœ
Polskê i Wszystkie nasze dzienne sprawy. W niedziele i œwiêta odprawiano uroczyste msze œw., podczas
których oficerowie, staropolskim obyczajem, w czasie czytania ewangelii wydobywali szable dla zaak-
centowania swojej gotowoœci do walki w obronie wiary. 

Zdaj¹c sobie sprawê ze znaczenia religii katolickiej dla podniesienia morale ¿o³nierzy i uodpornienia
ich na bolszewick¹ propagandê, gen. Dowbor-Muœnicki nakaza³, by msze niedzielne i œwi¹teczne by³y
odprawiane  mo¿liwie jak najuroczyœciej. Dlatego ograniczano wówczas do koniecznego minimum za-
jêcia w oddzia³ach, by jak najwiêksza iloœæ ¿o³-
nierzy mog³a w nich uczestniczyæ. Na nabo¿eñ-
stwo wojsko przybywa³o w zwartych szykach,
z orkiestr¹189. 

Lecz nie tylko sprawy duszpasterskie wype³-
nia³y czas kapelanom. Niejednokrotnie znajdo-
wali siê na polu walki, gdzie wyró¿niali siê oso-
bistym mêstwem. 

Ksi¹dz Eugeniusz Kapusta, jako kapelan 4 pu³-
ku Strzelców Polskich, bra³ udzia³ w walkach
przeciw bolszewikom pod Rohaczewem, Bobo³o-
wem i Bortnikami i w ciê¿kich chwilach walki
z przewa¿aj¹cymi si³ami bolszewików osobist¹
odwag¹ i dziêki swej popularnoœci wœród 4 pu³ku
Strzelców umia³ podtrzymaæ chwiej¹cego siê du-
cha ¿o³nierzy i z nara¿eniem ¿ycia spe³nia³ pod
ogniem swe obowi¹zki kap³añskie190. 
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185 J. Odziemkowski, op. cit., s. 37.
186 F. Rutkowski, op. cit., s. 143.
187 J. Odziemkowski, op. cit., s. 38.
188 Tam¿e. Natomiast Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo wojskowe w si³ach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939),
Toruñ 2000, s. 35, podaje datê 3 marca.
189 J. Odziemkowski, op. cit., s. 38-39.
190 CAW, KW-48/K-686, wniosek z 27 lipca 1921 r. na odznaczenie ks. Eugeniusza Kapusty Krzy¿em Walecznych.

Przysiêga rtm. Miko³aja Waraksiewicza i ¿o³nierzy 2 pu³ku
u³anów w Czugajewie.
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Mohylew, 23 marca 1918 r. Komunia œw. ¿o³nierzy I Korpusu Polskiego.

Bobrujsk, 3 maja 1918 r. Msza œw. w rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przy o³tarzu ks. Jan Pajkert.



4 lutego 1918 r. pod To³oszyc¹ (na wschód od Bobrujska) ks. Jachimowski zachêca³ broni¹cych po-
zycji ¿o³nierzy do skutecznej walki, przechodz¹c wzd³u¿ pierwszej linii obrony i dodaj¹c im otuchy.
Podczas starcia odniós³ kontuzjê p³k Daniel Konarzewski, po którym ks. Jachimowski przej¹³ dowódz-
two i zwyciêsko zakoñczy³ walkê. 

Dzieñ póŸniej podczas walk z bolszewikami o Osipowicze (na zachód od Bobrujska) dziekan ks. Paj-
kert podniós³ polskich ¿o³nierzy na duchu po nieudanym przeciwnatarciu, pomóg³ prze³amaæ kryzys
w szeregach, a po zajêciu miasta uchroni³ ludnoœæ przed odwetem wzburzonych ¿o³nierzy191. 

Natomiast ks. Antoni Niewiarowski W dniu 28 stycznia 1918 r. od godz. 8-mej rano tj. od chwili wy-
ruszenia pierwszego oddzia³u jako kap³an sta³ b³ogos³awi¹c wychodz¹cych i tak przeby³ do godz. 1-szej
w po³udnie, dopiero wówczas, gdy ostatnie szeregi ariergardy zesz³y ze stanowiska, przy³¹czy³ siê do
nich i razem z nimi pod strza³ami nacieraj¹cych bolszewików œwiec¹c przyk³adem mêstwa, odchodzi³
w œlad za dywizj¹, z któr¹ po³¹czy³ siê o godz. 7-mej. 

Przebywaj¹c ca³y przemarsz z dywizj¹ bra³ udzia³ w jej walkach z bolszewikami pod Ba³tutinem 29. I,
Strygiem 30. I, Poczynkiem 31. I, Horodcem 1. II, Piotrowiczami 2. II, Zab³ociem 19. II i Poho³owem,
daj¹c liczne dowody mêstwa i odwagi i ci¹gle nara¿aj¹c swe ¿ycie. 
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191 J. Odziemkowski, op. cit., s. 37-38.

Bobrujsk, wiosna 1918 r. Ks Jan Pajkert (poœrodku) i ks. Teofil D¹browski (ni¿szy wzrostem), kapelan
9 psp, wœród ¿o³nierzy korpusu.



Praca ks. Niewiarowskiego w czasie przemarszu by³a bardzo uci¹¿liwa, gdy¿ trzeba by³o wszêdzie
byæ, stale byæ przy ¿o³nierzu, dodawaæ mu otuchy, bo przemarsz odbywa³ siê w straszliwie trudnych wa-
runkach, a swym wp³ywem i prac¹ w znacznej mierze przyczyni³ siê do szczêœliwego przemarszu dywizji
3-ciej z Jelni do Bobrujska192. 

W tych trudnych chwilach w dziejach korpusu wyró¿ni³ siê te¿ kapelan 1 pu³ ks. Antoni Burzyñski,
który bra³ osobisty udzia³ we wszystkich walkach 1 p. u³anów Krechowieckich na terenie Rosji. 

Z nara¿eniem ¿ycia, w sferze faktycznego dzia³ania ognia nieprzyjacielskiego – ks. Burzyñski osobi-
st¹ odwag¹ zagrzewa³ pu³k do walki, daj¹c szczytny przyk³ad szeregom i spe³niaj¹c swoje obowi¹zki oj-
ca duchownego wzglêdem rannych, nieraz nawet pod gradem kul nieprzyjacielskich193. 

Rolê s³u¿by duszpasterskiej korpusu oceni³ jego dowódca, gen. Dowbor-Muœnicki, w sposób nastêpu-
j¹cy: 

Duchowieñstwo korpusowe sta³o na wysokoœci swoich zadañ kap³añskich. Nie byli to urzêdnicy, ubra-
ni po cywilnemu i wyszkoleni po wojskowemu – byli to duchowni o wygl¹dzie naszych wiejskich ksiê¿y
w sutannach, do których przyzwyczai³o siê polskie oko; nosili jako jedyn¹ wojskow¹ odznakê uniformo-
w¹ maciejówkê. Ci ksiê¿¹ w Korpusie byli to g³osiciele wiary i naszych polskich obyczajów. Przyczynili
siê oni wielce do zmodyfikowania stosunków miêdzy w³adz¹ a podw³adnymi i wyplenienia z duszy pol-
skiego wieœniaka i robotnika obcych, wrogich duchowi polskiemu nalecia³oœci. Robiê zastrze¿enie, ¿e
duchowieñstwo Korpusu pracowa³o g³ównie w kierunku uœwiadomienia narodowego, i w tem widzê je-
go najwiêksz¹ zas³ugê194. 
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192 CAW, KW-85/N-497, wniosek z 5 czerwca 1921 r. na odznaczenie ks. Antoniego Niewiarowskiego Krzy¿em
Walecznych.
193 Tam¿e, AP.I.481.B.15444, wniosek z 7 wrzeœnia 1921 r. na odznaczenie ks. Antoniego Burzyñskiego Krzy¿em
Walecznych.
194 J. Dowbor-Muœnicki, Krótki szkic do historii I-go Polskiego Korpusu, cz. III, Warszawa 1919, s. 7-8.

Mohylów, 14 marca 1918 r. Msza œw. w dniu poddania siê I Korpusu Polskiego w³adzy Rady Regencyjnej w Warszawie.



Na skutek umowy z Niemcami z 21 maja 1918 r.
I Korpus Polski zosta³ zdemobilizowany. Czêœæ je-
go ¿o³nierzy rozproszy³a siê po terenie Rosji,
wiêkszoœæ powróci³a na ziemie polskie. Niektórzy
z nich podjêli s³u¿bê w Polskiej Sile Zbrojnej.
Wœród nich by³ dziekan generalny ks. Jan Pajkert,
który 9 listopada zosta³ jej naczelnym kapelanem. 

Po bolszewickim przewrocie, w rejonie Sorok
nad Dniestrem i w okolicy Winnicy rozpoczêto
formowanie II i III Korpusów Polskich. Zadanie to
otrzyma³ gen. Eugeniusz de Henning-Michaelis,
Inspektor Naczelny Polskiej Si³y Zbrojnej na
Ukrainie. 

Tworzone korpusy nie by³y na ¿o³dzie rosyj-
skim, nie otrzymywa³y te¿ wy¿ywienia i rejonów
zakwaterowania. Przeciwna im by³a Ukraiñska
Rada Narodowa w Kijowie, która odmawia³a po-
mocy. Dlatego aby siê wy¿ywiæ oddzia³y musia³y
kwaterowaæ w wiêkszych maj¹tkach i oœrodkach
polskich. 

II Korpus Polski (dowódca gen. Sylwester Stankiewicz) liczy³ tylko oko³o 4000 ¿o³nierzy i faktycz-
nie stanowi³ kadry dla wiêkszej formacji. Nieproporcjonalnie liczna wobec piechoty by³a kawaleria, ar-
tyleria i tabory. W korpusie znaleŸli siê ksiê¿¹, którzy objêli funkcje kapelanów. Byli to ks. Karpiñski
i ks. Jan Syczewski195. 

Dopiero dotarcie do Sorok w dniu 5 marca 1918 r. II Brygady Legionów Polskich p³k. Józefa Halle-
ra przyczyni³o siê do nabrania przez korpus wyraŸnego oblicza ideowego. Razem z legionistami dotar³
doñ ich kapelan, ks. Kazimierz Konopka. 
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195 K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 280.

Dowództwo 3 Dywizji Strzelców Polskich. Poœrodku (w pierwszym rzêdzie) dziekan dywizji ks. Antoni Niewiarowski, obok
(z lewej strony) gen. Wac³aw Iwaszkiewicz, jej dowódca.

Kopiec w twierdzy w Bobrujsku, bêd¹cy mogi³¹ 10 ¿o³nie-
rzy polskich zakopanych ¿ywcem w ziemi przez
bolszewików.



Ju¿ w trakcie przemarszu brygady po przejœciu frontu pod Rarañcz¹ (15/16 lutego) ks. Konopka od-
prawi³ pierwsz¹ mszê w Iwañczyku (20 lutego), a potem w O¿ariñcu. Kapelan w Jampolu otrzyma³ przy-
bory koœcielne dla wojska od ks. Berezowskiego, zaœ kielich mszalny od ksiêdza w Sorokach. 

Przed po³¹czeniem siê II Brygady z korpusem sytuacja w jego szeregach by³a z³a. Jak opowiada³
ks. Syczewski, nocne ¿ycie po klubach to i Warszawie nie ustêpuje. Trwoni¹ maj¹tek wojskowy. Kilku
lepszych oficerów zadaje sobie trud, jeŸdzi po s¹siednich wsiach i tam zbiera mityngi i nak³ania ¿o³nie-
rzy, aby nie rzucali frontu, lecz szli do Legionów. ¯o³nierz nie wie, co to karnoœæ i za przyk³adem ofice-
rów te¿ wszystko sprzedaje i bawi siê, tylko ¿e szampana zastêpuje wódka samogonka, a nocne hulanki
mniej wybredne towarzystwo196. 

Dlatego kapelani prowadzili – poza swoj¹ prac¹ duszpastersk¹ – dzia³alnoœæ wychowawcz¹, zachêca-
j¹c ¿o³nierzy do wytrwania. Pomagali im w wysy³aniu poczty do kraju i w rozmaitych drobnych spra-
wach. 

Ksiê¿a odprawiali msze dla ¿o³nierzy i cywilów. W swoim pamiêtniku ks. Konopka odnotowa³ takie
nabo¿eñstwa w Czeczelniku, w Bia³ym Kamieniu i Berszadzie, gdzie zast¹pi³ chorego proboszcza.
Z okazji niedzieli palmowej kapelan odprawi³ msze œw. w Ujœciu i £ugowoje, gdzie Ch³opcy przygoto-
wali parê palm, sam pop i ludzie gapili siê na nasz¹ mszê œw.197 W zwi¹zku z triduum paschalnym za-
stêpowa³ chorych miejscowych ksiê¿y – spowiada³ mieszkañców, chrzci³ dzieci. 

Ostatecznie dowództwo korpusu obj¹³, równoczeœnie awansowany do stopnia genera³a, Józef Haller.
Zreorganizowa³ on formacjê w 2 dywizje strzelców, 2 pu³ki kawalerii, pu³k in¿ynieryjny, brygadê arty-
lerii i dywizjon haubic. Liczy³a ona blisko 7000 ludzi. 

Dziekanem korpusu zosta³ ks. Kazimierz Konopka, pomaga³ mu ks. Syczewski. Brak jest informacji
o dzia³alnoœci ks. Karpiñskiego. 

Reorganizacja oddzia³ów i podniesienie ich gotowoœci bojowej, znalaz³o te¿ odbicie w pracy nielicz-
nych kapelanów. Tak np. ks. Konopka opiekowa³ siê za³o¿on¹ dla ¿o³nierzy kas¹ zapomogow¹198. 

Po 20 kwietnia, jak wspomina³ pamiêtnikarz, I ja te¿ wzi¹³em siê do regularnej pracy. Nie mo¿na by-
³o tak dobrze pracowaæ, maj¹c kwaterê w korpusie, wiêc Haller przeniós³ mnie do 14 dywizji, aby byæ
bli¿ej ¿o³nierzy. Bo dotychczas to w³aœciwie obija³em siê tylko. Ot, to tu, to tam zalaz³em, czy do ofice-
rów, czy do ¿o³nierzy, aby pogwarzyæ i z¿yæ siê z tymi ludŸmi, których dotychczas nie zna³em. Podtrzy-
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196 Tam¿e, s. 280-281.
197 Tam¿e, s. 290.
198 Tam¿e, s. 288.



maæ trochê dobrego ducha u ludzi, pomagaæ w wysy³aniu poczty do kraju. Mnie przenosz¹ do dywizji.
Duszpasterstwo korpusu i formacji œrodkowych obj¹³ ks. Syczewski. Ja idê na wiêcej eksponowane miej-
sce. Nie mo¿na by³o dotychczas urz¹dziæ spowiedzi wielkanocnej, bo byliœmy w marszu. Potem przez
pierwszy tydzieñ w Mas³ówce pod ci¹g³ym wra¿eniem groŸnego ataku niemieckiego tak, ¿e dopiero po
jakimœ uspokojeniu siê i ustaleniu zabra³em siê do urz¹dzenia spowiedzi. Musia³em postaraæ siê o ko-
munikanty199 [1000 sztuk uzyska³ od proboszcza w Kaniowie – przyp. aut.]. 

Ks. Konopka urz¹dza³ spowiedŸ w oddzia³ach zwykle w przeddzieñ nabo¿eñstwa, wieczorem, po od-
powiedniej nauce, oraz rano przed msz¹ œw. 

11 maja dosz³o do niemieckiego uderzenia na oddzia³y II korpusu rozlokowane w rejonie Kaniowa.
W trakcie walk kapelani opiekowali siê rannymi, udzielali absolucji umieraj¹cym. Ks. Konopka i ks. Sy-
czewski pochowali blisko 50 poleg³ych polskich ¿o³nierzy na cmentarzu ko³o cerkwi w Kozinie200. 

12 maja oddzia³y II Korpusu Polskiego z³o¿y³y broñ. Kapelani uniknêli jednak niemieckiej niewoli.
Ks. Konopka przedosta³ siê do Kijowa, a potem ¯ytomierza. 

Najmniej informacji posiadamy o s³u¿bie duszpasterskiej III Korpusu Polskiego. Utworzony na prze-
³omie 1917 i 1918 r. na terenie Ukrainy, liczy³ zaledwie nieco ponad 2000 ¿o³nierzy. Uwik³any w walki
z ukraiñskimi ch³opami, ostatecznie zosta³ rozbrojonych przez Austriaków w nocy z 9 na 10 czerwca
1918 r. S³u¿y³o w nim 6 kapelanów, których w razie potrzeby wspierali miejscowi ksiê¿a katoliccy. O ich
pracy brak bli¿szych informacji201. 

Osobnego potraktowania wymaga dzia³alnoœæ bp. Jana Cieplaka, który ca³¹ dusz¹ i wielkim wp³ywem
swoim popiera³ ideê tworzenia armii polskiej, udzielaj¹c swej pomocy Polskiej Konfederacji Wojskowej
a¿ do wyjazdu jej g³ównego dowództwa z Petersburga. 

W okresie konspiracyjnej ewakuacji, prowadzonej przez Polsk¹ Konfederacjê Wojskow¹ po wypowie-
dzeniu wojny bolszewikom przez Naczpol i Dowództwo I-go korpusu, ks. biskup Cieplak przechowywa³
u siebie i w gmachu koœcielnym ewakuowanych na Murmañ oficerów i ¿o³nierzy polskich, nara¿aj¹c oso-
bist¹ wolnoœæ i ¿ycie i coraz podejrzliwiej zapisuj¹c siê u bolszewickich czerezwyczajek, co w koñcu
sprowadzi³o jego aresztowanie202. 
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199 Tam¿e, s. 297-298.
200 Tam¿e, s. 327-328.
201 J. Odziemkowski, op. cit., s. 40.
202 CAW, KW C/814, wniosek z 15 marca 1922 r. na odznaczenie bp. Jana Cieplaka Krzy¿em Walecznych.

Ks. biskup Jan Cieplak (w pierwszym rzêdzie poœrodku) w gronie wspó³pracowników.



Duszpasterze innych formacji na terenie Rosji

Prócz trzech korpusów na terenie Rosji znajdowa³o siê wiele mniejszych jednostek polskich, z któ-
rych czêœæ posiada³a swoich kapelanów. Niestety, brak jest bli¿szych informacji o wiêkszoœci z tych od-
dzia³ów. 

Szczególna rola przypad³a w udziale ks. Marianowi Tokarzewskiemu. Skazany na 5 lat izolacji w zli-
kwidowanym klasztorze w Zas³aniu, od 1913 r. pracowa³ wœród Polaków w Jaros³awlu nad Wo³g¹, Ko-
stromie i Wo³ogdzie. Po rewolucji lutowej od 2 kwietnia 1917 r. jako jeden z pierwszych wzi¹³ udzia³
w organizowaniu oddzia³ów polskich. W kontakcie z Polsk¹ Konfederacj¹ Wojskow¹ przyst¹pi³ do wy-
dzielania oficerów i szeregowych Polaków z jednostek rosyjskich w Jaros³awlu nad Wo³g¹, przyczynia-
j¹c siê do sformowania licznego polskiego oddzia³u203. 

Nastêpnie, na polecenie biskupa Cieplaka, uda³ siê do Turkiestanu. Tam znowu w warunkach najbar-
dziej groŸnych dla jego ¿ycia, przyczyni³ siê do sformowania Polskich oddzia³ów Konfederackich, elimi-
nuj¹c wojskowy ¿ywio³ polski ze zrewolucjonizowanych szeregów rosyjskich204. 

PóŸniej przeniós³ siê do Baru na Podolu, gdzie obj¹³ stanowisko proboszcza tamtejszej parafii kato-
lickiej205. 

Przy organizowaniu Zwi¹zku Wojskowych Polaków w Turkiestanie w latach 1917-1918 bra³ czynny
udzia³ ks. Stanis³aw ¯elazowski206. 

Jedn¹ z mniej znanych formacji polskich na wschodzie by³ Legion Polski w Finlandii. Zosta³ on utwo-
rzony w nastêpstwie Zjazdu Wojskowych Polaków w Finlandii, odbytym 5 czerwca 1917 r. Czo³ow¹ ro-
lê w tym zjeŸdzie odegrali delegaci z Wyborga, reprezentuj¹cy najliczniejsz¹ grupê Polaków w tym kra-
ju, którzy wysunêli postulat formowania polskich oddzia³ów. Zosta³ on przyjêty, a powo³any wówczas
Centralny Komitet Zwi¹zku Wojskowych Polaków przej¹³ dowództwo nad utworzonymi ju¿ polskimi
pododdzia³ami w Finlandii. By³y to: baon kombinowany wszystkich rodzajów broni i twierdzy w Wy-
borgu, dywizjon artylerii ciê¿kiej w Sweaborgu oraz kompania piechoty w Ino. Utworzy³y one Legion
Polski, nad którym dowództwo obj¹³ por. Stanis³aw Bogus³awski. 

Legion (37 oficerów, 1700-2000 ¿o³nierzy) zosta³ zakwaterowany na sta³e w twierdzy w Wyborgu.
Polacy zadeklarowali swoj¹ pomoc w³adzom niepodleg³ej ju¿ Finlandii. ¯o³nierze przede wszystkim
dbali o utrzymanie odcinka kolejowego Wyborg-granica rosyjska. Stoczyli wiele potyczek z bolszewi-
kami, chroni¹c m.in. ludnoœæ miejscow¹ przed zdemoralizowanymi ¿o³nierzami rosyjskimi. Ostatecznie
pod naporem wojsk niemieckich w koñcu lutego Legion wycofa³ siê z zajmowanych stanowisk i 1 mar-
ca og³oszono decyzjê o jego rozformowaniu. Poszczególne pododdzia³y, po przekazaniu sprzêtu w³a-
dzom fiñskim, do³¹czy³y do innych oddzia³ów polskich w Rosji207. 

Legion posiada³ w³asnego kapelana. Zosta³ nim (z dniem 2 kwietnia 1917 r.) katolicki proboszcz pa-
rafii w Wyborgu, Fin, ks. Karol Carling. 

Jak wynika z dokumentów208 Przyj¹³ zaproponowane przez dowództwo Legionu Polskiego w Finlan-
dii odpowiedzialne i nara¿aj¹ce go w wysokim stopniu rewolucji bolszewickiej stanowisko kapelana Le-
gionu. 

Z zupe³n¹ pogard¹ dla niebezpieczeñstw niós³ wszêdzie i zawsze pociechê duchow¹ kadrom polskim,
specjalnie w tym celu opanowawszy polsk¹ mowê i zrozumienie duszy ¿o³nierza polskiego. 

Po rozwi¹zaniu Legionu powróci³ na stanowisko proboszcza parafii katolickiej w Wyborgu. 
Ponadto wiadomy jest udzia³ ks. Kazimierza Nosalewskiego przy organizowaniu polskich oddzia³ów

wojskowych na terenie Rosji. Natomiast ks. Piotr Kontecki w 1917 r. by³ cz³onkiem zarz¹du Zwi¹zku
Wojskowych Polaków 12 Armii209. 
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*  *  *

Jak pisa³ znawca problematyki, Janusz Odziemkowski,210 Zachowane meldunki, wspomnienia i rela-
cje daj¹ asumpt do sformu³owania tezy o znacz¹cym wp³ywie duszpasterstwa wojskowego na zwartoœæ
oddzia³ów. Obok pos³ugi duszpasterskiej kapelani pe³nili bardzo wa¿n¹ w tamtych warunkach funkcjê
wychowawcz¹. (…) 

Patriotyczne kazania i pogadanki umacnia³y œwiadomoœæ narodow¹, podtrzymywa³y wojsko na duchu,
dawa³y nadziejê na przysz³oœæ. Obecnoœæ kapelana na polu walki parokrotnie wp³ynê³a na odniesienie
lokalnych sukcesów. Oczywiœcie b³êdne by³oby stwierdzenie, ¿e ksiê¿a kapelani dŸwigali ca³y trud pracy
wychowawczej i oœwiatowej. (…) By³a jednak cennym dope³nieniem dzia³añ podejmowanych na polu
oœwiaty i wychowania przez kadrê oficersk¹. 

Religijnoœæ ¿o³nierzy polskich w Rosji
W religii i przekazywanych przezeñ wartoœciach dowódcy jednostek polskich na wschodzie widzieli

czynnik mobilizuj¹cy ¿o³nierzy do wysi³ku i uodparniaj¹cy ich na bolszewick¹ propagandê. Jak pisa³
w rozkazie nr 118 z 17 maja 1918 r. dowódca 3 Dywizji Strzelców Polskich gen. Wac³aw Iwaszkiewicz,
Trzy lata spêdzone w zgni³ej i bezdusznej atmosferze wojsk rosyjskich bardzo Ÿle siê odbi³o na ¿yciu re-
ligijnym oficerów i ¿o³nierzy Polaków. Teraz, gdy po z³o¿eniu przysiêgi staliœmy siê Wojskiem Polskim,
œwietne tradycje tego wojska musimy w nas odrodziæ. Do tych tradycji nale¿a³a g³êboka religijnoœæ tych,
co walczyli pod Grunwaldem i Wiedniem – a¿ do tych, co w siermiêgach z kosami zdobywali armaty pod
sztandarem Czêstochowskiej211. 

Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê w I Korpusie Polskim uroczyste nabo¿eñstwa. Obraz jednego
z nich pozostawi³ pamiêtnikarz:212

By³ cudowny wiosenny poranek. Na placu przed mohylewsk¹ katedr¹ sta³y w bojowym szyku kompa-
nie 2 i 4 pu³ku strzelców oraz szwadron kawalerii. Przed wojskiem, na wysoko ustawionym polowym o³-
tarzu ks. kapelan celebrowa³ Mszê œw. Polecaliœmy Bogu wszystkie nasze ¿o³nierskie sprawy. Prosiliœmy
o opiekê nad pozostawionymi w kraju rodzinami i o szczêœliwy powrót do Ojczyzny. Modliliœmy siê za
ni¹. Oddawaliœmy tak¿e Bo¿ej opiece i ten skrawek ziemi, odebranej wrogom. By³ nasycony polskoœci¹
Czuwa³y na jego stra¿y œwie¿e mogi³y. 

Na g³os tr¹bki szybciej uderzy³y serca! 
Prezentuj broñ! 
Wzd³u¿ szeregów przebieg³ cichy stuk sprawnie wmanewrowanych karabinów. Zajaœnia³ w s³oñcu

blask szabel. 
Podniesienie! 
Setki ¿o³nierskich oczu patrzy na maleñk¹, wysoko wznoszon¹ Hostiê. Pan Jezus! Ten sam, z dzieciê-

cych lat, z parafialnego koœcio³a. Tyle siê zmieni³o i zmienia nieustannie, tylko On zawsze ten sam. 
A potem?... 
Czterech naszych ¿o³nierzy wesz³o na góruj¹c¹ nad miastem stra¿ack¹ wie¿ê i na tr¹bach, strojnych

w bia³o-amarantowe proporczyki, oznajmi³o czterem stronom œwiata, „urbi et orbi”, Czerwonej Armii
i Niemcom, Wschodowi i Zachodowi i dalekiej OjczyŸnie, ¿e miasto Mohylew nad Dniestrem, utracone
po pierwszym rozbiorze w roku 1772, powraca dnia 3 maja 1918 roku do Polski! 

Natomiast w II Korpusie Polskim – jak zanotowa³ ks. Konopka213 – ¿o³nierze dawnej armii carskiej
chêtnie uczestniczyli w nabo¿eñstwach, zaœ czêœæ legionistów nie garnê³a siê do mszy. 

Brak jest informacji na ten temat o III korpusie. 
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Umundurowanie i wyposa¿enie kapelanów
W Legionie Pu³awskim s³u¿y³ jedynie ks. Miko³ajtys. Jak wynika z zachowanych fotografii nie u¿y-

wa³ oddzielnego stroju wojskowego, a jedynie w polu nosi³ rosyjsk¹ oficersk¹ czapkê oraz p³aszcz bez
oznak stopnia214. 

W zwi¹zku z rozbudow¹ formacji polskich w Rosji (a szczególnie I Korpusu Polskiego) podjêto pra-
ce nad opracowaniem umundurowania nowego wzoru, odbiegaj¹cego w istotny sposób od obowi¹zuj¹-
cego do tej pory kroju rosyjskiego. 

W wydanej na pocz¹tku 1919 r. pracy215 przedstawiono sylwetki kapelanów w strojach garnizono-
wych. Jedynymi elementami wojskowymi by³y granatowa maciejówka z amarantowym otokiem i srebr-
n¹ wypustk¹ oraz p³aszcz oficerski. Nowoœæ w umundurowaniu stanowi³ barwny pas z mory do zwycza-
jowych strojów duchownych, okreœlaj¹cych rangi kapelanów. 

Dla dziekana korpusu przewidziano pas w kolorze amarantowym ze z³otymi frêdzlami na obu koñ-
cach i takiej samej barwy paskiem wzd³u¿ krawêdzi. Dla dziekana dywizji – pas z czarnej mory ze z³o-
tymi frêdzlami i obszyciem. Dla kapelana pu³kowego – pas czarny ze srebrnymi fredzlami i takowym
obszyciem. 

Natomiast w polu kapelani nosili strój duchowny bez pasów. U¿ywali czapek w kolorze khaki i takiej
samej barwy p³aszczy oficerskich bez odznak stopni. 

Na patkach umieszczono barwy pu³ku lub dywizji, w których pe³ni³ s³u¿bê kapelan. Czêsto dodawa-
no te¿ numery pu³ków. 

Jak pisa³ S. Z. Fr¹tczak, niektóre elementy stroju kapelanów I korpusu wprowadzano te¿ w innych od-
dzia³ach polskich na terenie Rosji. Nie wszêdzie by³o to jednak wykonalne ze wzglêdu na fakt, i¿ w uzy-
ciu by³y mundury ró¿nych pañstw. Wszêdzie jednak starano siê im nadawaæ cechy polskie216. 
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Uroczystoœci w Bobrujsku w dniu 3 maja 1918 r.
Na bramie napis: 
JESZCZE POLSKA NIE ZGINÊ³A
TAK NAM DOPOMÓ¯ BÓG.



P o wybuchu wojny niemiecko-francuskiej (1 sierpnia 1914 r.) zawi¹za³ siê w Pary¿u Komitet
Wolontariuszów Polskich, w sk³ad którego weszli przedstawiciele ró¿nych kierunków poli-
tycznych. Staraniem tego komitetu od 22 sierpnia tworzono polski oddzia³ ochotniczy w sk³a-

dzie armii francuskiej. Formowany w mieœcie Bayonna, uzyska³ miano „Legionu Bajoñczyków”. Stano-
wi³ on 2 kompaniê 1 pu³ku Legii Cudzoziemskiej. Od jesieni 1914 r. uczestniczy³ w walkach z Niemca-
mi; na skutek poniesionych strat w koñcu czerwca 1915 r. zosta³ rozformowany. 

Jak wynika z list odznaczonych Krzy¿em Walecznych217, jednym z wyró¿nionych Bajoñczyków by³
ks. Filip Hoffman. 

Sprawa kapelana w Legionie jest niejasna; francuskie (i nie tylko) etaty nie przewidywa³y obecnoœci
duszpasterzy na szczeblu kompanii. O kapelanie w oddziale nie wspomina te¿ w swoim dzienniku Ma-
rian Himner ani inny ¿o³nierz, Jan ¯yznowski218. Nie wystêpuje te¿ na liœcie tych, którzy wyruszyli
z Bayonny na front219. Byæ mo¿e Filip Hoffman w 1915 r. by³ osob¹ œwieck¹, która przed 1923 r. uzy-
ska³a œwiêcenia kap³añskie. Problem ten czeka na ostateczne wyjaœnienie. 

Dopiero po rewolucji w Rosji, wobec zmieniaj¹cej siê sytuacji politycznej i rosn¹cego znaczenia sprawy
polskiej na arenie miêdzynarodowej, 4 czerwca 1917 r. prezydent Francji Raymond Pointcaré wyda³ dekret
o utworzeniu Armii Polskiej w tym kraju. W jej sk³ad weszli g³ównie ochotnicy z Ameryki Pó³nocnej. 

*  *  *

Podobnie jak na terenie Galicji, równie¿ w Ameryce w ostatnich latach przed wybuchem I wojny
œwiatowej podjêto prace nad uwojskowieniem istniej¹cych tam polskich organizacji. Najwa¿niejsz¹
z nich stanowi³ Zwi¹zek Soko³ów Polskich, w którym po 1910 r. rozpoczêto dzia³alnoœæ wojskow¹. Pra-
ce militarne prowadzi³ tak¿e Zwi¹zek Wojsk Polskich, zgrupowany po polskich parafiach. Inne organi-
zacje ogranicza³y siê w tym zakresie do noszenia mundurów i wystêpowania w nich na obchodach rocz-
nic narodowych. 

Tak¿e dzia³acze narodowi zorganizowali wspóln¹ reprezentacjê polityczn¹ – Komitet Obrony Naro-
dowej. Zosta³ on powo³any na „wiecu narodowym” w Pittsburghu w dniu 16 grudnia 1912 r. Skupia³
wszystkie najbardziej znacz¹ce organizacje polonijne. W sk³ad Komitetu Tymczasowego, stanowi¹cego
organ kierowniczy, jako jeden z 15 cz³onków wszed³ ks. L. Szybowicz220. 

Jednak ju¿ w czerwcu 1913 r. dosz³o do roz³amu w Komitecie Obrony Narodowej. Jego sk³ad opuœci³
obóz katolicki, tworz¹c Polsk¹ Radê Narodow¹ w Ameryce. W Komitecie Wykonawczym nowej orga-
nizacji byli m.in. biskup sufragan z Chicago Pawe³ Rhode i ks. W³adys³aw Zapa³a221. 

Po wybuchu wojny, podobnie jak na ziemiach polskich pozostaj¹cych pod zaborami, wœród Polaków
w Ameryce dosz³o do ujawnienia siê dwóch orientacji: mniejszej, zwi¹zanej z ruchem niepodleg³oœcio-
wym w Galicji (a tym samym z pañstwami centralnymi); reprezentowa³ j¹ Komitet Obrony Narodowej,
uwa¿aj¹cy siê za ekspozyturê utworzonego w 1914 r. Naczelnego Komitetu Narodowego. Wiêksz¹, pro-
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alianck¹, reprezentowa³ zorganizowany w tym samym roku Polski Centralny Komitet Ratunkowy
w Ameryce, przemianowany w 1917 r. na Wydzia³ Narodowy. W jego sk³ad wesz³y Polski Zwi¹zek Na-
rodowy, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie, Zwi¹zek Soko³ów Polskich i Zwi¹zek Polek. 

Politycy zwi¹zani z t¹ orientacj¹ we wrzeœniu 1916 r. podjêli starania o utworzenie Legionu Polskie-
go przy armii kanadyjskiej. Ich dzia³ania w tym zakresie nie przynios³y wiêkszych efektów. 

Dopiero 6 paŸdziernika 1917 r. w³adze Stanów Zjednoczonych wyrazi³y zgodê na rekrutacjê do od-
dzia³ów polskich, które mia³y zostaæ sformowane w Ameryce, a nastêpnie przewiezione do Europy
i wcielone do tworzonej tam Armii Polskiej. Do ich dyspozycji oddano obóz w Niagara on the Lake. 

Pocz¹tkowo utworzono 12 centrów rekrutacyjnych, z czasem ich liczba wzros³a do 46222. Oficerowie
rekrutacyjni (w New Britain w stanie Connecticat by³ nim ks. L. Bojnowski) na pocz¹tku swojej pracy
mieli za zadanie tworzyæ w ka¿dej polskiej kolonii Komitet Obywatelski i Komitet Pañ. Te z kolei
wspiera³y oficerów werbunkowych przy rekrutacji, zaopatruj¹c ochotników m.in. w ¿ywnoœæ i odzie¿. 

Pierwsi ochotnicy z Chicago wyjechali do obozu w Niagara ju¿ 10 paŸdziernika. Tam 4 listopada na-
st¹pi³a uroczystoœæ poœwiêcenia pierwszego polskiego sztandaru, wrêczonego przez Ignacego Paderew-
skiego. W imieniu biskupa Rhodego aktu tego dokona³ ks. Bronis³aw Celichowski, w uroczystoœci
uczestniczy³ pierwszy kapelan obozu ks. Józef Jaworski. 

Ksiê¿a odgrywali du¿¹ rolê przy organizacji werbunku. Jak pisa³ w 1929 r. Józef Sierociñski, jeden
z przywódców Zwi¹zku Soko³ów Polskich, póŸniejszy oficer Armii Polskiej we Francji i adiutant gen.
Józefa Hallera, 

Ksiê¿a-Polacy z ambon g³osili prawdy narodowe, budzili ducha, uœwiadamiali koniecznoœæ ofiary dla
Ojczyzny, t³umaczyli cel wysi³ków. W wiêkszoœci wypadków stali na czele Komitetów Obywatelskich, nie
szczêdzili osobistych ofiar pieniê¿nych, udzielali z ca³¹ gotowoœci¹ lokali parafialnych na zebrania i biu-
ra rekrutacyjne223. 
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Wœród szczególnie zas³u¿onych w tej dzia³alnoœci kap³anów wymieni³ W³adys³awa Zapa³ê, Pitassa,
Lempkego, Muszyñskiego, Bronis³awa Celichowskiego, W. Hordycha, Pud³owskiego, Franciszka Woj-
talewicza, L. Bujnowskiego, Górskiego, Kraussa, Krzy¿ana, Aleksandra Syskiego i Budziaka. 

W obozie w Niagara prowadzono szkolenie ochotników, którzy ju¿ od 16 grudnia zaczêli wyje¿d¿aæ
do Armii Polskiej we Francji. Ogó³em do lutego 1919 r., a wiêc do momentu zakoñczenia werbunku, od-
jecha³o do Europy oko³o 38 000 ochotników. 

*  *  *

Na czele Armii Polskiej we Francji stan¹³ gen. Louis Archinard, a póŸniej (od paŸdziernika 1918 r.)
gen. Józef Haller. Pierwszym kapelanem i organizatorem s³u¿by duszpasterskiej armii zosta³ ks. Jan
Wiêckowski, dotychczasowy kapelan jeñców-Polaków w tym kraju. 

Sierociñski scharakteryzowa³ go w sposób nastêpuj¹cy: Oddany gor¹co idei Wojska Polskiego, (…)
zaznaczy³ siê g³êbokim wp³ywem swej wybitnej inteligencji i ducha w ukszta³towaniu psychologii ¿o³nie-
rza, daj¹c mu mocny pion moralny, rozpalaj¹c jego patriotyzm i ukochanie sprawy. 

Ukochany przez wszystkich oficerów i ¿o³nierzy, pe³en poœwiêcenia i oddania dla sprawy polskiej,
Ksi¹dz Kapelan Wiêckowski razem z I-szym pu³kiem wyruszy³ na front, gdzie nie zwa¿aj¹c na niebezpie-
czeñstwo niós³ pociechê duchow¹ ¿o³nierzowi224. 

Wiosn¹ 1918 r. s³u¿ba duszpasterska w Armii Polskiej obejmowa³a 22 ksiê¿y, z czego a¿ 19 pocho-
dzi³o ze Stanów Zjednoczonych225. Trzeba przyznaæ, i¿ liczba ta by³o du¿a, jak na stosunkowo niski stan
armii, licz¹cej wówczas tylko 8 300 ludzi. 

Podstawy prawne dzia³ania i przydzia³ kapelanów zosta³y okreœlone zarz¹dzeniem Ministra Wojny
z 29 marca 1918 r. i uzupe³nione okólnikiem z 20 lipca. Za podstawê przyjêto artyku³ 4 dekretu z 5 ma-
ja 1913 r. dla armii francuskiej, stosuj¹c te same uprawnienia odnoœnie do stopnia wojskowego, uposa-
¿enia, odznaczeñ i zwierzchnictwa. 

Struktura organizacyjna s³u¿by duszpasterskiej Armii Polskiej w tym czasie (1918 r.) by³a nastêpuj¹-
ca: na jej czele sta³ dziekan ks. Jan Wiêckowski, któremu podlegali kapelani dywizyjni: ks. Józef Jawor-
ski, ks. Zygmunt Rydlewski i ks. Jan Dekowski oraz kapelani obozowi. Kapelanom dywizyjnym z kolei
bezpoœrednio podlegali kapelani pu³kowi i szpitalni. 
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Ksiê¿a poza klasyczn¹ dzia³alnoœci¹ duszpastersk¹ zajmowali siê opiek¹ moraln¹ nad ¿o³nierzami.
Wspó³pracowali na polu oœwiaty i wychowania z kadr¹ i cywilnymi instytucjami powo³anymi do opie-
ki nad ¿o³nierzami (m.in. Wydzia³ Opieki Moralnej i Materialnej). By³o to tym istotniejsze, ¿e ochotni-
cy z Ameryki, stanowi¹cy w 1918 r. zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanu osobowego armii (jesieni¹ liczy³a
nieco ponad 17 000 ludzi), nadzwyczaj silnie byli przywi¹zani do wiary. Ponadto kapelani niekiedy pe³-
nili funkcjê t³umaczy, gdy¿ wiêkszoœæ ¿o³nierzy nie zna³a jêzyka francuskiego. 

31 maja 1918 r. 1 Pu³k Strzelców Polskich ze szwadronem kawalerii i kompani¹ saperów wyruszy³ na
front w Szampanii. Towarzyszy³ mu ks. Wiêckowski oraz ks. Józef Jaworski. 

W trakcie dzia³añ bojowych ks. Wiêckowski da³ dowód nieustraszonej odwagi przebywaj¹c w oko-
pach w pierwszej linii bojowej i nios¹c pociechê rannym, nie zwa¿aj¹c na strza³y nieprzyjació³. Zacho-
waniem swym podnosi³ ducha ¿o³nierzy zyskuj¹c sobie ich bezgraniczn¹ mi³oœæ i szacunek226. 

Równie¿ ks. Jaworski Podczas pobytu 1 psp na froncie (…) codziennie odwiedza³ swych ¿o³nierzy na
pierwszych liniach i odprawia³ Msze w schronach przy dowództwie kompanii. 7 sierpnia 1918 roku po-
mimo wielkiego niebezpieczeñstwa, pod ogniem ckm, dotar³ do wysuniêtej placówki naszej, dla wspoma-
gania s³owem znajduj¹cych siê tam ¿o³nierzy, którzy z wdziêcznoœci¹ przyjêli kap³ana pogardzaj¹cego
dla ich wybawienia widocznym niebezpieczeñstwem227. 

PóŸniej na froncie przebywa³a ju¿ ca³a 1 Dywizja, a w jej sk³adzie m.in. oprócz powy¿szych ks. S. £u-
kasik, ks. F. Wiœniewski, ks. J. Wojcieszczuk. 

Ks. Jan Dekowski W Wogezach, na odcinku zajmowanym przez 3 psp od sierpnia do paŸdziernika
1918, zachowaniem swym dawa³ przyk³ad mêstwa i cnót obywatelskich ¿o³nierzowi polskiemu. Wyró¿ni³
siê podczas natarcia niemieckiego na odcinek pu³ku w pocz¹tkach wrzeœnia, za co by³ odznaczony Krzy-
¿em Wojennym Francuskim228. 

11 listopada dosz³o do podpisania rozejmu, koñcz¹cego dzia³ania wojenne w czasie I wojny œwia-
towej. Nie zakoñczy³o to jednak procesu formowania Armii Polskiej we Francji. Tworzono nowe jed-
nostki, co poci¹ga³o za sob¹ koniecznoœæ zwiêkszania etatów kapelañskich. Do armii do³¹czali te¿
ksiê¿a z wolnej ju¿ Polski. W okresie od kwietnia do czerwca 1919 r. „B³êkitna Armia” powróci³a do
kraju. Tam te¿ dosz³o do jej po³¹czenia z Wojskiem Polskim. Sprawy te jednak wychodz¹ poza zakres
niniejszej pracy. 
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226 B. Szwedo: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945 t. II 1914-1921 cz. 3, Leszno-Tarnobrzeg 2006, s. 124.
227 Tam¿e, s. 50.
228 Tam¿e, s. 32-33.

Nabo¿eñstwo w dniu 3 maja 1918 r.
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Villeres-Marmery, 22 maja 1918 r. Ks. Jan Dekowski œwiêci sztandary w 1 Dywizji Strzelców Polskich Armii Polskiej we
Francji.

Obóz Saint-Tauche, 13 maja 1918 r. Wizyta dowódcy 4 Armii gen. Henri Gourauda i szefa Misji Wojskowej Polsko-
-Francuskiej gen. Louis Archinarda w 1 psp. Z ty³u ks. Jan Wiêckowski.



Rola ksiê¿y w Armii Polskiej by³a ogromna. Jak pisa³ Sierociñski, Wstêpowali do wojska w charak-
terze kapelanów, by czy to w obozach, czy na froncie dzieliæ z ¿o³nierzami trudy wojenne, nios¹c im wszê-
dzie i zawsze otuchê, daj¹c opiekê moraln¹ i religijn¹, czem zaskarbili sobie serdeczn¹ wdziêcznoœæ i mi-
³oœæ ¿o³nierzy. Byli wszêdzie, gdzie sprawa polska tego wymaga³a229. 

Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ ks. Wiêckowskiego gen. Haller w dniu 30 sierpnia 1919 r., ju¿ w Polsce,
wyda³ poœwiêcony mu specjalny rozkaz nr 54a. 

Ksi¹dz Wiêckowski Jan, Dziekan Armii Genera³a Hallera. Niepospolity Kapelan, piêkny charakter,
pe³en poœwiêcenia i umi³owania sprawy odbudowania Ojczyzny. Wst¹pi³ do Armii Polskiej we Francji
i wyruszy³ w pole, jako kapelan I-go Pu³ku strzelców na front francuski. Nieodstêpny towarzysz ¿o³nie-
rza czy to w czasie najwiêkszych walk na polach Francji, gdzie niós³ pociechê religijn¹ i pomoc moral-
n¹, czy te¿ w obozach we Francji, a zw³aszcza w Quintin, w Szkole Oficerskiej, gdzie z powodu swych
zalet i inteligencji ma wp³yw na oficerów. 

Powo³any na Naczelnego Kapelana do Sztabu Genera³a Hallera w Pary¿u, zorganizowa³ Duszpaster-
stwo ca³ej Armii230. 

Nale¿y dodaæ, ¿e od paŸdziernika 1918 r. na terenie W³och tworzono polskie oddzia³y, które przewie-
zione w 1919 r. do Francji, wesz³y w sk³ad armii gen. Hallera. Organizacja ich s³u¿by duszpasterskiej
wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania. O dzia³alnoœci kapelanów w pu³kach we W³o-
szech wspomina w swojej ksi¹¿ce Sierociñski231, a ze wspó³czesnych autorów – Janusz Odziemkowski232

i Zofia Waszkiewicz233. 
Wiêkszoœæ kap³anów po zakoñczeniu s³u¿by w Wojsku Polskim powróci³a do Stanów Zjednoczonych,

niektórzy zaœ (jak np. ks. Wiêckowski czy ks. Rydlewski) zamieszkali w Polsce na sta³e. 
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230 Tam¿e, s. 142.
231 Tam¿e, s. 159-171.
232 J. Odziemkowski: op. cit., s. 43-45.
233 Z. Waszkiewicz: op. cit., s. 38-39.

22 czerwca 1918 r. Ks. Jan Dekowski zaprzysiêga ¿o³nierzy 1 Pu³ku Strzelców Polskich.



Umundurowanie i wyposa¿enie kapelanów

Umundurowanie kapelanów (jak i ca³ej armii) ustali³y w³adze francuskie. Podstaw¹ by³ mundur
wz. 1915 koloru jasnoniebieskiego. Oficerowie (w tym kapelani) nosili kurtki typu frencz z 4 naszyty-
mi kieszeniami oraz czapki rogatywki z daszkiem. Na czapkach i naramiennikach znajdowa³y siê or³y
jagielloñskie, haftowane srebrn¹ nici¹ na amarantowej podk³adce. PóŸniej czêœæ wojska nosi³a na czap-
kach or³y metalowe z koronami, osadzone na tarczach, na których znajdowa³y siê oznaki rodzajów
wojsk, w tym s³u¿by duszpasterskiej. 

Kapelani nosili sutannê czarn¹ lub ciemnoniebiesk¹, zapiêt¹ pod szyjê i ze skoœnie skrojonymi man-
kietami z fioletowymi wypustkami. Identycznego koloru wypustki by³y naszyte na czarn¹ lub ciemno-
niebiesk¹ czapkê. Na piersiach, na czerwono-bia³ej taœmie, umieszczony by³ krzy¿. W polu kapelani no-
sili najczêœciej mundur oficerski bez oznak stopnia, zaœ na rêkawach – jedynie fioletow¹ wypustkê. Na
czapce, pod or³em, na owalnej podk³adce, umieszczony by³ prosty krzy¿, wykonany z bia³ego metalu,
w miejsce tasiemek, oznaczaj¹cych stopnie oficerskie. 

Jednak w rzeczywistoœci nigdy nie osi¹gniêto jednolitego umundurowania kapelanów. Nosili oni m.in.
kurtki i czapki oficerskie amerykañskie oraz kanadyjskie234. 
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Ks. Jan Wiêckowski wœród oficerów 1 Pu³ku Strzelców Polskich.

234 S.Z. Fr¹tczak: op. cit., s. 424-426.



U dzia³ ksiê¿y w pracach Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) jest przys³owiow¹ „bia³¹ pla-
m¹”. Do tej pory badacze nie tylko nic na ten temat nie pisali, ale wrêcz tego problemu nie
dostrzegli. Dotyczy to zarówno tak zas³u¿onych historyków duszpasterstwa wojskowego jak

Janusz Odziemkowski235, S³awomir Fr¹tczak236, czy Zofia Waszkiewicz237. 
Niestety, dzia³alnoœæ ksiê¿y w POW nie znalaz³a wiêkszego odbicia w istniej¹cych wspomnieniach

czy opracowaniach. Niemniej mo¿na i obecnie przekazaæ garœæ informacji na ten temat. 
Wiadomo, i¿ w dzia³alnoœæ POW w Miêdzyrzecu Podlaskim zaanga¿owa³ siê ks. W³adys³aw Augu-

stynowicz, który m.in. na potrzeby organizacji odda³ posiadany przez siebie belgijski mauzer z jednym
nabojem, zaœ w £ukowie ks. Stanis³aw Joszt „Krzak”238. Od 1916 r. z POW w Radzyniu Podlaskim funk-
cjê kapelana sprawowa³ ks. Karol Wajszczuk239, w Ciechanowie wspó³pracowa³ kap³an diecezji p³ockiej
ks. Bronis³aw Michalski, który w zwi¹zku ze swoim zaanga¿owaniem w 1918 r. zosta³ aresztowany
przez w³adze niemieckie i uwiêziony w twierdzy modliñskiej240. Cz³onkiem POW by³ tak¿e prefekt gim-
nazjum w Pyzdrach ks. Stefan Downar „Dewajtis”241 oraz ks. Jerzy Sienkiewicz (od 1916 r.), kap³an
archidiecezji wileñskiej, aresztowany przez Niemców w 1917 r.

Powstanie POW na AugustowszczyŸnie (koniec lutego 1916 r.) by³o zwi¹zane z osob¹ ks. Rocha Mo-
dzelewskiego ps. „Robak”, proboszcza z Barg³owa, który w oparciu o swoj¹ parafiê utworzy³ pierwsz¹
w powiecie augustowskim i na SuwalszczyŸnie sekcjê POW. Pocz¹wszy od maja 1916 r. kandydaci na
cz³onków tej organizacji zbierali siê na plebanii i po odpowiednim przygotowaniu z³o¿yli przed ks. Mo-
dzelewskim pierwsz¹, wstêpn¹ przysiêgê, zaœ w³aœciw¹ 13 czerwca 1917 r. przed komendantem okrêgu. 

Naromiast na terenie Sztabina wsparciem, opiek¹ i pomoc¹ POW s³u¿y³ miejscowy proboszcz ks. Ja-
kub Ró³kowski. 

Najszybciej do aktywnego dzia³ania przyst¹pi³a barg³owska komenda POW, likwiduj¹c w styczniu
1917 r. dowódcê ¿andarmerii oraz wspó³pracuj¹c¹ z Niemcami konfidentkê. W odwecie Niemcy wyda-
li zarz¹dzenia nakazuj¹ce mê¿czyznom w wieku od 17 do 25 lat meldowanie siê w³adzom w pierwsz¹
niedzielê ka¿dego miesi¹ca. Za rad¹ ks. Rocha Modzelewskiego zastosowano bojkot tego zarz¹dzenia.
W trzeci¹ niedzielê po Trzech Królach w 1917 r. w trakcie nabo¿eñstwa Niemcy otoczyli koœció³, chc¹c
aresztowaæ m³odzie¿ mêsk¹, lecz proboszcz wyrzuci³ ich ze œwi¹tyni. 

Ks. Roch Modzelewski w listopadzie tego roku zosta³ aresztowany przez Niemców. Pocz¹tkowo by³
internowany w Raczkach do czasu rozprawy s¹dowej w Augustowie. Po jej zakoñczeniu osadzony
w wiêzieniu w Margrabowie (Prusy Wschodnie), a nastêpnie internowany w Hawelbergu, gdzie przeby-
wa³ do listopada 1918 r. 

Struktury i aktywnoœæ POW na AugustowszczyŸnie rozwija³y siê najlepiej tam, gdzie swego wspar-
cia udzielali proboszczowie: Roch Modzelewski w Barg³owie i Jakub Ró³kowski w Sztabinie, zaœ od je-
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235 J. Odziemkowski: op. cit.
236 J. Odziemkowski, S. Fr¹tczak: Polskie duszpasterstwo wojskowe, Warszawa 1996. 
237 Z. Waszkiewicz: op. cit.
238 J. Mazurek: Wspomnienia ch³opa-peowiaka, „Niepodleg³oœæ” , t. II, 1930, zesz. 2, s. 292 przyp. 2. Autor b³êdnie podaje
nazwisko jako Jaszt.
239 J. Geresz: Jak rodzi³a siê niepodleg³oœæ, „Podlaskie Echo Katolickie” nr 45/2006, za: www.echo.siedlce.net. Autor
b³êdnie podaje nazwisko Waszczuk.
240 S. £oza: op. cit., t. II, s. 196. 
241 Pos³owie i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej, t. I, Warszawa 1998, s. 410. 
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Ks. Antoni Zapa³a, kapelan austriackiego 20 pp, dzia³acz Organizacji „Wolnoœæ”.



sieni 1918 r. tak¿e ksi¹dz Andrzej Gawêdzki – wikariusz w Augustowie, dawny kapelan I Korpusu Pol-
skiego242. 

Po marcu 1916 r. do organizatorów POW w powiecie Tomaszów Lubelski nale¿a³ ks. Kazimierz £u-
czyñski, proboszcz parafii w Wo¿uczynie. Na pocz¹tku stycznia 1917 r. komendant obwodu tomaszow-
skiego po odbyciu æwiczeñ polowych przeprowadzi³ oddzia³ do Wo¿uczyna, gdzie w koœciele, rzêsiœcie
oœwietlonym, przy ods³oniêtym Obrazie w Wielkim O³tarzu, w obecnoœci proboszcza œ. p. Ks. £uczyñskie-
go, ubranego w szaty liturgiczne, odebra³ od cz³onków uroczyst¹ przysiêgê243. 

Natomiast na terenie okupacji austriackiej w powiecie krasnostawskim gor¹cym sympatykiem POW
by³ wikary z Turobina ks. Szulborski, zaœ wikary z Gorzkowa, ks. Jan O³dak, nawet bra³ udzia³ w zbiór-
kach tej organizacji, choæ – jak siê wydaje – formalnie do niej nie nale¿a³. W nieznanym bli¿ej rejonie
w jej prace by³ zaanga¿owany ks. Stanis³aw Mydlarz. Za swoj¹ pracê w tym zakresie w 1922 r. otrzy-
ma³ Krzy¿ Walecznych244. W latach 1917-1918 komendantem POW w Ko³omyi by³ ks. Jan Ferens245.
Prawdopodobnie za t¹ dzia³alnoœæ Krzy¿e Walecznych otrzymali ks. Józef Kusta, ks. Józef Próchnicki,
ks. Stanis³aw Sienkiewicz i ks. Józef Sikorski246. 

Z POW by³a œciœle zwi¹zana zorganizowana w koñcu 1916 r. Organizacja „Wolnoœæ”. Powsta³a ona
w krêgu Polaków, oficerów armii austriackiej. Rych³o objê³a swoim zasiêgiem jednostki austriackie, z³o-
¿one g³ównie z Polaków. W prace tej organizacji zaanga¿owali siê te¿ kapelani. Byli to: ks. Wincenty
Boczar (kapelan 90 pp), ks. Jan Domino (17 pp Obrony Krajowej), ks. W³adys³aw Lassowski (57 pp),
ks. Leon £uczak (32 pp Obrony Krajowej), ks. Antoni Miodoñski (20 pp), ks. Ignacy Mydlarz (56 pp),
ks. Stanis³aw Sinkowski (90 pp), ks. Józef S³aby (90 pp), ks. Antoni Zapa³a (20 pp) i ks. Franciszek ¯ak
(57 pp)247. 

Du¿¹ rolê w prowadzeniu dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej w 90 pp mia³ ks. Wincenty Boczar, który
za pomoc¹ kazañ rozbudza³ wœród ¿o³nierzy polskiego ducha. Za wywo³anie wrogiej Austriakom mani-
festacji zosta³ przez nich aresztowany248. Podobn¹ rolê w 20 pp odgrywa³ ks. Antoni Miodoñski249.

Podczas rozk³adu moralnego oddzia³ów austriackich na froncie w³oskim na prze³omie paŸdziernika
i listopada 1918 r. w zupe³nym porz¹dku na teren S³owenii wycofa³ siê stanowi¹cy stra¿ tyln¹ 12 DP –
20 pp. Jak napisa³ w raporcie kpt. Juliusz Siwak W czasie odwrotu dodatni¹ rolê odegra³ ks. Antoni Mio-
doñski, który swym pogodnym usposobieniem utrzymywa³ dobry nastrój wœród ¿o³nierzy i zachêca³ ich
do zachowania karnoœci oraz pos³uchu swoim oficerom – Polakom, który gor¹cymi s³owy podnosi³ upa-
daj¹cego ducha, zagrzewa³ do wytrwa³oœci, swoim taktem i powag¹ ³agodzi³ nieporozumienia, jakie tu
i ówdzie miêdzy ¿o³nierzami powstawa³y. Przebywaj¹c stale miêdzy nimi, wpaja³ im poczucie honoru
¿o³nierza polskiego i mi³oœæ do ziemi ojczystej250. 

Za swoj¹ dzia³alnoœæ w Organizacji „Wolnoœæ” ks. Miodoñski otrzyma³ Krzy¿ Walecznych251. 
Nie sposób na tym etapie badañ udzieliæ dok³adniejszych informacji o zaanga¿owaniu ksiê¿y w pra-

ce POW. Mo¿na jednak dokonaæ pewnego szacunku na bazie informacji o odznaczeniach ksiê¿y Krzy-
¿ami i Medalami Niepodleg³oœci. 

Odznaczeniem tym wyró¿niono ok. 300 duszpasterzy. W polskich formacjach wojskowych z okresu
I wojny œwiatowej (bez POW) s³u¿y³o do 100 kapelanów. Za udzia³ w powstaniach: wielkopolskim, œl¹-
skich oraz obronie Lwowa z 1918 r. mog³o zostaæ wyró¿nionych dalszych ok. 100. Z tego rachunku wy-
nika, i¿ w dzia³alnoœæ POW zaanga¿owa³o siê przynajmniej ponad 100 ksiê¿y. 
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242 J. Szlaszyñski: Organizacja i dzia³ania augustowskiego obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej,
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Na pewno nie jest to liczba przesadzona. POW obejmowa³a przede wszystkim osoby mieszkaj¹ce
w ma³ych miastach lub po wsiach, gdzie autorytet ksiê¿y w spo³eczeñstwie by³ wielki. Z tego te¿ powo-
du musieli oni w wiêkszym lub mniejszym zakresie anga¿owaæ siê w jej prace. By³a to dzia³alnoœæ nie-
zwykle silnie zakonspirowana, skoro nie znalaz³a odbicia we wspomnieniach peowiaków czy opracowa-
niach historyków. Tym niemniej, choæ wiedza o niej jest dalece niekompletna, nale¿y j¹ odnotowaæ. 
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Pomnik POW w Warszawie. Na cokole napis: S³u¿ba i œmieræ bezimienna dla wznios³ej sprawy Ojczyzny.



D zia³alnoœæ kapelanów wszystkich formacji
niepodleg³oœciowych spotka³a siê z uzna-
niem w³adz wojskowych odrodzonej Rze-

czypospolitej. Znalaz³o to odbicie przy nadawaniu od-
znaczeñ bojowych. 

Za udzia³ w dzia³aniach Legionów Polskich order
Virtuti Militari 5 kl. otrzyma³ biskup W³adys³aw Ban-
durski oraz ksiê¿a Henryk Ciepicha³³ i Stanis³aw ¯yt-
kiewicz. Takim samym odznaczeniem zostali wyró¿-
nieni kapelani Armii Polskiej we Francji: ks. Jan De-
kowski, Józef Jaworski i Jan Wiêckowski. 

Legioniœci: o. Patrycjusz Antosz i ks. Józef Panaœ
otrzymali po cztery Krzy¿e Walecznych, ks. Kazimierz
Konopka trzy, ks. Wiktor Kwapiñski dwa, a o. Kosma
Lenczowski, ks. Józef £uszczki i ks. Stanis³aw ¯ytkie-
wicz po jednym. 

Krzy¿e Walecznych nadano kapelanom z polskich
formacji we Francji: ks. Filipowi Hoffmanowi („Bajoñ-
czyk”), ks. Zygmuntowi Rydlewskiemu i ks. Janowi
Wiêckowskiemu. 

Ksiê¿a s³u¿¹cy w polskich oddzia³ach na terenie Ro-
sji (1914-1918) otrzymali ³¹cznie 8 Krzy¿y Walecz-
nych: ks. Marian Tokarzewski dwa, a pozostali: ks. Ka-
zimierz Lutos³awski, ks. Karol Carling, ks. Tadeusz Ja-
chimowski, ks. Andrzej Niewiarowski, ks. Kazimierz
Konopka, ks. Antoni Burzyñski, ks. Andrzej Gawêdzki
i ks. Eugeniusz Kapusta po jednym. 

Za s³u¿bê w POW Krzy¿em Walecznych wyró¿nio-
no ks. Stanis³awa Mydlarza i ks. Antoniego Miodoñskiego, a tak¿e (?) ks. Józefa Kustê, ks. Józefa Próch-
nickiego, ks. Stanis³awa Sienkiewicza i ks. Józefa Sikorskiego. 

Ogó³em kapelani za swoj¹ dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ w tym okresie otrzymali 6 orderów Virtuti
Militari 5 kl. oraz 30-35 Krzy¿y Walecznych. 
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W szêdzie, gdzie ludy walcz¹ o wolnoœæ, walczy siê o Polskê, poniewa¿ Polska jest patronk¹
wolnoœci; bez Polski nie bêdzie ani pokoju, ani wolnoœci w Europie; dlatego w ka¿dej wal-
ce, gdzie gra idzie o wolnoœæ, p³ynie krew prawdziwych synów Polski – g³osi³ Manifest le-

gionistów polskich w Toskanii z 1849 r. Takie by³y podstawy dewizy – za nasz¹ i wasz¹ wolnoœæ – która
zrobi³a wielk¹ furorê w œwiadomoœci polskiej. 

W 1887 r. w Pary¿u spod pióra Zygmunta Mi³kowskiego (Teodora Tomasza Je¿a), uczestnika wêgier-
skiej Wiosny Ludów i pu³kownika z insurekcji styczniowej, wysz³a wa¿na broszura Rzecz o obronie
czynnej i o Skarbie Narodowym. By³ to pokoleniowy program walki o niepodleg³oœæ, uwzglêdniaj¹cy re-
formy spo³eczne i republikañskiego ducha. Skarb Narodowy mia³ gromadziæ œrodki na realizacjê g³ów-
nego celu, czyli walkê o niepodleg³oœæ. 

Aktywnoœæ niepodleg³oœciowa pod zaborami z koniecznoœci musia³a przybieraæ postaæ konspiracyjn¹
lub ukrywaæ siê pod szyldem legalnych organizacji spo³ecznych, gospodarczych, oœwiatowych czy spor-
towych. Niezwykle istotn¹ rolê w tym procesie odgrywa³ Koœció³ katolicki; stanowi³ dla Polaków –
w przewa¿aj¹cej masie wyznawców katolicyzmu – oparcie aksjologiczne na bazie ³adu religijno-moral-
nego i by³ bastionem polskoœci, opieraj¹cy siê skutecznie germanizacji i rusyfikacji oraz pañstwowemu
innowierstwu dwóch zaborców – prawos³awnej Rosji i protestanckim Prusom. 

Pocz¹tek lata 1914 r. nie zapowiada³ jeszcze wydarzeñ, które mia³y ziœciæ ¿arliw¹ proœbê Adama Mic-
kiewicza, zawart¹ w Ksiêgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego: 

O wojnê powszechn¹ za Wolnoœæ Ludów! 
Prosimy Ciê Panie. 
O broñ i or³y narodowe. 
Prosimy Ciê Panie. 
O œmieræ szczêœliw¹ na polu bitwy. 
Prosimy Ciê Panie. 
O grób dla koœci naszych w ziemi naszej. 
Prosimy Ciê Panie. 
O niepodleg³oœæ, ca³oœæ i wolnoœæ Ojczyzny naszej. 
Prosimy Ciê Panie. 

Wyj¹tkowej wagi nabiera czas bezpoœrednio poprzedzaj¹cy odzyskanie niepodleg³oœci, kiedy aktyw-
noœæ obywatelska by³a najbardziej rozwiniêta, a inicjatywy na ró¿nych polach ¿ycia publicznego obej-
mowa³y poza œrodowiskami arystokratycznymi i ziemiañskimi tak¿e liczne krêgi inteligencji, robotni-
ków i ch³opów. Ten rozwój w ka¿dym kolejnym pokoleniu systematycznie postêpowa³, by znacz¹co od-
dzia³ywaæ na kszta³t i strukturê spo³eczn¹ odrodzonej pañstwowoœci polskiej. Bez zastêpów spo³eczni-
ków, którzy swoj¹ aktywnoœæ publiczn¹ w rozlicznych formach organicznego „snu o szpadzie”, jawio-
nego na pocz¹tku XX stulecia, mozolnie i cierpliwie kszta³towali to¿samoœæ ideow¹ oraz identyfikacjê
instytucjonaln¹ naszych przodków. Ich dzie³em by³o upowszechnienie pojêcia „s ³ u ¿ b a”, zgo³a wrêcz
dowartoœciowanego – nadano mu rangê honorow¹, godn¹, obywatelsk¹ i podnios³¹. Zw³aszcza okres
niewoli pojêciu temu nada³ wymiar walki o dobro wspólne. W tym katalogu aksjologicznym wolnoœæ
i s³u¿ba idei wolnoœci stawiana by³a najwy¿ej i by³a coraz bardziej akceptowanym obowi¹zkiem moral-
nym obywateli, obowi¹zkiem wymagaj¹cym bardziej poœwiêcenia ni¿ przynosz¹cym zaszczyty. Swoista
troistoœæ s³u¿by: Bogu, krajowi, cz³owiekowi (ludzkoœci) wynika³a z ducha I Rzeczypospolitej, której

86

KOŒCIÓ£ I BISKUPI 
WOBEC POLSKICH FORMACJI

WOJSKOWYCH W I WOJNIE
ŒWIATOWEJ



ustrój opiera³ siê na trzech filarach – religii, tradycji szlacheckiej i praw strzeg¹cych wolnoœci obywatel-
skich, co wyra¿a³a – zdeformowana i sprofanowana póŸniej252 – sentencja: Polska nie – rz¹dem stoi, ale
prawem, wiar¹ i obyczajem. 

Trzeba pamiêtaæ, i¿ od drugiej po³owy XIX stulecia postêpowa³y pog³êbiaj¹ce siê coraz bardziej prze-
dzia³y ideologiczne, w których stosunek do religii stanowi³ istotny czynnik motywacyjny. Nad klasycz-
ne przedzia³y wynikaj¹ce z historycznych stereotypów Polak-katolik, Rosjanin-prawos³awny, Prusak
(Niemiec)-protestant i kreowany na takiej podstawie socjopolityczny schemat swój-obcy253, nasuwa³ siê
inny paradygmat spo³eczny wykreœlony ideologicznymi ramami, w jakimœ tylko stopniu zrywaj¹cymi
z przedzia³ami narodowoœciowymi. Te zreszt¹ najbardziej zak³óci³a zaborcza ale arcykatolicka Austria,
która na p³aszczyŸnie konfesyjnej nie eksplikowa³a konfliktu, umiejêtnie zreszt¹ poszerzaj¹c sferê dys-
pozycyjnej lojalnoœci na ca³¹, niema³¹ przecie¿, spo³ecznoœæ urzêdnicz¹. Jej wzorem pañstwowy loja-
lizm sfer urzêdniczo-wojskowych znalaz³ by³ podobny wydŸwiêk w pozosta³ych zaborach. Dotyczy³o to
tak¿e sfer wy¿szego duchowieñstwa, gdzie aparat pañstw zaborczych dba³ o lojaln¹ i ugodow¹, jeœli nie
serwilistyczn¹, postawê osób piastuj¹cych godnoœci koœcielne. 

Istotne wsparcie ancieregime mia³y od szerz¹cych siê w Europie ró¿nych tendencji o charakterze wy-
wrotowym, radykalnie rewolucyjnym a przy tym... antykoœcielnym, jak choæby karbonariuszy, wolnomu-
larzy, socjalistów, bezwyznaniowych etc. Mog³o to niejednokrotnie stwarzaæ pozory trwa³ego sojuszu
„tronu z o³tarzem”. I¿ taki model nie do koñca w gronie biskupów rozdartego zaborami Koœcio³a polskie-
go siê potwierdza³, jest nazbyt wiele œwiadectw postaw niezale¿nych i antyrz¹dowych, nierzadko okupio-
nych bolesnymi restrykcjami czy wrêcz represjami. Inna rzecz, ¿e tak¿e postawy absolutnego lojalizmu
tak¿e mia³y swoje ucieleœnienia. To przek³ada³o siê na stan œwiadomoœci i postawy ni¿szego kleru. 

Te zastrze¿enia pozwalaj¹ spojrzeæ na oceny biskupów polskich okresu przywracania pañstwowoœci
polskiej niejako z szerszej perspektywy i z uwzglêdnieniem ró¿nych okolicznoœci czy uwarunkowañ.
Godna podkreœlenia jest w tym gronie postawa eksponuj¹ca wspólnotê episkopaln¹ podzielonej poli-
tyczn¹ podleg³oœci¹ katolickiej spo³ecznoœci polskiej. 

Autorytet moralny Koœcio³a katolickiego – mimo wymuszonych sytuacj¹ polityczn¹ lojalistycznych
zwi¹zków zaborczego „tronu z o³tarzem” – pozosta³ nienaruszony i od utraty niepodleg³oœci do jej od-
zyskania (a tak¿e w póŸniejszych latach wielce dramatycznych i prze³omowych wydarzeñ) duchowni
byli w czo³ówce polskich dzia³aczy niepodleg³oœciowych. Pracy ksiê¿y zawdziêczaæ nale¿y bezpoœred-
nie powstanie u zarania niepodleg³oœci dwudziestu czterech Dru¿yn Bartoszowych, kilku Polskich Dru-
¿yn Strzeleckich. Nie brak³o duchownych w Legionach i POW, byli w innych formacjach wojskowych.
Biskupi i wy¿si duchowni polscy, nawet gdy sk³adali wiernopoddañcze adresy, stawali siê rzecznikami
polskich interesów w strukturach koœcielnych lub administracyjnych pañstw zaborczych. Równie¿ bi-
skupi galicyjscy, którzy opowiadali siê za rozstrzygniêciem kwestii polskiej w ramach monarchii Habs-
burgów, w swoim gronie mieli wyj¹tkowego dzia³acza niepodleg³oœciowego w osobie biskupa W³ady-
s³awa Bandurskiego, lwowskiego sufragana. Osobiœcie prowadzi³ on tajne misje wœród unitów, organi-
zowa³ protesty przeciwko oderwaniu Che³mszczyzny i Podlasia od tzw. Królestwa i w³¹czenie tych ob-
szarów do reszty ziem zabranych przez pañstwo rosyjskie, wraz z Janem D¹bskim i Janem Kasprowi-
czem przewodniczy³ Komitetowi Daru Che³mskiego wspieraj¹cego unitów i wydaj¹cego emocjonaln¹
odezwê Broñmy opornych. Biskup Bandurski by³ kapelanem paramilitarnych organizacji niepodleg³o-
œciowych (Polskie Dru¿yny Strzeleckie i Dru¿yny Bartoszowe) oraz sta³ siê nieformalnym biskupem po-
lowym Legionów i dzia³aczem Naczelnego Komitetu Narodowego, zabiegaj¹c w wielu miejscach
o wsparcie dla akcji Józefa Pi³sudskiego. Zmuszony do opuszczenia Lwowa, gdy wkracza³y doñ wojska
rosyjskie, przez Kraków uda³ siê do Wiednia, czego nie móg³ darowaæ swojemu sufraganowi metropo-
lita „miasta zawsze wiernego” dla obrz¹dku ³aciñskiego, abp Józef Bilczewski. Bandurski, gdyby pozo-
sta³ we Lwowie, ryzykowa³by wrêcz ¿yciem. W poparciu dla NKN Bandurski znalaz³ zreszt¹ wœród
konserwatywnych purpuratów galicyjskich sojuszników; wprawdzie z mniejszym entuzjazmem, ale wy-
raŸnie za ide¹ NKN opowiedzieli siê abp Bilczewski i bp Pelczar. Inni – zw³aszcza pod wp³ywem za-
chowawczego i nastawionego prorosyjsko bp. Augustyna £osiñskiego, ordynariusza kieleckiego – jak
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252 W ró¿nych okresach wyrazi³o siê to propagandowym sloganem o Polsce nierz¹dem stoj¹cej…
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biskup krakowski Adam Stefan Sapieha, biskup tarnowski Leon Wa³êga, czy ormiañski metropolita
lwowski Józef Teodorowicz dystansowali siê, choæ nie zawsze publicznie, od idei NKN, kierowanego
zreszt¹ g³ównie przez etykietowanych negatywnie w krêgach koœcielnych jako socjalistów254, choæ ci sa-
mi dostojnicy koœcielni wobec sprawy legionowej nie wykazywali podobnego radykalnego ostracyzmu. 

Do czasu og³oszenia treœci traktatu brzeskiego wiosn¹ 1918 r. biskupi galicyjscy wi¹zali nadzieje na po-
lityczne rozwi¹zanie kwestii polskiej z Habsburgami, ufaj¹c na zjednoczenie ziem „zakordonowych” z Ga-
licj¹. Jesieni¹ 1915 r. tak¹ obietnicê z³o¿y³ abp. Józefowi Bilczewskiemu sam cesarz Franz Joseph Habs-
burg wraz z zapewnieniem, i¿ sprawa zosta³a omówiona i zaakceptowana z cesarzem niemieckim255. 

Episkopat polski czasu wielkiej wojny (1914-1918) by³ mocno podzielony, co wynika³o tyle z prze-
dzia³ów wytworzonych granicami zaborów, jak te¿ ró¿nic ideowych. Trzy rozbiorowe dzielnice wytwo-
rzy³y multiplikowane odrêbnoœci, zw³aszcza w ramach ziem zabranych. Pod zaborem pruskim (niemiec-
kim) pozostawa³a metropolia dawnych prymasów polskich w postaci unii gnieŸnieñsko-poznañskiej
z zakazem u¿ywania tytu³u prymasowskiego przez jej metropolitê. Na obszarze Priwislinja (wbrew re-
aliom politycznym nazywanego Królestwem Polskim256) funkcjonowa³a metropolia warszawska z daw-
nym, bo te¿ zakazanym, tytularnym prymasem Królestwa Polskiego. W Galicji i Lodomerii biskupi pol-
scy tworzyli wspólnotê episkopaln¹ pod przewodnictwem arcybiskupa obrz¹dku ³aciñskiego, Józefa Bil-

czewskiego. Osobnym, szczególnym terenem sta³ siê obszar od ziem zabra-
nych (ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów257 w³¹czonych do imperium
rosyjskiego) po Ocean Lodowaty i pó³wysep Krymski, jaki zajmowa³a naj-
wiêksza diecezja rzymsko-katolicka – archidiecezja mohylewska258. 

Metropolita gnieŸnieñsko-poznañski, abp Edward Likowski, ceniony hi-
storyk Koœcio³a, z chwil¹ wybuchu wojny w orêdziu do swoich wiernych
z 9 sierpnia 1914 r. opowiedzia³ siê za orientacj¹ proniemieck¹259, co mija³o
siê z przekonaniami wiêkszoœci Wielkopolan – nastawionych wrogo b¹dŸ za-
chowuj¹cych rezerwê do Niemców. Likowski zreszt¹ wkrótce zmar³ (20 lu-
tego 1915 r.), a jego nastêpc¹ z nominacji Benedykta XV zosta³ 30 czerwca
1915 r. ks. Edmund Dalbor260, wczeœniej wspó³pracownik abp. Floriana Sta-
blewskiego, dalece bardziej powœci¹gliwego w sympatiach proniemieckich,
za to bardziej ostentacyjnie propolskiego261. Sta³ siê wrêcz rzecznikiem inte-
resów polskich w niemieckim episkopacie. W Fuldzie, gdzie spotykali siê bi-
skupi niemieccy, postulowa³ ukrócenie nadu¿yæ funkcjonariuszy administra-
cji pruskiej wobec spo³ecznoœci polskiej oraz zastêpowanie urzêdników,
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254 …robi politykê na swoj¹ rêkê i to w duchu socjalistyczno-¿ydowskim. Chyba wiêc o solidarnoœci mowy byæ miêdzy nami
nie mo¿e. Dotychczas nie wystêpowa³em publicznie przeciw, ale oni to dosyæ dobrze wiedz¹, ¿e z nimi nie idê – pisa³ do
abp. Aleksandra Kakowskiego abp Adam Stefan Sapieha w liœcie z 8 wrzeœnia 1915 r.
255 Abp  Bilczewski dzieli³ siê tymi obietnicami z abp. Aleksandrem Kakowskim, który odnotowa³ je w swoim pamiêtniku.
A. Kakowski, Z niewoli do niepodleg³oœci. Pamiêtniki, Kraków 2000, s. 260. Zob. te¿: T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a
katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci, w: Idea niepodleg³oœci i suwerennoœci narodowej w polskiej myœli politycznej XIX
i XX wieku, Warszawa 1989, s. 380.
256 Wprawdzie historiografia polska termin ten zaakceptowa³a zak³adaj¹c – chyba nies³usznie – a priori, i¿ stanowi to
formê protestu przeciwko jednostronnej likwidacji tworu politycznego okreœlonego jako „Królestwo Polskie”, maj¹cego
sankcje umowy miêdzynarodowej (Wiedeñ 1815 r.).
257 Chodzi o obszar ca³ej Rosji, z wyj¹tkiem ziem dawnej Rzeczypospolitej i utworzonej w 1848 r. diecezji tyraspolskiej.
258 T. Krawczak, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci Rzeczypospolitej Polskiej w listopadzie 1918 r., w: Twórcy
niepodleg³oœci 1918-1922, Warszawa 2009, s. 52.
259 Edward Likowski jako historyk  zajmowa³ siê dziejami Koœcio³a rzymsko-katolickiego pod zaborem rosyjskim i st¹d
jego znajomoœæ specyfiki rosyjskiej oraz imperialno-nacjonalistycznej ideologii panslawistycznego prawos³awia w jego
wizji „Trzeciego Rzymu”, któr¹ mo¿na motywowaæ jego opowiedzenie siê – wykalkulowane œwiadomie – po stronie
pañstwa Wilhelma II. Wczeœniej, w okresie strajku dzieci w obronie nauki religii w jêzyku polskim, da³ dowody lojalnoœci
wobec w³adz  niemieckich, za co spotka³ siê z krytyk¹ abp. lwowskiego obrz¹dku ormiañskiego Józefa Teodorowicza i bp.
Adama Sapiehy, który widzia³ wrêcz koniecznoœæ interwencji u w³adz pruskich dyplomacji Stolicy Apostolskiej.
260 Zabiega³ w Stolicy Apostolskiej o nominacjê na biskupstwo gnieŸnieñsko-poznañskie po Likowskim dla Polaka
ówczesny biskup krakowski, Adam Stefan Sapieha. 
261 T. Krawczak, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 53.

Ks. bp Edmund Dalbor,
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-poznañski.



zwi¹zanych ze wspólnotami wyznaniowymi: starokatolick¹ i protestanckimi, katolikami, z uwagi na ka-
tolicki charakter Poznañskiego. W latach wojny wykaza³ siê aktywnoœci¹ wspieraj¹c¹ inicjatywy prowa-
dz¹ce do odrodzenia pañstwowoœci polskiej. Nominacja abp. Dalbora sprawi³a ogromn¹ satysfakcjê pol-
skim œrodowiskom politycznym i spo³ecznym w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim262. 

Najwiêcej kontrowersji wzbudza³ stosunek wy¿szego duchowieñstwa katolickiego z ziem zaboru ro-
syjskiego do ¿o³nierzy Legionów Polskich i samego Komendanta I Brygady Józefa Pi³sudskiego263, gdy¿
to g³ównie ocena jego osoby rzutowa³a na relacje z legionistami264. W zasadzie stosunek ten na pocz¹t-
ku by³ zdecydowanie nieprzychylny, wrêcz wrogi, dopiero z czasem uleg³ istotnemu z³agodzeniu, a na-
wet ust¹pi³ ¿yczliwoœci i akceptacji. 

Za zagorza³ego rusofila uchodzi³ biskup kielecki Augustyn £osiñski, który przypomina³ podleg³ym
duchownym o przysiêdze sk³adanej carowi, zaœ ksiê¿y sprzyjaj¹cych legionistom przenosi³ na inne pla-
cówki koœcielne. Gesty czynione przez legionistów po wkroczeniu do Kielc nie zmieni³y w niczym na-
stawienia biskupa, który odmówi³ przyjêcia delegacji strzeleckiej oraz nie wyrazi³ zgody na urz¹dzenie
w budynku seminaryjnym szpitala polowego (natomiast po powrocie wojsk carskich do miasta propo-
nowa³ z w³asnej inicjatywy, by obiekt seminaryjny s³u¿y³ rosyjskiemu zarz¹dowi wojennemu). Pierwsza
msza polowa odprawiona by³a na zewn¹trz katedry kieleckiej – zreszt¹ nie bez trudnoœci; celebrowa³ j¹
kapelan legionowy o. Kosma Lenczowski. Dopiero nastêpna odby³a siê w œwi¹tyni katedralnej, ale
œpiew Bo¿e, coœ Polskê mia³ parali¿uj¹cy wp³yw na miejscowe spo³eczeñstwo. Jeszcze w 1916 r. pieœni
tej nie mo¿na by³o œpiewaæ w kieleckiej katedrze, a ksiê¿y spotyka³y restrykcje za udzielanie pos³ug
duszpasterskich czy choæby objaw sympatii okazanej ¿o³nierzom Legionów, gdy¿ w przekonaniu ordy-
nariusza kieleckiego legionowy czyn zbrojny by³ parawanem do rewolucji265. 

Podczas oficjalnego spotkania bp. £osiñskiego z komendantem Pi³sudskim, któremu towarzyszyli Ka-
zimierz Sosnkowski, szef sztabu, i Ignacy Boerner, podówczas komisarz wojskowy Kielc (on doprowa-
dzi³ do audiencji u biskupa), mia³a miejsce jedynie grzecznoœciowa wymiana zdañ. Ca³¹ tê niecodzien-
n¹ sytuacjê skwitowa³ jej inicjator: Taka by³a pierwsza rozmowa pierwszego biskupa katolickiego z wo-
dzem oddzia³ów powstañczych, który przekroczy³ kordon w imiê has³a „Wolna i Niepodleg³a Polska”266. 
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262 Petycja obywateli Ziemi Poznañskiej z dn. 26. 11. 1915 r. [Archiwum Metropolitarne Kraków. Teki Sapiehy, sygn.
V/63], za: T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 378. 
263 Stosunkowo niezale¿ny abp warszawski Aleksander Kakowski pocz¹tkowo uwa¿a³ Pi³sudskiego za awanturnika
(1915 r.), zaœ ju¿ w 1918 r. uzna³ go za „mê¿a opatrznoœciowego”. A. Kakowski, op. cit., s. 640, 682-683.
264 Przyk³adem stosunku do legionistów – podzielanego przez krêgi duchownych bliskim Narodowej Demokracji – s¹ za-
piski pamiêtnikarskie jednego z lokalnych dzia³aczy narodowych: Z Austriakami przybyli tak¿e „Legioniœci polscy” –
strzelcy ochotnicy  – ofiary idei socjalistów galicyjskich... Niedorostki, m³odzieñcy i nieco starsi, lubo ze sfery inteligenc-
kiej, robili wra¿enie lalek w mundury ubranych, albo dzieci bawi¹cych siê w wojsko. Mieli miny g³upiowojskowe, nazywali
siê obroñcami ojczyzny... [ 20 paŸdziernika 1914 r.] – W. Tarczyñski, Kronika £owicza z pocz¹tku wielkiej wojny, [mps, zb.
w³. ], k. 54. 
265 K. Lenczowski, op. cit.,  s. 26-27, 115-116 i 138; M. Piela, Udzia³ duchowieñstwa w polskim ¿yciu politycznym w la-
tach 1914-1924, Lublin 1994, s. 47-49; W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s. 82. 

O. Kosma Lenczowski odprawia
mszê œw. przed kieleck¹
katedr¹.



Na KielecczyŸnie relacje miêdzy biskupem a legionistami stale siê zaognia³y; ju¿ we wrzeœniu 1914 r.
¿andarmeria legionowa zatrzyma³a ksiêdza kieleckiego z wydrukowanymi odezwami ordynariusza die-
cezji, na co biskup £osiñski wystosowa³ protest i prosi³ o pomoc bp. Sapiehê. Latem 1915 r. biskup wy-
stosowa³ rozporz¹dzenie wobec dziekanów, by ksiê¿a nie prowadzili jakiejkolwiek dzia³alnoœci politycz-
nej, co oznacza³o w przekonaniu biskupa nawet nabo¿eñstwa z patriotycznym podtekstem czy te¿ cere-
monie ¿a³obne i inne duszpasterskie pos³ugi wobec wojskowych, zw³aszcza legionistów. Do otwartego
konfliktu dosz³o, gdy £osiñski odmówi³, specjalnie wys³anej do niego delegacji, udzielenia przyzwole-
nia na ¿a³obne nabo¿eñstwo za poleg³ych legionistów, uzasadniaj¹c to okreœleniem, i¿ Koœció³ jest za
œwiêtym miejscem dla politycznych komedii. Rzuci³ na po¿egnanie epitety (baranie g³owy) i bez po¿e-
gnania wyszed³. Przewodnicz¹cy delegacji Romuald Koz³owski zareagowa³ na tê impertynencjê pe³nym
oburzenia listem i stwierdzi³, i¿ biskup swym postêpowaniem zaprotestowa³ publicznie przeciwko tej
idei [walki o niepodleg³oœæ] zarazem, uchybi³ obowi¹zku i godnoœci kap³ana, obywatela i Polaka267. 

Biskup kielecki by³ te¿ doœæ obojêtny na sprawy narodowej przesz³oœci, jeœli nie zgadza³y siê one z je-
go przekonaniami i lini¹ polityczn¹, a jego pogl¹dy polityczne bliskie by³y zachowawczym tezom
z wczesnego okresu Narodowej Demokracji. Nale¿a³ przy tym do grona bardzo trzeŸwych realistów i je-
¿eli obawia³ siê dominacji politycznej socjalistów i ludowców, to jeszcze bardziej nie móg³ zaakcepto-
waæ nonsensownej – jego zdaniem – idei walki o niepodleg³oœæ ze wszystkimi zaborcami, a g³êboko
przekonany by³ o powrocie Rosjan i restytucji granic zaborczych. Pisa³: Sprawa Legionów – to tylko pa-
rawan. A nawet „Organizacja niepodleg³oœciowa” o nich mówi, ¿e s¹ zapocz¹tkowaniem oporu zbroj-
nego przeciw zaborcom, to znaczy „wszystkim”. W za³¹czonych tu odezwach i broszurze „Sympatie i ma-
rzenia” str. 18-20, wyraŸnie o tem siê drukuje. – i dodawa³ z sarkazmem – Z go³¹ rêk¹ na uzbrojone mi-
lionowe mocarstwa268. Nie reagowa³, gdy zwrócono siê doñ o postawienie i poœwiêcenie krzy¿a w Szañ-
cu na mogile powstañców styczniowych, poleg³ych w 1863 r. pod Grochowiskami. Dokona³ tego osta-
tecznie 2 wrzeœnia 1916 r. kapelan I Brygady, o. Kosma Lenczowski, który poœwiêci³ te¿ mogi³y legio-
nistów na cmentarzu w Busku. Dla bp. £osiñskiego czynnoœci te by³y „zbrodniami politycznymi”269. Po-
dobnie by³o z nabo¿eñstwami rocznicowymi upamiêtniaj¹cymi wybuch Powstania Listopadowego, zby-
waj¹c organizatorów brakiem wolnoœci politycznej i narodowej. Nie pozwoli³ na organizowanie obcho-
dów Powstania Styczniowego. 23 stycznia 1916 r. w katedrze kieleckiej na proœbê p³k. Zieliñskiego pra-
gn¹³ odprawiæ uroczyste nabo¿eñstwo dla legionistów o. Cyryl Strzemecki, krakowski bernardyn. Us³y-
sza³ on od biskupa kieleckiego wrêcz cyniczny wykrêt: …w Kielcach widzi zaledwie paru legionistów,
¿e skoro na ten dzieñ przeszy³ ich duch pobo¿noœci (zwykle do koœcio³a nie chodz¹, nawet, gdy id¹ na li-
niê bojow¹) – wojsko austriackie ma co niedziela i œwiêto o godz. 8 oddan¹ sobie katedrê do dyspozycji
– odprawiana tam dla niego uroczysta Msza œw. nawet przy dŸwiêkach wojskowej orkiestry. Tej Mszy
mog¹ równie¿ wys³uchaæ tak¿e i legioniœci jako nale¿¹cy do wojska austriackiego270. Biskup sam wyco-
fa³ siê nawet z Diecezjalnego Komitetu Ratunkowego i gotów by³ nawet unicestwiæ  instytucje charyta-
tywne, je¿eli nie dzia³a³y wedle jego linii politycznej. W odezwach do diecezjan wzywa³ ich do zdecy-
dowanego zdyskredytowania, gro¿¹c karami nie akceptuj¹cym jego wskazañ, akcji oœwiatowych, spo-
³ecznych, charytatywnych i patriotycznych, je¿eli anga¿owali siê w przedsiêwziêcia socjaliœci271. Biskup
kielecki przeciwstawiaj¹c siê koncepcjom walki o niepodleg³oœæ i bezwzglêdnie zwalczaj¹c sprawê le-
gionow¹ posun¹³ siê tak daleko, ¿e by³ te¿ nieprzejednanym przeciwnikiem bp. W³adys³awa Bandurskie-
go i pod jego adresem wysuwa³ ró¿nego rodzaju oskar¿enia. Zarzuty przeciwko Bandurskiemu o dzia-
³anie bez jego jurysdykcji jako ordynariusza diecezji kieleckiej na jej terenie oraz o nie liczenie siê z au-
torytetem miejscowego pasterza, kierowa³ do bp. Sapiehy, do nuncjusza w Wiedniu i do… Stolicy Apo-
stolskiej, nie dadz¹ siê w ¿aden sposób obroniæ, gdy¿ maj¹ wszelkie cechy denucjacji272. 
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266 Za: T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 384. 
267 Tam¿e, s. 384-385. 
268 Tam¿e, s. 385. 
269 K. Lenczowski, op. cit., s.  129-130; W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s.  82. 
270 Z listu bp. £osiñskiego do bp. Sapiehy, za: T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 386.
271 Tam¿e, s. 385-386. 
272 Tam¿e, s. 386-387;   W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s.  82; Z. Zieliñski, £osiñski Augustyn bp, w: Polski S³ownik
Biograficzny, t. XVIII/1973, s. 422-423; A.L. Szafrañski, Augustyn £osiñski bp kielecki (1910-1937) w œwietle listów pa-
sterskich, opinii i faktów, „Nasza Przesz³oœæ”, Kraków 1983, t. 59, s. 215-240. 



Wzglêdnie stonowan¹ formê lojalistycznej postawy wobec monarchy rosyjskiego mo¿na dostrzec
u administratora archidiecezji wileñskiej Kazimierza Michalkiewicza (póŸniejszego biskupa sufragana
wileñskiego), który jeszcze w koñcu 1916 r. ostentacyjnie manifestowa³ wiernoœæ wobec caratu, choæ
Wilno od ponad roku wolne by³o od Rosjan. Uroczyœcie celebrowa³ nabo¿eñstwa w katedrze we wszyst-
kie wiêksze i mniejsze wa¿ne dni galowe rosyjskie nawet w dzieñ imienin czy urodzin matki cesarskiej273,
choæ odbywa³o siê to przy pustej œwi¹tyni i oburzeniu osób politycznego umiaru, a przy tym ¿arliwych
katolików274. 

23 listopada 1916 r. kapelan legionowy, ks. Kazimierz Konopka, korzystaj¹c z pobytu swoich oddzia-
³ów w Baranowiczach275, z³o¿y³ wizytê ks. Kazimierzowi Michalkiewiczowi, z którym rozmawia³ o spra-
wach narodowych i koœcielnych. Podj¹³ próbê przekonania administratora Koœcio³a Wileñskiego, aby
dopuœci³ do œpiewania w œwi¹tyniach pieœni Bo¿e coœ Polskê, jako wyra¿aj¹cej na poziomie prze¿yæ re-
ligijnych narodowe uczucia. Ks. Michalkiewicz podczas tej rozmowy oœwiadczy³ ks. Konopce, ¿e gdyby
tu przyjecha³ ks. biskup Bandurski, to nie zostanie dopuszczony przez Michalkiewicza nie tylko do wy-
g³oszenia kazania, ale nawet do odprawienia mszy. Na to odrzek³ ks. Konopka, ¿e biskup Bandurski, je-
¿eli przyjedzie na front dla odwiedzenia armji to ¿adnych pozwoleñ od ks. Michalkiewicza na nabo¿eñ-
stwa w koœciele potrzebowaæ nie bêdzie...276

Wielu ksiê¿y wileñskich nie podziela³o serwilistycznej postawy ks. Michalkiewicza i jego wstrze-
miêŸliwoœci wobec manifestacji patriotycznych, i niema³o z nich (ks.: ks. Ignacy Jasieñski v. Jasiñski,
Kretowicz, Adam Kuleszo, Puciata, Sienkiewicz) zaanga¿owa³o siê czynnie w akcjê prolegionow¹277.
Efektem tego by³ ochotniczy werbunek do Legionów Polskich z Wileñszczyzny; kapelani ¿egnali grupy
ochotników przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, a ¿e czuli siê coraz pewniej w swoich kom-
petencjach œwiadczy postawa ks. Józefa £uszczki, który wrêcz wymusi³ otwarcie kaplicy w Ostrej Bra-
mie o œwicie, by celebrowaæ nabo¿eñstwo dla odje¿d¿aj¹cych z Wilna ochotników do Legionów278. 

Osobn¹ kwesti¹ pozostaje wielka, ponad milionowa rzesza uchodŸcza i przesiedleñcza Polaków279, ja-
ka znalaz³a siê w europejskich guberniach oraz syberyjskich obszarach imperium rosyjskiego, która
w póŸniejszych latach uzupe³nia³a etatowo formacje polskie tam tworzone lub skupia³a siê wokó³ tych
formacji. Od pocz¹tku pozostaj¹ce w lokalnych skupiskach kolonie polskie znalaz³y siê pod presj¹
udzielenia pomocy i opieki rodakom, którzy jako jeñcy wojenni lub cywilni oraz w innych okoliczno-
œciach trafili w g³¹b Rosji. Grupy tzw. starych osiedleñców aktywizowali ich liderzy, wœród których na-
der czêsto byli duchowni katoliccy i to nie zawsze polskiego pochodzenia. W wiêkszoœci byli to ksiê¿a
duszpasterzuj¹cy w parafiach na terytorium rosyjskim oraz kapelani, nierzadko sami uciekinierzy, po-
dejmuj¹cy dzia³alnoœæ ratownicz¹ z inicjatywy polskich instytucji spo³ecznych lub bp. Jana Cieplaka,
administratora archidiecezji mohylewskiej280. W czasie wojny powsta³o w Rosji kilkadziesi¹t oddzia³ów
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273 W. Gizbert-Studnicki, Stosunek Wilna do Legionów (Kartki bez retuszu z pamiêtnika 1916-1917 r.), Wilno 1928, s. 9;
W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s.  82-83.
274 W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s.  82-83.
275 W paŸdzierniku 1916 r. wszystkie trzy brygady zosta³y œci¹gniête do Baranowicz i przekszta³cone w Polski Korpus
Posi³kowy. 
276 W. Gizbert-Studnicki, op. cit., s.  9; K. Nowina-Konopka, op. cit., s. 156-157. Zob.: W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op.
cit., s.  83. Rozmówca ks. Michalkiewicza t³umaczy³ jego asekuranctwo nastêpuj¹co: ...on ba³ siê tylko, aby Polacy nie
chcieli takiej presji na Koœció³ wywieraæ jak Moskale, i dlatego broni³ siê przed nabo¿eñstwami patriotycznymi. Teraz
zasadniczo pozwoli³, aby jakieœ nabo¿eñstwo uroczyste kiedyœ tu w Wilnie odprawiæ celem podniesienia polskiego ducha...
277 W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s.  83.
278 W. Gizbert-Studnicki, op. cit., s.  22-25; M.E. Brensztejn, Dziennik z czasów okupacji niemieckiej Wilna (1915-1917).
Dziennik (1918), w: Teraz bêdzie Polska. Wybór pamiêtników z okresu I wojny œwiatowej, Warszawa 1988, s. 53; 
W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s.  83-84.
279 W drugiej po³owie 1914 r. w³adze  rosyjskie deportowa³y z obszaru  Priwislinia ok. 25 tys. Polaków, poddanych
austriackich i pruskich. W 1915 r. wojskowe dowództwo rosyjskie przes¹dzi³o o masowych wysiedlenia ludnoœci polskiej,
mieszkaj¹cej na wschód od linii Wis³y (z guberni: ³om¿yñskiej, p³ockiej, siedleckiej, suwalskiej i lubelskiej); liczbê
wysiedlonych oblicza siê na 2-3 miliony.
280 M. Korzeniowski, M. M¹dzik, Duchowieñstwo rzymskokatolickie w akcji pomocy uchodŸcom polskim na Syberii w latach
I wojny œwiatowej, w: Koœció³ katolicki na Syberii. Historia, wspó³czesnoœæ, przysz³oœæ, Wroc³aw 2002, s. 413-414.



Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny281 (PTPOW) oraz rzymskokatolickich Towarzystw Do-
broczynnoœci282, czy – od 1915 r. – Centralnego Komitetu Obywatelskiego na Syberii (CKO), jako istot-
nej czêœci CKO w Rosji, któremu przewodniczyli W³adys³aw Grabski i Aleksander Lednicki. Koœcielne
struktury organizacyjne by³y s³abe i niewystarczaj¹ce wobec potrzeb, z jakim borykali siê uchodŸcy. Da-
wa³ temu wyraz list przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego z guberni syberyjskich do bp. Cieplaka:
Dwukrotnie ju¿ pe³nomocnik CKO w Omsku przytacza b³agania tych wygnañców, a mianowicie dla Chu-
toru Atamañskiego o kapelana Polaków, gdy¿ brak jego pozbawia wygnañców i obrz¹dków religijnych,
i pociechy religijnej283. 

W trosce o los wychodŸców, zw³aszcza osób starszych, kobiet i dzieci, bp Jan Cieplak skierowa³
26 listopada 1915 r. „List okólny” do wiernych i kleru archidiecezji mohylewskiej i diecezji miñskiej284.
Zaapelowa³ te¿ o wspieranie ogólnorosyjskiego charytatywnego Komitetu Wielkiej Ksiê¿nej Tatiany
Niko³ajówny285. Biskup oczekiwa³, aby we wszystkich koœcio³ach tworzono komitety pomocy i zbierano
ofiary przede wszystkim na rzecz m³odzie¿y. Sam wielokrotnie wizytowa³ bursy, sierociñce i inne
zak³ady wspieraj¹c prowadzone tam prace opiekuñcze i charytatywne286. 

W okresie pocz¹tkowym planowano wys³anie na Syberiê, dla opieki nad Polakami, dwunastu ksiê¿y-
-kapelanów, spoœród których trzech mia³o zostaæ oddelegowanych do pracy wœród uchodŸców pozosta-
j¹cych pod kuratel¹ CKO. Planów tych nie uda³o siê – jak wiele na to wskazuje – zrealizowaæ w pocz¹t-
kowym okresie wojny. Podobnie Centralny Komitet  Litewski (CKL) anga¿owa³ ksiê¿y, oczywiœcie ze
znajomoœci¹ jêzyka litewskiego; pod szyldem CKL pracowa³ za Uralem w Czycie ks. Sieklucki287. 

Niektórym kapelanom rozszerzono zakres obowi¹zków; spotka³o to m.in. ks. Dominika Mikszysa, do-
tychczasowego kapelana wojskowego w Nikolsku Ussuryjskim, który od grudnia 1915 r. obj¹³ równie¿
opiek¹ i pos³ug¹ uchodŸców. Z koniecznoœci, czyli z powodu pal¹cych potrzeb, akceptowani byli niejed-
nokrotnie tak¿e ksiê¿a, którzy nie byli „poddanymi” rosyjskimi288. Postulowano tak¿e powo³anie specjal-
nego kapelana dla wygnañców polskich na Syberii, któryby z Krasnojarska lub innego miejsca systema-
tycznie utrzymywa³by kontakt z diaspor¹ polsk¹, a dokonuj¹c objazdów móg³by reagowaæ szybciej na
potrzeby uchodŸcze. CKO wskazywa³ na ks. Piotra Kotarskiego z Tomska, który – nagabywany przez
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281 Nazwa PTPOW by³a nieoficjalna, faktycznie organizacja nazywa³a siê: „Towarzystwo pomocy biednym rodzinom Po-
laków, bior¹cych udzia³ w wojnie i bieduj¹cej ludnoœci polskiej, cierpi¹cej z powodu dzia³añ wojennych”. Towarzystwo or-
ganizowa³o siê wkrótce po wybuchu I wojny œwiatowej, gdy¿ niemal natychmiast pojawi³y siê rzesze uchodŸców. Szybko
siê rozwinê³o i wielu miejscowoœciach powsta³y jego oddzia³y. Ksiê¿a w tej dzia³alnoœci byli jednymi z najbardziej aktyw-
nych. W Komitecie piotrogrodzkim funkcjê wiceprzewodnicz¹cego sprawowa³ ks. kan. Konstanty Budkiewicz. W dzia³al-
noœci oddzia³u  w Barnaule aktywny by³ ks. Antoni ¯ukowski; w oddziale kurhañskim – ks. Józef Purzycki; w oddziale
omskim – ks. Józef Kozakiewicz; w oddziale tomskim – ks. Józef Demiskis; w Pietropaw³owsku oddzia³em kierowa³ ks.
Józef Senwajtis; w Nowoniko³ajewsku – ks. Justyn Jurkund. W innych miejscowoœciach prawdopodobnie oddzia³y prowa-
dzili lub aktywni byli duchowni: w B³agowieszczeñsku (obwód amurski) – ks. Boles³aw Wo³yniec, w Czycie (ob. zabajkal-
ski) – ks. W³adys³aw Kamiñski, w Wierchnieudiñsku – ks. Antoni Gilewski, w Tiumeni (gub. tobolska) – ks. Franciszek
Budris, w Nowoniko³ajewsku – ks. Julian Jurkiewicz (z adiec. wileñskiej), w Semipa³atyñsku – ks. Piotr Kubilus (z diec.
telszewskiej v. ¿mudzkiej), w Brai³owie (ob. turgajski) – ks. Augustyn Adamowicz, w Tajdze (gub. tomska) – ks. Kazi-
mierz Jassas, w Tomsku – ks. Piotr Kotarski (z diec. w³oc³awskiej), w Kellerówce (Kollerówce) w Omskim – ks. Piotr Ra-
dzyñski (Rodziñski), wikariusz w par. Niepokalanego Poczêcia NMP w Omsku. Przy Rzymsko-Katolickim Towarzystwie
Dobroczynnoœci powsta³ Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie, w którego pracach uczestniczyli delegaci
wszystkich polskich instytucji moskiewskich  (od Towarzystwa Dobroczynnoœci, Domu Polskiego po takie organizacje
i stowarzyszenia jak „Lutnia” i „Sokó³”). W 1915 r. Komitet przekszta³ci³ siê w niezale¿na instytucjê – Polski Komitet Po-
mocy dla Ofiar Wojny (zwany Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny lub Polskim Komitetem Pomocy). Komitet moskiewski
sta³ siê wzorem dla podobnych komitetów polskich w Rosji. D. Radziwi³³owicz, Polskie formacje zbrojne we wschodniej
Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918-1920, Olsztyn 2009, s. 102. 
282 W Krasnojarsku (gub. jenisejska) Towarzystwem kierowa³ miejscowy proboszcz  ks. Konstanty Dowkont, w Omsku -
równie¿ proboszcz ks. Chrysostom Przemocki.
283 Za: M. Korzeniowski, M. M¹dzik, op. cit., s. 418; D. Radziwi³³owicz, op. cit., s. 102.
284 H. Owsiany, Z wiernymi w niewoli. Duchowni katoliccy w wiêzieniach i na zes³aniu w Imperium Rosyjskim i RFSRR
(1914-1921), w: Koœció³ katolicki na Syberii. Historia, wspó³czesnoœæ, przysz³oœæ, Wroc³aw 2002,  s. 466-468.
285 B. Czaplicki, Katolicka dzia³alnoœæ dobroczynna w Rosji w latach 1860-1918, Warszawa 2008, s. 288.
286 Tam¿e, s. 302.
287 M. Korzeniowski, M. M¹dzik, op. cit., s. 421-422.
288 W obwodzie akmoliñskim zaanga¿owano jako kapelana ksiêdza-jeñca wojennego,  mieszkaj¹cego w Kokczetawie.



dzia³aczy – poinformowa³ bp. Cieplaka o gotowoœci podjêcia siê zadania i prosz¹c o wyra¿enie aproba-
ty. Z nieznanych powodów nie otrzyma³ zgody ze strony administratora diecezji289, zapewne by w mo¿-
liwych konfliktowych sytuacjach nie czu³ siê bardziej zale¿nym od CKO ni¿ zwierzchnika koœcielne-
go290. 

Ksiê¿a-kapelani na Wschodzie musieli mieæ akceptacjê Departamentu Wyznañ Obcych MSW oraz ju-
rysdykcjê metropolity mohylewskiego, choæ dzia³acze CKO, niezadowoleni z oportunistycznej postawy
w³adz pañstwowych i administracyjnych, poszukiwali kapelanów gotowych do pracy „po misjonar-
sku”291, co powodowa³o z kolei opór w³adz w ich zaakceptowaniu292. CKO zak³ada³, by jeden duchowny
przypada³ na 1000 wygnañców rozproszonych w okrêgu lub 3000 (póŸniej podniesiono liczbê wypêdzo-
nych przez wojnê na jednego kapelana do 5000) uchodŸców osiedlonych w jednej miejscowoœci. Prak-
tyczne sta³o siê te¿ mianowanie kapelanów objazdowych; ³¹cznie takich by³o 62293. Liczbê ksiê¿y-uchodŸ-
ców, którzy znaleŸli siê w g³êbi Rosji, oblicza siê wszak na kilkuset294; w samej archidiecezji mohylew-
skiej mia³o ich byæ 276295, nie licz¹c jeñców kapelanów z armii austriackiej i niemieckiej296. 

W Gazecie Polskiej z 25 czerwca 1916 r. czytamy: Dowiadujemy siê, ¿e ogólna liczba ksiê¿y-tu³aczy,
zarejestrowanych w obrêbie olbrzymiej archidiecezji mohylewskiej i wci¹gniêtych do rubryki na rok bie-
¿¹cy, wynosi 256. Najwiêcej ksiê¿y opuœci³o swoje parafie w diecezjach ¿mudzkiej (gub. kowieñska) i sej-
neñskiej (gub. suwalska i ³om¿yñska), gdy¿ wyjecha³o ich z obu tych diecezji oko³o 170. Pewna przewa-
ga jest po stronie biskupstwa ¿mudzkiego. Z diecezji wileñskiej wyjecha³o 23 kap³anów, z ³ucko-¿ytomier-
skiej 3. Z Królestwa Polskiego, oprócz diecezji sejneñskiej, ¿adna nie dostarczy³a tu wiêcej nad 5 ksiê-
¿y, kielecka zaœ tylko – jednego297. 

Poza wspomnianym „Listem okólnym” bp Cieplak skierowa³ do swego kleru rodzaj instrukcji szcze-
gó³owej o zachowaniu wobec uchodŸców: W wiêkszych miastach, gdzie was, kap³anów, jest wiêksza licz-
ba, powinniœcie na stacjach kolejowych dy¿urowaæ kolejno i oczekiwaæ przybycia wygnañców, aby im
podczas postojów stacyjnych nieœæ pomoc i pociechê. By³oby zaœ przepiêkn¹ i prawdziwie kap³añsk¹ rze-
cz¹, gdybyœcie biednym podró¿nikom w ich pochodach od stacji do stacji parafialnej towarzyszyli. (…) 

Abyœcie mogli ³atwiej tê pracê wykonaæ, winniœcie: 
1. Postaraæ siê mieæ zawsze w swym rêku dok³adne statystyczne wiadomoœci o swych goœciach, tj. wie-

dzieæ, gdzie, w jakich okolicznoœciach s¹ wasi nowi parafianie, ilu ich jest, ile poœród nich rodzin
ca³ych, ile dzieci, jaki jest ich jêzyk rodzinny itp. (…) 

8. O ca³ej waszej i waszych parafian akcji, co parafianie  za waszym wspó³udzia³em  dla tu³aczów czy-
ni¹, jaka jest w ka¿dej parafii ku ich wymaganiom ofiarnoœæ, jakie powsta³y ratunkowe instytucje,
co czynicie specjalnie dla pomocy nieszczêœliwym, o tym wszystkim proszê dawaæ mi szczegó³owe
informacje298.  

W³adze koœcielne w Rosji d¹¿y³y do zaradzenia potrzebom uchodŸców przez kierowanie do pracy
duszpasterskiej w parafiach za Uralem duchownych, którzy opuszczali Akademiê Duchown¹, œciœlej:
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289 M. Korzeniowski, M. M¹dzik, op. cit., s. 423. 
290 Za nie wykonywanie  poleceñ CKO, jak te¿ nieprzyjazny stosunek do Polaków, dzia³acze Komitetu zrezygnowali ze
wspó³pracy z ks. K. Jassasem.  Problemem najbardziej trudnym by³a tzw. „kwestia litewska” – wrogoœæ ksiê¿y-Litwinów
do „sprawy polskiej”. 
291 Tzw. instruktorami CKO, pracuj¹cymi honorowo, byli przyk³adowo: ks. Ignacy Janiulis, ks. Marceli Szwaras, ks. Tapu-
³ejgis  i zapewne  ks. Stanis³aw Ko³odziejczyk. 
292 M. Korzeniowski, M. M¹dzik, op. cit., s. 418-419. 
293 Tak¹ jurysdykcjê na ca³y Kraj Ussuryjski i wyspy Sachalin ju¿ po przewrocie bolszewickim otrzyma³ ks. dr Julian Bryl-
lik, wczeœniej dziekan i proboszcz w £asku w Piotrkowskiem. H. Owsiany, op. cit.,  s. 466. 
294 Wojna „przegna³a” w g³¹b Rosji i a¿ na Syberiê duchownych: ks. Mieczys³awa Dombrowskiego z diec. ¿mudzkiej
(przebywa³ w Iszymiu w gub. tobolskiej), ks. Nikodema Rasztutisa równie¿ z diec. ¿mudzkiej (Kellerówka), ks. Józefa
Stankiewicza z diec. sejneñskiej (Tomsk), ks. Jana Szpriugiera z diec. lubelskiej (Narym, gub. tomska), ks. Stanis³awa Ko-
³odziejczyka, wikariusza par. Krasnobród w diec. lubelskiej (przebywa³ w Nikolsku i we W³adywostoku), ks. Paulina Za³ê-
skiego, który sta³ siê przedstawicielem CKO w Tomsku. 
295 Wykaz 276 ksiê¿y opublikowano z inicjatywy abp. Cieplaka. 
296 Za: M. Korzeniowski, M. M¹dzik, op. cit.,  s. 419. 
297 Za: H. Owsiany, op. cit., s. 466. 
298 Tam¿e, s. 469-470. 



Cesarsk¹ Rzymskokatolick¹ Akademiê Koœcieln¹, funkcjonuj¹c¹ w stolicy Rosji, Piotrogrodzie (Peters-
burgu) od 1842 r.299 Tak trafi³ w 1916 r. na placówkê duszpastersk¹ w Bogorodsku pod Moskw¹ i nastêp-
nie w Kliñcach pod Homlem ks. Ignacy Jan Skorupka300, postaæ symboliczna dla wojny polsko-bolsze-
wickiej 1920 r. i wydarzeñ zwi¹zanych z „cudem nad Wis³¹”. 

Praca duszpasterska, zw³aszcza kleru polskiego, uchodzi³a w oczach organizacji polskich za „pracê
narodow¹”, podtrzymuj¹c¹, a nawet rozwijaj¹c¹, œwiadomoœæ narodow¹ wœród uchodŸstwa polskiego301. 

Wydarzenia w Rosji od 1917 r. nabra³y wielkiego przyspieszenia. Po abdykacji carskiej Romanowych,
powstaniu zrêbów struktur republikañskich i zal¹¿ków parlamentaryzmu i wreszcie zamachu stanu bol-
szewików, co zapocz¹tkowa³o wojnê domow¹ na wielk¹ skalê, tak¿e sprawa polska nabra³a coraz wy-
raŸniejszych konkretów. Obok sformowania polskich formacji wojskowych pojawi³a siê mo¿liwoœæ po-
wrotu tysiêcy wypêdzonych przez dzia³ania wojenne do w³asnego kraju. W 1918 r., w dzieñ Zwiastowa-
nia, abp mohylewski Edward Ropp, wystosowa³ „Odezwê” do wygnañców, jeñców wojennych i cywil-
nych z nadziej¹ na szczêœliwy powrót: Do Ciebie siê zwracam, Ludu Polski! Czy te¿ s³usznie mówiê Lu-
du? Nie, bo lud jest tam, gdzie jest gleba, jego ojczyzna. Ty zaœ, do którego siê zwracam, jesteœ z Ojczy-
zny, z niwy swojej wypêdzony; jesteœ wygnañcem, nies³usznie przez wielu nazywany >bie¿eñcem<. Z lu-
du pochodzisz i tam, dok¹d Ciebie serce ci¹gnie ludem bêdziesz; tu jesteœ nie bie¿eñcem, lecz prawdzi-
wym, nieszczêœliwym wygnañcem. 

Do Ciebie wiêc, Wygnañcze z ludu polskiego siê zwracam. 
Wielka nasta³a chwila! Pierwszy raz odbudowuj¹ce siê pañstwo polskie w postaci Najdostojniejszej

Rady Regencyjnej (…) g³oœno przemówi³o (…) 
Dwa i trzy lata tu³asz siê ju¿ po ogromnych przestrzeniach rosyjskich; widzisz z bliska  dzikoœæ, nie-

porz¹dek i deptanie wszelkich praw Bo¿ych i ludzkich. W oczy twoje coraz straszniej zagl¹da nêdza,
a dusza rwie siê do domu (…). 

A tam Ojczyzna, gleba Wasza, chaty Wasze i je¿eli z Nim, z Chrystusem Panem w sercu wrócicie, bê-
d¹ mia³y z Was chlubê i pociechê, i zgliszcza, i ruiny znikn¹, a na ich  miejscu zakwitnie  bujne, szczê-
œliwe, bogobojne ¿ycie narodowe, polskie, w odrodzonej i wolnej odt¹d OjczyŸnie302. 

Dziêki staraniom polskich instytucji spo³eczno-charytatywnych, w tym tak¿e koœcielnych – zw³asz-
cza przy wsparciu bp. Cieplaka – w Rosji w latach 1917-1920 mog³a siê organizowaæ ochotnicza forma-
cja polska na Syberii, licz¹ca oko³o 1000 oficerów i 10 tys. ¿o³nierzy, nazwana póŸniej 5. Dywizj¹
Strzelców Polskich, która zapisa³a krwawe karty zmagañ z bolszewikami i tylko jej resztki zdo³a³y do-
trzeæ do Polski, oraz powsta³y inne polskie formacje wojskowe – tzw. korpusy – w czêœci europejskiej
b. imperium carskiego303. 

Koœció³ katolicki i katolicy w Rosji, systematycznie spychani na margines ¿ycia publicznego i odsu-
wani od spo³ecznoœci rosyjskiej, podejmowali wszak¿e wysi³ki, aby zaanga¿owaæ siê w przemiany spo-
³eczeñstwa  w Rosji. Mo¿liwoœæ taka zaistnia³a optymalnie w 1917 r., ale zosta³a bardzo szybko zaprze-
paszczona. Tym niemniej, nawet ten epizod warty jest odnotowania i utrwalenia jako istotne doœwiad-
czenie spo³eczne. 

Jurysdykcja kapelanów wojskowych (tak¿e legionowych) w si³ach zbrojnych Austro-Wêgier – poza
pierwszym okresem duszpasterstwa spontanicznego, po uregulowaniu administracyjnych procedur
i otrzymaniu przydzia³u w korpusie administracji wojskowej (w listopadzie 1916 r. powo³ano Superio-
rat Legionów a superiorem mianowany zosta³ ks. Józef Panaœ)304 – wynika³a z uprawnieñ posiadanych
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299 M. Korzeniowski, M. M¹dzik, op. cit., s. 425-426. 
300 J. Giej³o, M.W. Wysocka, W.J. Wysocki, Bohater spod Ossowa. Ks. mjr Ignacy Jan Skorupka (1893-1920), Warszawa
2010, s. 15-18. 
301 Nie we wszystkich ocenach kler polski na Syberii zyska³ tak pochlebn¹ opiniê; dzia³acz CKO, Henryk Wysokiñski, po
objeŸdzie na prze³omie 1915/16 r. polskich placówek charytatywnych na Syberii Zachodniej, pisa³ o ca³kowitej bezczynno-
œci, obojêtnoœci i biernoœci wobec licznych potrzeb niektórych ksiê¿y (wskazywa³ Kurhan, Tiumeñ i Omsk). Jego konklu-
zja w raporcie odbiega od potocznych opinii: niezmiernie utrudnia (…) duchowieñstwo katolickie przez sw¹ obojêtnoœæ dla
spraw polskich, a popieraj¹c tylko sprawy ogólno katolickie. M. Korzeniowski, M. M¹dzik, op. cit., s. 427. 
302 Za: H. Owsiany, op. cit.,  s. 474. 
303 W.J. Wysocki, Rzeczypospolita w imperialnej polityce Rosji, w: Golgota Wschodu. Katyñ – Sybir – Kresy. Materia³y
miêdzynarodowej konferencji „Prawda, pamiêæ, to¿samoœæ Katynia i Golgoty Wschodu”, Warszawa 2006, s. 169-170. 
304 Do powo³ania Superioratu Legionów prac¹ kapelanów kierowa³ ks. Jan Tomaszkiewicz, a potem ks. Józef Panaœ.



przez Wikariat Polowy c.k. armii w Wiedniu. Ze wzglêdów grzecznoœciowych a nie kanonicznych, po-
za obszarem frontowym, na ty³ach kapelan winien by³ uzyskaæ od biskupa miejsca lub w³aœciwej w³a-
dzy koœcielnej pozwolenie na sprawowanie pos³ugi kap³añskiej tzw. celebret. By³ to wynik d¹¿enia do
u³o¿enia wzglêdnie poprawnych stosunków z lokalnym duchowieñstwem i miejscowymi w³adzami ko-
œcielnymi. 

O zmianie nastawienia biskupów do sprawy legionowej œwiadcz¹ postanowienia podejmowane na
konferencjach episkopatu. Na pi¹tej konferencji episkopatu metropolii warszawskiej, jaka mia³a miejsce
12 i 13 stycznia 1916 r., zalecano jeszcze wstrzemiêŸliwoœæ do œrodowisk politycznych, ale kolejne przy-
nios³y istotne preferencje dla ugrupowañ  anga¿uj¹cych siê czynnie w ¿ycie narodowe oraz zbli¿enia du-
chowieñstwa do aktywistów politycznych305. 

W gronie biskupów, w wiêkszoœci sympatyzuj¹cych z ruchem narodowej demokracji, dominowa³y
postawy wyczekiwania i ostro¿noœci. Bezpoœrednie zaanga¿owanie na rzecz Legionów Polskich i patrio-
tyczne uniesienie bp. W³adys³awa Bandurskiego mia³o w gronie episkopatu zdecydowanych oponentów,
tote¿ uczestniczy³ on bodaj¿e tylko w jednej konferencji biskupów. Podobnie biskup przemyski Józef
Pelczar, uchodz¹cy za zwi¹zanego z politykami orientacji prohabsburskiej i Naczelnego Komitetu Na-
rodowego, pozostawa³ odosobniony w gronie episkopatu306. 

W cesarstwie „arcykatolickich” Habsburgów biskupi mieli swoje miejsca w Izbie Panów, wy¿szej
izbie parlamentu wiedeñskiego. Tego typu udzia³ we w³adzy usprawiedliwia³ ich postawê lojalistyczn¹
i optowanie co najwy¿ej za poszerzeniem swobód politycznych w ramach monarchii. W tym kontekœcie
postawa bp. Pelczara pozostawa³a skrajnie serwilistyczn¹ i powodowa³a dystansowanie siê od niej in-
nych biskupów.  Przyk³adem takiej postawy mo¿e byæ aktywnoœæ metropolity lwowskiego obrz¹dku ³a-
ciñskiego, abp. Józefa Bilczewskiego, który na pocz¹tku wojny wyda³ Odezwê do wiernych z powodu
wojny (Lwów, 31 lipca 1914 r.) uœwiadamiaj¹c, i¿ Austro-Wêgry jako pañstwo katolickie  broni kultury
i chrzeœcijañskich wartoœci, a ¿o³nierze polscy walcz¹cy w szeregach jego wojsk umiej¹ byæ wdziêczni
ukochanemu, sprawiedliwemu Monarsze za to, ¿e nam pozwoli³ byæ Polakami307. Mia³o to przynieœæ po-
lityczne efekty w postaci dowartoœciowania roli Polaków w dualistycznej monarchii i oczekiwanie prze-
kszta³cenia jej w polityczn¹ triadê. 
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305 W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s.  84.
306 M. Piela, op. cit., s.  50n.; W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s.  84-85.
307 Notificationes ad uniwersum clerum diocesis Cracoviensis 1914, 1914, nr 6, s. 34.

26 grudnia 1915 r. Ks. bp W³adys³aw Bandurski odprawia mszê œw. w Legionowie. 



Istotna zmiana w konserwatywnych postawach biskupów galicyjskich nast¹-
pi³a w nastêpstwie traktatu brzeskiego, dopiero wiosn¹ 1918 r.308

Bezpoœrednie spotkanie Józefa Pi³sudskiego z abp Bilczewskim, dot¹d bar-
dzo negatywnie ustosunkowanym do Komendanta, jakie mia³o miejsce
22 grudnia 1918 r. we Lwowie, przynios³o istotn¹ zmianê stanowiska hierarchy
koœcielnego. Wczeœniej podobna zmiana mia³a miejsce po pierwszym osobi-
stym spotkaniu bp. Adama Sapiehy z Pi³sudskim309. 

Metropolita warszawski, abp Aleksander Kakowski, dokona³ w czasie I woj-
ny œwiatowej wyraŸnego przewartoœciowania pogl¹dów na temat sprawy legio-
nowej i Józefa Pi³sudskiego. Przekonany, ¿e nale¿y wykorzystaæ wszelkie mo¿-
liwoœci dla budowy zrêbów pañstwowoœci polskiej, uwa¿a³, i¿ na przysz³ym
kongresie pokojowym, koñcz¹cym wojnê, zorganizowana si³a zbrojna stanowiæ
bêdzie mocniejszy atut dla pomyœlnego u³o¿enia spraw polskich ni¿ dyploma-
tyczne wysi³ki. By³a to koncepcja pararelna do dzia³añ podejmowanych przez
Józefa Pi³sudskiego, tote¿ przejêcie przezeñ w³adzy w listopadzie 1918 r., zo-

sta³o ocenione przez arcybiskupa z du¿ym wyczuciem politycznym: Pi³sudski by³ wtedy cz³owiekiem
opatrznoœciowym, jedynym, który móg³by staæ na  czele odradzaj¹cej siê Polski. Opinia olbrzymiej
wiêkszoœci narodu by³a taka sama...310

Ju¿ 9 listopada 1914 r. abp Kakowski w specjalnej odezwie do duchowieñstwa metropolii warszaw-
skiej dziêkowa³ ksiê¿om za wype³nianie obowi¹zków duszpasterskich, gdy przez tereny metropolii prze-
tacza³ siê front i przez parê miesiêcy trwa³y walki pozycyjne. Jednoczeœnie arcybiskup skierowa³ oko³o
stu kapelanów do pe³nienia pos³ugi duszpasterskiej wœród ¿o³nierzy311. 

Z abp. Kakowskim dzielili przekonania i wzajem siê neutralizowali biskupi jego metropolii – Stanis³aw
Zdzitowiecki, ordynariusz w³oc³awski; Marian Józef Ryx, biskup sandomierski; Henryk PrzeŸdziecki, bi-
skup podlaski312. Kakowskiego stosunek do zaborcy rosyjskiego i okupanta
niemieckiego by³ w miarê neutralny. Z rezerw¹ odnosi³ siê do deklaratyw-
nych gestów pod adresem Polaków g³ównodowodz¹cego wojskami carski-
mi, wielkiego ksiêcia Niko³aja Niko³ajewicza. Po wejœciu wojsk niemiec-
kich nie uleg³ namowom i obietnicom hr. Bohdana Hütten-Czapskiego, po-
wi¹zanego koneksjami ze sztabem i dworem cesarskim, reprezentuj¹cego
przed arcybiskupem warszawskim ksiêcia Leopolda Bawarskiego, dowo-
dz¹cego si³ami niemieckimi, i nie wyrazi³ przyzwolenia na demonstrowa-
nie w œwi¹tyniach objawów publicznej wdziêcznoœci wobec nowej w³adzy.
PóŸniej tak¿e wobec kolejnych politycznych koncesji niemieckich pozosta-
wa³ wstrzemiêŸliwy313. Nie wita³o zatem Niemców dziêkczynne Te Deum...,
jedynie uznaj¹c potrzeby duszpasterskie wojsk cesarskich arcybiskup odda³
do dyspozycji armii niemieckiej niektóre koœcio³y (z których korzystali
wczeœniej Rosjanie, czyli œwi¹tyniê pofranciszkañsk¹, koœcio³y œw. Alek-
sandra i œw.  Krzy¿a)314. Nie uleg³ by³ naciskom naczelnego kapelana wojsk
niemieckich, aby polscy ksiê¿a celebrowali uroczyste nabo¿eñstwa dla nie-
mieckich ¿o³nierzy w dniu 8 sierpnia. 
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Abp Józef Bilczewski,
metropolita lwowski
obrz¹dku ³aciñskiego.

Abp Aleksander Kakowski,
metropolita warszawski.

308 T. Krawczak, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 53. 
309 Tam¿e, s. 59. 
310 M. Piela, op. cit., s.  53. Zob. te¿: W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s.  85. 
311 M. Piela, op. cit., s.  67. W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s.  86. 
312 Biskupstwo podlaskie by³o doœæ d³ugo nie obsadzone, vacat by³ te¿ w diecezji lubelskiej. 
313 W pamiêtniku Z niewoli do niepodleg³oœci… kard. A. Kakowski zapisa³: Dla mnie odezwa naczelnego wodza wojsk Je-
go Cesarskiej Wysokoœci, Wielkiego Ksiêcia Miko³aja Miko³ajewicza do Polaków, og³aszaj¹cego autonomiê zjednoczonej
Polski pod ber³em cesarza rosyjskiego, mia³a tak¹ sam¹ ma³¹ wartoœæ, co odezwa do Polaków Naczelnego Dowództwa nie-
mieckich armii wschodnich, pozostaj¹cych pod dowództwem austriackiego arcyksiêcia Ferdynanda; przyrzekaj¹ca nam
wolnoœæ i niepodleg³oœæ. A. Kakowski, op. cit., s. 229. Zob. te¿: T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o nie-
podleg³oœci…, s. 381. 
314 Ten¿e, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci…., s. 54-55.



Po opuszczeniu obszaru Priwislinia przez Rosjan i wejœciu Niemców i Austriaków przesta³y istnieæ
utrudnienia w kontaktach lokalnych biskupów, a skoro przesta³y istnieæ zony graniczne, szybko nast¹pi-
³o zbli¿enie. Pierwszy krok uczynili biskupi z Galicji. Do Warszawy przybyli przedstawiciele krakow-
skiego Ksi¹¿êco-Biskupiego Komitetu, Józef Koz³owski i Antoni Minkiewicz, którzy poza œrodkami
finansowymi na akcje ratunkowe przekazali te¿ pisma od bp. Sapiehy. Zapocz¹tkowa³o to niemal sta³¹
wymianê korespondencji i uzgadnianie stanowisk. Sapieha maj¹c ³atwiejszy kontakt z nuncjuszem apo-
stolskim w Wiedniu i z samym Rzymem potwierdza³ oceny i postawê biskupów z obszarów dawnej do-
minacji rosyjskiej. Ró¿nice istnia³y g³ównie wobec NKN i Legionów Polskich315. 

Aleksander Kakowski – wraz ksiê¿mi Zygmuntem Tomickim i Henrykiem PrzeŸdzieckim – wyjecha³
do W³oc³awka, gdzie wraz z bp. Zdzitowieckim postanowili zgodnie: …bêdziemy d¹¿yli do odzyskania
Polski wolnej i niepodleg³ej, do zjednoczenia wszystkich ziem polskich…316 Polecano duchownym pozo-
stanie neutralnym i zakazano mieszaæ siê do polityki, a ca³y wysi³ek skierowaæ na prace charytatywno-
-spo³eczne. Wszystko to by³o wedle zaleceñ papie¿a Benedykta XV317. 

W tym okresie abp Kakowski pisa³ do bp. Sapiehy: Nie przes¹dzajmy kwestii Polski, bo nie zale¿y to
od nas ani od narodu polskiego, ale od kongresu pokojowego narodów, który nast¹pi po wojnie. Pra-
gniemy zjednoczenia ziem polskich pod jednym ber³em, ale obawiamy siê nowego podzia³u Polski, na co
siê zanosi i co uwa¿amy za now¹ i nieobliczaln¹ w skutkach klêskê narodow¹318. Zamiarem Kakowskie-
go by³o uzgodnienie stanowiska z biskupami galicyjskimi i st¹d przez ca³y czas trwa³a wymiana kore-
spondencji miêdzy biskupami319. 
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315 Ten¿e, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 387.
316 Tam¿e, s. 381.
317 Tam¿e.
318 Za: Ten¿e, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 55.
319 Tam¿e.

Warszawa, 3 maja 1917 r. Procesja na Placu Zamkowym po nabo¿eñstwie odprawionym w katedrze. Widoczna asysta
oddzia³ów legionowych.



W podobnym duchu ustosunkowa³ siê do planów polityków galicyjskich, dr. Ludomi³a Germana
i konserwatywnego ziemianina Jana Hupki. Abp Kakowski, podczas spotkania z nimi 29 sierpnia 1915 r.
powiedzia³ wprost, ¿e w interesie Polaków nie le¿y opowiedzenie siê ani za Berlinem, ani za Wiedniem,
póki nie bêdzie gwarancji, i¿ jednoznaczna postawa przyniesie efekty w postaci niepodleg³oœciowych
koncesji ze strony zainteresowanych stolic320. 

Ze strony niemieckiej i austriackiej wobec Koœcio³a polskiego kierowane by³y postulaty w duchu jó-
zefiñskim, czyli zabiegano o przyzwolenie na dyrygowanie sprawami wewnêtrznymi w Koœciele,  ak-
ceptacji restrykcji jak choæby „ewakuacja” duchownych z plebanii w s¹siedztwie linii frontu (pozosta-
wiano tam wszak kler mariawicki i protestancki), czy zamiany œwi¹tyñ na magazyny, sk³ady, warsztaty
lub szpitale, wreszcie ró¿nego rodzaju rekwizycje. Jednoczeœnie przedstawiciele w³adz okupacyjnych
¿¹dali dla siebie eksponowanych i honorowych miejsc w prezbiteriach œwi¹tyñ, specjalnych powitañ
przez celebransów, podawania wody œwiêconej i okadzania oraz innych oznak szczególnej czci. Wszy-
scy biskupi na terenach zajêtych przez si³y niemieckie i austriackie wobec tych¿e w³adz okupacyjnych
¿¹dania takie ignorowali lub wrêcz odrzucili, co powodowa³o szereg taræ z okupantami321. 

Pe³na rezerwy postawa arcybiskupa by³a bardzo nie na rêkê genera³-gubernatorowi Hansowi Bese-
lerowi, tote¿ wielokrotnie i w rozmaitych formach zabiega³ o jej zmianê. Kakowski podczas spotkañ
z Beselerem t³umaczy³ swoj¹ powœci¹gliwoœæ wobec Niemców brakiem z ich strony koncesji politycz-
nych na rzecz Polaków.  Beseler zarzuca³ arcybiskupowi m.in., i¿ ksiê¿a nie uczestniczyli w pronie-
mieckich wiecach politycznych, ¿e rol¹ Koœcio³a jest nie opieranie siê na jednej czy drugiej partii, ale
reprezentowanie ogó³u, a tym bardziej œrodowisk umiarkowanych i zachowawczych, a nie radykal-
nych322. Beseler posun¹³ siê zreszt¹ tak daleko, ¿e wprost zarzuci³ Kakowskiemu „moskalofilstwo”323

z racji jego nieprzychylnoœci dla „progermañskich” lewicowców. Kakowski nie omieszka³ Beselera po-
uczyæ: …duchowieñstwo nie mo¿e siê oprzeæ na partiach lewicowych i iœæ z nimi rêka w rêkê. Koœció³
z natury jest konserwatywny, wiêc i duchowieñstwo mo¿e trzymaæ ze stronnictwami umiarkowanymi
i z nimi wesz³y w porozumienie. Dotychczas nie s³yszeliœmy z ust miarodajnych ¿adnych zamierzeñ co
do niepodleg³oœci Polski324.

Nie uleg³ te¿ abp Kakowski presji przedstawicieli Stolicy Apostolskiej w Berlinie i Wiedniu325, którzy
niezale¿nie od siebie wizytuj¹c arcybiskupa warszawskiego pragnêli przeci¹gn¹æ go na stronê zwolen-
ników obu cesarzy. Przyjmuj¹c ich jednoczeœnie, obu odprawi³ z kwitkiem... W efekcie otrzyma³ od Oj-
ca Œwiêtego Benedykta XV upominaj¹cy go list z 2 listopada 1915 r., w którym papie¿ ¿yczy³ sobie, by
w polityce arcybiskup zachowa³ neutralnoœæ, ...by nie przechylaj¹c siê ani w jedn¹, ani w drug¹ stronê,
wchodzi³ w porozumienie z w³adz¹ okupacyjn¹ i to, co dobrowolnie daj¹, a co le¿y w interesie Koœcio-
³a, przyjmowa³ i stara³ siê jeszcze wiêcej uzyskaæ326. Po otrzymaniu tego upokarzaj¹cego listu, dwaj oso-
biœci wys³annicy metropolity warszawskiego (m.in. ks. infu³at Henryk PrzeŸdziecki)327 starali siê przed-
stawiæ w Watykanie faktyczn¹ sytuacjê koœcieln¹ nad Wis³¹ i rozwiaæ zarzuty z listu papieskiego, co im
siê uda³o. Ostatecznie postawa Kakowskiego zyska³a aprobatê Stolicy Apostolskiej328. 

Ks. infu³at PrzeŸdziecki z³o¿y³ równie¿ wizytê przebywaj¹cemu w Szwajcarii Henrykowi Sienkiewi-
czowi i uzgadnia³ mo¿liwoœci wspó³pracy z jego komitetem pomocowym. W samym Rzymie podczas
spotkania z ambasadorem rosyjskim Giersem, na jego pytanie o dochowanie przez Polaków wiernoœci
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320 Ten¿e, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 381-382. 
321 Tam¿e, s. 382. 
322 Ten¿e, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 55. 
323 Pretekstem zarzutu by³a negatywna postawa w³adz koœcielnych i kleru warszawskiego do wiecu organizowanego
w gmachu Filharmonii Warszawskiej przez Zygmunta Makowieckiego, W³adys³awa Gizberta-Studnickiego i Aleksandra
Zawadzkiego (zwanego „Ojcem Prokopem”). 
324 Za: T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 389. 
325 Wys³annikami byli: mgs. Pawe³ Maria Baumgarten, radca ambasady Niemiec w Rzymie, i Jan Czyszaryk, radca ko-
œcielny ambasady Austro-Wêgier przy Stolicy Apostolskiej. 
326 T. Krawczak, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 55. 
327 Przed 1914 r. ks. Henryk PrzeŸdziecki by³ znany w Stolicy Apostolskiej jako tajny ³¹cznik z abp. Kakowskim. Poza
ocen¹ sytuacji polityczno-spo³ecznej na obszarze metropolii warszawskiej ks. PrzeŸdziecki stara³ siê o uzyskanie zgody na
otwarcie Wydzia³u Teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim. 
328 T. Krawczak, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 55.



Miko³ajowi II, odpowiedzia³ s³owami Sienkiewiczowymi: Bez wzglêdu na to, kto daje mo¿noœæ budo-
wania podstaw pañstwowoœci polskiej, gdy przyjdzie taka mo¿liwoœæ, nie mo¿emy zrozumieæ Polaka, któ-
ryby do tego dzie³a nie przy³¹czy³ rêki329.

We wrzeœniu 1916 r., gdy pojawia³y siê anonse o planach zaborców og³oszenia aktu utworzenia Kró-
lestwa Polskiego, biskupi – wezwani telegraficznie przez  arcybiskupa warszawskiego na naradê – po-
stanowili, i¿ w przypadku og³oszenia niepodleg³oœci z imiennie wskazanym monarch¹, w³asn¹ armi¹
i rz¹dem polskim, poprzeæ taki byt polityczny i wspieraæ jego instytucje. Wypracowali te¿ stanowisko
wobec stronnictw politycznych i ich oczekiwañ. Ksiê¿om zalecano zachowanie dystansu wobec partii
politycznych oraz równoczeœnie w³¹czenie siê do aktywnoœci w Miêdzypartyjnym Kole Politycznym.
W odezwie do duchowieñstwa apelowali o jednoœæ pod przewodnictwem pasterzy i spe³nianie patrio-
tycznego obowi¹zku, do którego wzywa chwila, w jakiej jest ojczyzna. Wskazywali, i¿ kap³anów czeka
wielka i odpowiedzialna praca, która by by³a owocna, musi byæ skoordynowana i prowadzona wed³ug
ujednoliconego planu330. Ustalono podczas narady, ¿e minimalne perspektywy terytorialne przysz³ego
Królestwa Polskiego postrzegano jako w³¹czenie do ziem okupowanych przez Niemcy i Austriê w wy-
niku dzia³añ wojennych tak¿e Wileñszczyzny i Grodzieñszczyzny331. 

Arcybiskup warszawski odby³ spotkanie z biskupami galicyjskimi w Przemyœlu, na którym ustalono
zgodn¹ liniê dzia³ania. Zaaprobowano wtedy wejœcie duchownych do Tymczasowej Rady Stanu, a póŸ-
niej do Rady Regencyjnej332. 

W dniu 5 listopada 1916 r. dwaj zaborcy proklamowali powstanie Królestwa Polskiego. Kapitu³a warszaw-
ska poza umiarkowany optymizm nie wysz³a, gdy¿ zdawano sobie sprawê, i¿ akt nie zosta³ podpisany przez
cesarzy, czy nawet premierów, czyli jego ranga by³a relatywnie niska i mog³a mieæ inne cele polityczne od de-
klarowanych i okolicznoœciowe podteksty. Abp Kakowski, choæ docenia³ mimo wszystko donios³oœæ samego
aktu, uzna³, i¿ nie mo¿e go promowaæ. Nie by³o uroczystego nabo¿eñstwa dziêkczynnego i bicia w dzwony,
ani pasterskiego orêdzia. Na prowincji reakcja kleru by³a odwzorowaniem postawy metropolity333. 

W imieniu biskupów  prowincji warszawskiej abp Kakowski wypowiedzia³ siê w sprawach politycz-
nych oczekiwañ i kalkulacji: Wszyscy biskupi pragniemy Polski niepodleg³ej i niepodzielnej. Og³oszenie
niepodleg³oœci przez pañstwa centralne uwa¿am za jeden krok naprzód w rozwoju sprawy polskiej, nie
zaœ za ostateczne jej rozstrzygniêcie. Niech og³aszaj¹, niech siê licytuj¹, zobaczymy, co bêdzie potem.
Przez przyjêcie do wiadomoœci og³oszenia nie zrzekamy siê praw do ca³oœci i bêdziemy siê o swe prawa
upominaæ. Koalicja i œwiat polityczny musz¹ liczyæ siê z faktem dokonanym. Jeœli Niemcy zwyciê¿¹, bê-
d¹ dyktowa³y warunki pokoju, jeœli zwyciê¿y koalicja, mo¿e nam dodaæ coœ do tego, co otrzymamy od
Niemców. W ogóle bêdê siê cieszy³, jeœli nast¹pi og³oszenie niepodleg³oœci334. 

Na naradzie biskupów galicyjskich 12 listopada 1916 r. w Krakowie akceptowano projekt Micha³a Bobrzyñ-
skiego, tamtejszego prohabsburskiego konserwatysty, postuluj¹cego zwi¹zanie Galicji z Królestwem i w³¹cze-
nie doñ Wilna i Grodna. Istot¹ projektu by³o wi¹zanie restytucji Polski z troistym modelem monarchii habsbur-
skiej. Pozostanie pod ber³em Habsburgów tê koncepcjê mia³o czyniæ w pe³ni realn¹ politycznie335.  
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329 Za:  Ten¿e, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 388. 
330 M. Piasecka,  Gdy naród wyszed³ odrodzony, „Miejsca Œwiête”, 2008, nr 11 (143), s. 22; T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a
katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 388-389. 
331 T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 389. 
332 Biskupi przystali na wejœcie ksiê¿y do cia³ samorz¹dowych i do namiastki rz¹du, czyli Tymczasowej Rady Stanu.
W styczniu 1917 r. w TRS na 25 cz³onków znalaz³o siê a¿ 18 duszpasterzy. Tam¿e, s. 381; Ten¿e, Episkopat Polski wobec
niepodleg³oœci..., s. 56. 
333 Ten¿e, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 390. W grudniu 1916 r. w Garwolinie w³adze admini-
stracyjne niemieckie zorganizowa³y spotkanie z klerem  z prób¹ wysondowania opinii o proklamacji i akcji werbunkowej,
na co us³yszeli postulaty utworzenia w pe³ni niezale¿nego rz¹du polskiego. W niektórych dekanatach diecezji p³ockiej pro-
boszczowie – zobowi¹zani przez dziekanów – odczytywali akt proklamacji z ambon. 
334 Za: Ten¿e, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 56. 
335 Bp Sapieha otrzyma³ tajny stenogram  mowy, jak¹ na sesji bud¿etowej wyg³osi³ kanclerz Niemiec Theobald Bethmann-
-Hollweg, ca³kowicie ujawniaj¹c zamiary niemieckie i stosunek do sprawy polskiej. Wywód swój skonkludowa³: … po tej
strasznej wojnie bêd¹ mog³y istnieæ tylko pañstwa silne, zale¿ne od nas, maleñkie pañstwo polskie, o ile siê utrzyma na kar-
cie przy pertraktacjach pokojowych, bêdzie zawsze tak s³abe, ¿e mowy byæ nie mo¿e o jakiejœ wybitniejszej roli. Wkrótce
przyjdzie czas, ¿e Polak zrozumie, i¿ dla niego pozosta³o tylko jedno: Zostaæ obywatelem niemieckim z ducha i jêzyka.
Ten¿e, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 390-391.



W 1917 r. wypad³o 100. lecie archidiecezji warszawskiej. Z tej okazji 10 marca w Warszawie mia³
miejsce zjazd episkopatu ze wszystkich podzielonych ziem polskich z udzia³em abp. Edmunda Dalbora
z Gniezna-Poznania, metropolity ³aciñskiego abp. Józefa Bilczewskiego ze Lwowa, metropolity ormiañ-
skiego abp. Józefa Teodorowicza, równie¿ ze Lwowa, bp. Adama Sapiehy z Krakowa, bp. Józefa Seba-
stiana Pelczara z Przemyœla, bp. Leona Wa³êgi z Tarnowa, bp. Stanis³awa Zdzitowieckiego z diecezji
w³oc³awsko-kaliskiej, bp. Antoniego  Juliana Nowowiejskiego z P³ocka, bp. Mariana Ryxa z Sandomie-
rza, bp. Augustyna £osiñskiego z Kielc, bp. Kazimierza Ruszkiewicza – sufragana warszawskiego, ks.
pra³ata Zenona Kwieka, wikariusza kapitulnego diecezji lubelsko-podlaskiej, ks. kan. Dobry³³o, wikariu-
sza apostolskiego diecezji sejneñskiej. By³ to zacz¹tek Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnic-
twem prymasa Dalbora jako widomy znak jednoœci koœcielnej i wskazania drogi jednoczenia politycz-
nego336. Potwierdzono podczas posiedzenia episkopatu postanowienia konferencji ze stycznia 1916 r.
o stosunku Koœcio³a do partii politycznych. Jednoczeœnie biskupi zobowi¹zali siê uzgadniaæ poczynania
w przysz³oœci337. W telegramie od Benedykta XV biskupi polscy zwrócili siê o b³ogos³awieñstwo, …aby
naród nasz, który zawsze z przywi¹zania do Koœcio³a i Stolicy Apostolskiej czerpa³ swoje si³y i nadzie-
je, z tych ciê¿kich zmagañ obecnych wyszed³ odrodzony do nowego ¿ycia338. W raporcie delegata austriac-
kiego von Ungrona wydarzenie, jakim by³o zgromadzenie biskupów w Warszawie, zosta³o ocenione ja-
ko usymbolizowanie jednoœci ziem polskich na odcinku koœcielnym339. 

Abp Aleksander Kakowski w wyniku ustaleñ sk³ada³ wizyty u biskupów-ordynariuszy w Krakowie,
Tarnowie i Przemyœlu. W³aœnie biskup przemyski, Józef Pelczar, by³ gospodarzem kolejnej konferencji
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336 Podczas zjazdu mia³y miejsce gesty wyra¿aj¹ce jednoczenie rozdartego narodu (kazanie patriotyczne abp. Teodorowi-
cza, modlitwy z Polskê, itd.). Ten¿e, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 56; Ten¿e, Wk³ad Koœcio³a katolickiego
w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 391. 
337 Ten¿e, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 391. 
338 Za: M. Piasecka, op. cit., s. 22. 
339 Tam¿e.

Warszawa, 3 maja 1917 r. Uroczystoœæ poœwiêcenia Krzy¿a Traugutta.



episkopatu galicyjskiego z udzia³em arcybiskupa warszawskiego (26 czerwca 1917 r.), podczas której
przekaza³ informacje z przebiegu rozmów z cesarzem Karolem i ministrami wiedeñskimi. Na koniec re-
lacji kolejny raz sugerowa³ optowanie za uni¹ personaln¹ przysz³ego pañstwa polskiego z cesarstwem
austro-wêgierskim. Inni uczestnicy konferencji, nawi¹zuj¹c do ustaleñ warszawskiej konferencji episko-
patu z 12 marca 1917 r. oraz majowego postanowienia Polskiego Ko³a Poselskiego w Wiedniu o zjed-
noczeniu wszystkich dzielnic polskich z gwarancj¹ dostêpu do morza, uznali sugestiê bp. Pelczara za
nieodpowiedni¹ i niepotrzebn¹. Wobec narastania w spo³eczeñstwie grona zwolenników idei republikañ-
skich, biskupi przyjêli uchwa³ê o popieraniu wizji monarchii konstytucyjnej. Dopuszczano istnienie mo-
delu republikañskiego tylko w wypadku, gdyby w Europie Œrodkowej zniknê³y wszystkie monarchie340.
Osobno dyskutowano potencjaln¹ obecnoœæ abp. Kakowskiego we w³adzach Tymczasowej Rady Stanu
i Rady Regencyjnej. Metropolita otrzyma³ nawet pisemn¹ instrukcjê, w której akceptowano jego obec-
noœæ w tych instytucjach pod warunkiem wszak, i¿ uzyska poparcie Ko³a Miêdzypartyjnego i sk³onny
bêdzie d¹¿yæ do rozstrzygania spraw polskich  w duchu proaustriackim341. 

Przed wyjazdem do Galicji abp Kakowski 12 maja 1917 r. do swej rezydencji zaprosi³ reprezentan-
tów prawie wszystkich stronnictw i partii politycznych342, aby wypracowaæ zgodne stanowisko wobec
Tymczasowej Rady Stanu i Rady Regencyjnej. Wielogodzinne dyskusje nie przynios³y kompromiso-
wych ustaleñ i ¿adnego porozumienia343. Aktywiœci postulowali wy³onienie regenta w drodze wyborów,
pasywiœci – wzoruj¹c siê na decyzji wiedeñskiego Ko³a Polskiego w sprawie polskiej niepodleg³oœci –
oczekiwali politycznej niezale¿noœci od stron walcz¹cych344. Po takich doœwiadczeniach abp Kakowski
dystansowa³ siê od jakichkolwiek zale¿noœci i zobowi¹zañ z partiami i stronnictwami, pragn¹³ byæ po-
strzegany jako przedstawiciel ca³ego spo³eczeñstwa345. To nastawienie pozwoli³o metropolicie rozumieæ
potem polityczny pragmatyzm Józefa Pi³sudskiego i jego opatrznoœciow¹ rolê w ¿yciu publicznym. 

Obok polityczno-spo³ecznej roli tak¿e sprawa w³asnej si³y zbrojnej, zw³aszcza formacje legionowe,
zyskiwa³y uznanie i docenienie przez polskich purpuratów.

Biskup krakowski Adam Sapieha nie poprzesta³ na daniu jurysdykcji kapelanom legionowym, ale sys-
tematycznie interesowa³ siê ich prac¹ wœród ¿o³nierzy. 12 czerwca 1917 r. tu¿ przed przesileniem w Le-
gionach dosz³o do pierwszego spotkania metropolity krakowskiego z Józefem Pi³sudskim. Po tym spo-
tkaniu bp Sapieha, wyzbyty uprzedzeñ do Komendanta, skreœli³ list interwencyjny do Franciszka Józefa
i uda³ siê osobiœcie do Wiednia do cesarza w sprawie legionowej346. Z polecenia Sapiehy do legionistów
przyjecha³ z rekolekcjami o. Zygmunt Janicki, co nie wypad³o zreszt¹ zbyt okazale, gdy¿ jak wspomina
o. Kosma Lenczowski: By³a jedna tylko nauka, bo nawet nie og³oszono tego rozkazem, wiêc te¿ niewie-
lu przysz³o na naukê, wiêc po po³udniu spowiedŸ, kilku zaledwie i komunia œw. nazajutrz, i po krzyku.
O. Zygmunt rozczarowany, bo sobie lepiej wyobra¿a³  pierwsz¹ Brygadê347. 

Równie¿ ormiañski arcybiskup lwowski Boles³aw Twardowski wykazywa³ podobne zainteresowania
¿o³nierzami-Polakami, w tym tak¿e legionistami. Z polecenia arcybiskupa o. dr. Antoni Górnisiewicz,
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340 T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 392. 
341 Tam¿e.
342 Pominiête zosta³y tylko polityczne instytucje ¿ydowskie i socjaldemokratyczne (skrajnej lewicy z celami internacjonali-
stycznymi i wobec sprawy polskiej antypañstwowo nastawionych). 
343 W obradach uczestniczyli: ksi¹¿ê Zdzis³aw Lubomirski – prezydent Warszawy, ks. Adam Wyrêbowski (Zjednoczenie
Narodowe), Emil Œwida (Zwi¹zek Niezale¿noœci Gospodarczej), dr Zbigniew Paderewski (Narodowa Demokracja), Ludo-
mir Czerniewski (Chrzeœcijañska Demokracja), mec. Leonard Tallen Wilczewski (realiœci), Zygmunt Chrzanowski (bezpar-
tyjny), prof. Marian Grotowski (Liga Pañstwowoœci Polskiej), Stanis³aw Osiecki (ludowiec), W³adys³aw Jan Malangiewicz
(NZR), Feliks M³ynarski (Postêpowa Demokracja), Jan Sadlak (Zjednoczenie Ludowe), Stanis³aw Garlicki (PPS-Frakcja
Rewolucyjna), Marian Zbrowski (Zjednoczone Stronnictwo Demokratów), Aleksander Henryk de Rosset (Polska Partia Po-
stêpowa), Eugeniusz Œmiarowski (Stronnictwo Demokratyczne), Józef Targowski (Narodowa Demokracja), Tadeusz Szpo-
tañski (Centralny Komitet Demokratyczny), Stanis³aw Thugutt (PSL „Wyzwolenie”), ks. pra³at Zygmunt Che³micki.
T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 405.
344 Tam¿e.
345 Tam¿e, s. 392.
346 Ten¿e, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 58; Ten¿e, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…,
s.  393.
347 K. Lenczowski, op. cit.,  s.  62.



dominikanin, g³osi³ rekolekcje w obozie w Dulfalva, gdzie osadzono internowanych legionistów, wœród
których przebywa³ kapelan, o. Lenczowski, kapucyn. Po odbytych rekolekcjach o. Górnisiewicz wraz
z ks. Szulcem z Kongregacji Misjonarzy dokona³ objazdu szeœciu innych obozów348. 

Po kryzysie przysiêgowym, legioniœci, którzy nie z³o¿yli przysiêgi i zostali internowani w Beniaminowie
i Szczypiornie, wys³ali do abp. Kakowskiego list opisuj¹c warunki, w jakich przetrzymywani s¹ w obo-
zach. Mimo jednostronnie negatywnych opinii, jakie o legionistach rozpowszechniali ich polityczni anta-
goniœci zwi¹zani z Narodow¹ Demokracj¹, metropolita warszawski wys³a³ do internowanych ks. Antonie-
go W³adys³awa Szlagowskiego z wyrazami wsparcia i zapomog¹ w postaci 15 tys. marek349. 

25 sierpnia 1917 r. Tymczasowa Rada Stanu, trac¹ca stale na znaczeniu, poda³a siê do dymisji. Próbê
wyjœcia z pog³êbiaj¹cego siê kryzysu stanowi³o powo³anie 12 wrzeœnia przez cesarzy Niemiec i Austro-
-Wêgier pó³suwerennej Rady Regencyjnej. W jej sk³ad weszli arcybiskup warszawski Aleksander Ka-
kowski, ksi¹¿ê Zdzis³aw Lubomirski i hrabia Józef Ostrowski. O decyzji wejœcia do Rady, na co otrzy-
ma³ od papie¿a b³ogos³awieñstwo, metropolita napisa³ póŸniej we wspomnieniach: Wszed³em do Rady
Regencyjnej z mi³oœci Boga i mi³oœci ojczyzny, z poœwiêceniem siebie i swoich interesów ziemskich, wsze-
d³em jako Prymas Królestwa Polskiego (…) Wszed³em dla wydobycia od zaborców zdobyczy narodo-
wych i ekonomicznych. Dla zorganizowania ojczystego kraju przez wojnê rozbitego; dla budowania zrê-
bów pañstwa w najciê¿szym dla narodu momencie wszechœwiatowej wojny…350 Kakowski przyj¹³ czytel-
n¹ liniê postêpowania. Stara³ siê uzyskaæ mo¿liwie jak najwiêcej od okupantów, czyniæ co siê da na rzecz
budowy podwalin niepodleg³oœci, w zamian nie sk³adaj¹c ¿adnych deklaracji i obietnic imieniem naro-
du polskiego351. Premierem rz¹du powo³anego przez Radê zosta³ Jan Kucharzewski. Przyst¹piono do bu-
dowy zrêbów polskiej administracji, s¹downictwa, oœwiaty i wojskowoœci. Do Rady Regencyjnej przy-
chylnie odnieœli siê biskupi galicyjscy, popar³ j¹ biskup w³oc³awski, a zw³aszcza arcybiskup gnieŸnieñ-
sko-poznañski; jedynym  nieprzejednanym pozostawa³ biskup kielecki Augustyn £osiñski, który przy-
pomnia³ swojemu klerowi przysiêgê z³o¿on¹ carowi352. 

Po rokowaniach brzeskich miêdzy pañstwami centralnymi a Rosj¹ bolszewick¹ i Ukraiñsk¹ Republi-
k¹ Ludow¹, Niemcy wrêcz szanta¿owali Polaków, by weszli z nimi w g³êbsze zwi¹zki, g³ównie polega-
j¹ce na entuzjastycznym dostarczaniu „miêsa armatniego” w ramach akcji werbunkowej, albo bez pol-
skiego udzia³u sprawy polskie zostan¹ jednostronnie rozstrzygniête przez  stronê niemieck¹. Kakowski
waha³ siê jakiœ czas i po wymianie uwag z bp. Sapieh¹ uzna³, i¿ obecnie nie mo¿emy jeszcze przes¹dzaæ
ostatecznie sprawy polskiej. Mam wra¿enie, ¿e choæ groziæ nam mo¿e nowe nieszczêœcie, nowy podzia³,
to lepiej siê stanie, gdy bêdzie on dokonany bez nas, przez naszego nieprzyjaciela353. 

Abp Kakowski jako regent zradykalizowa³ swoj¹ postawê wobec Niemiec, i to tak dalece, ¿e przed-
stawicielowi gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego, dowódcy I Korpusu Polskiego w Rosji, doradza³ podjê-
cie walki z Niemcami354. 

Wiosn¹ 1918 r. odniesienie siê biskupów polskich do sprawy legionowej i ogólnie kwestii wojska na-
rodowego by³o dalece bardziej pozytywne, ni¿ cztery lata wczeœniej. By³ to ju¿ czas, gdy Koœció³ rzym-
skokatolicki w Polsce coraz bardziej anga¿owa³ swój autorytet moralny i organizacyjne mo¿liwoœci
w dzia³ania, jakie mia³y na celu odrodzenie niepodleg³ego pañstwa355. Biskupi poznali trudnoœci w poli-
tycznym zbli¿eniu spo³eczeñstwa polskiego podzielonego pogl¹dami i frakcjami politycznymi i chcieli
ponad podzia³ami i waœniami jednoczyæ si³y narodu. Jednak¿e, gdy Kakowski zwo³a³ w swojej rezyden-
cji spotkanie Miêdzypartyjnego Ko³a Politycznego, którego obrady, choæ trwa³y trzy dni, nie przynios³y
oczekiwanych istotnych uzgodnieñ w kwestii wspólnego stanowiska politycznego. Przeciwstawiaj¹c siê
polityce niemieckiej na Œl¹sku (kontruj¹c dzia³alnoœæ plebiscytow¹ kardyna³a Bertrama na obszarze ar-
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348 Tam¿e,  s. 162; W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s. 86-87. 
349 T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 393. 
350 Za: M. Piasecka, op. cit.,  s. 22-23. 
351 Poczynania Rady Regencyjnej i abp. Kakowskiego spotyka³y siê z krytyk¹ z prawa (endecy) i z lewa (socjaliœci).
T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 393. 
352 M. Piasecka, op. cit., s. 23. 
353 Za: T. Krawczak, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 394. 
354 Tam¿e. 
355 W.K. Cygan, W.J. Wysocki, op. cit., s. 87. 



chidiecezji œl¹skiej i podejmuj¹c interwencje w Watykanie) w Wielkopol-
sce i Pomorzu episkopat zorganizowa³ Towarzystwo Obrony Kresów Za-
chodnich356. Próbuj¹c za³agodziæ konflikt polsko-litewski na biskupa wileñ-
skiego biskupi polscy zaproponowali ks. Jerzego Matulewicza; gdy jednak
nominat nie stan¹³ na wysokoœci zadania, podjêli – uwieñczone z czasem
sukcesem – starania o personaln¹ zmianê na tym stanowisku357. 

Mocno anga¿owa³ siê w polsk¹ racjê stanu na Wschodzie bp Zygmunt
£oziñski, ordynariusz piñski, jeden z najbardziej rozumiej¹cych polskie in-
teresy i misjê cywilizacyjn¹ na Kresach, który swoj¹ dzia³alnoœci¹ przyczy-
ni³ siê do odrodzenia tam ducha pañstwowoœci. Za tê postawê zosta³ odzna-
czony Krzy¿em Walecznych z trzema okuciami358, a Naczelnik Pañstwa
w 1921 r. uhonorowa³ go Orderem Or³a Bia³ego359. Spod  pióra biskupa wy-
szed³ memoria³ w sprawie polskich interesów na Wschodzie, bardzo wyso-
ko oceniony przez Pi³sudskiego360. 

Nie mo¿na pomin¹æ szczególnej postaci administruj¹cej wspomnian¹ naj-
wiêksz¹ diecezj¹ mohylowsk¹ – bp. Jana Cieplaka, którego – zwa¿ywszy
wszystkie ró¿nice miejsca i mo¿liwoœci dzia³ania – porównaæ mo¿na do bp. Bandurskiego. Jako administra-
tor olbrzymiego terytorium koœcielnego dokona³ jego wizytacji, a ¿e Polacy stanowili niema³¹ czêœæ zamiesz-
kuj¹cych na nim katolików tote¿ o¿ywienie, jakie  wizytacja wprowadzi³a sta³o siê w najwiêkszym stopniu
ich udzia³em. Kiedy nast¹pi³ prze³om polityczny w Rosji w 1917 r. i poczê³o siê kszta³towaæ pañstwo repu-
blikañskie, a wœród formacji narodowoœciowych pojawi³y siê militarne oddzia³y polskie, bp Cieplak na mia-
rê mo¿liwoœci z du¿ym zrozumieniem wspar³ te dzia³ania deleguj¹c ksiê¿y jako kapelanów wojskowych.  

Arcybiskup warszawski interesowa³ siê wydarzeniami zw³aszcza na wschodnim teatrze politycznym
i militarnym, szczególnie po zamachu stanu dokonanym przez bolszewików361. Nie traci³ z pola widze-
nia powsta³ych i likwidowanych formacji wojskowych. Decyzje, jakie zapad³y w Brzeœciu, w postaci
oderwania Che³mszczyzny i Podlasia od Polski, skonsolidowa³y spo³eczeñstwo polskie w sprzeciwie
wobec Niemiec i wokó³ sprawy niepodleg³ego pañstwa polskiego. Koœció³ w tych sprawach nie móg³
byæ nieobecny362. Nawet zagorzali zwolennicy Habsburgów jak bp Pelczar i abp Bilczewski publicznie
wyrazili protesty przeciwko „czwartemu rozbiorowi”. Pelczar wyst¹pi³ podczas wiecu protestacyjnego
w Sokolni w Przemyœlu 17 lutego 1918 r. i nastêpnie 27 lutego wniós³ protest oficjalny w parlamencie
wiedeñskim (Izba Panów). Protest w Wiedniu poparli abp Józef Bilczewski i abp Józef Teodorowicz.
Osobno ju¿ do cesarza biskupi galicyjscy z³o¿yli specjalnie zredagowany memoria³, w którym dokumen-
towali prawa Polski do ziem  oderwanych umow¹ brzesk¹363.     
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356 T. Krawczak, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 58-59.
357 Tam¿e. 
358 Tam¿e. Delegacji wracaj¹cej w 1921 r. z Rygi rzuci³ wprost: Dziêkujê panu D¹bskiemu, dziêkujê panom za sprzedanie
2/3 mojej diecezji bolszewikom. 
359 W. J. Wysocki, Memorandum bpa Zygmunta £oziñskiego w sprawie wschodnich granic Rzeczypospolitej, „Niepodle-
g³oœæ i Pamiêæ” nr 13, 1998, s. 129. 
360 Rzadko który z biskupów œmia³ pisaæ w podobnej formie: …nale¿y korzystaæ ze sprzyjaj¹cych okolicznoœci, które siê
ju¿ mo¿e nigdy nie powtórz¹ i d¹¿yæ do mo¿liwie œpiesznego zajêcia ca³ego pozostaj¹cego jeszcze w rêkach bolszewickich
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wrócenia pañstwa polskiego. Cen¹ za zdobycie tego dokumentu i przekazanie go abp. Kakowskiemu by³ rozstrzelanie
przez Czeka braci – Mariana i Józefa Lutos³awskich, którzy tego dokonali. Innego rodzaju tajne materia³y dotar³y do bp.
Sapiehy. By³a to poufna wypowiedŸ niemieckiego kanclerza na temat maj¹cego powstaæ pañstwa polskiego w formie li tyl-
ko kad³ubowego tworu politycznego, co by³o zgo³a odmienne od tego, co oficjalnie delegaci biskupów polskich i przedsta-
wiciele Rady Regencyjnej us³yszeli od w³adz niemieckich oraz o czym przedstawicieli episkopatu  zapewnia³ podczas au-
diencji cesarz w Wiedniu. W istocie by³ to ostateczny krach orientacji prohabsburskiej i proniemieckiej, choæ ta ostatnia
znacznie wczeœniej straci³a zwolenników.
362 T. Krawczak, Episkopat Polski wobec niepodleg³oœci..., s. 56.
363 Ten¿e, Wk³ad Koœcio³a katolickiego w dzie³o niepodleg³oœci…, s. 394.
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Polityka pañstw centralnych, fakty dokonane, dokumenty zakulisowych planów oraz radykalizacja
niepodleg³oœciowych nastrojów spo³eczeñstwa w miarê ujednolici³y przekonania wœród biskupów.
Wspiera³y te postawy akty inspirowane przez Stolicê Apostolsk¹; w Koœciele powszechnym og³oszono
Dzieñ Polski, póŸniej papie¿ Benedykt XV og³osi³ Deklaracjê Niepodleg³oœci. 

W 1915 r. nast¹pi³ pierwszy istotny fakt wspó³dzia³ania episkopatu polskiego ze wszystkich zaborów.
W odpowiedzi na pojawienie siê pal¹cych potrzeb duszpasterskich i spo³ecznych jako skutek zmian li-
nii frontów i migracji uciekinierów wojennych, uda³o siê skoordynowaæ aktywnoœæ charytatywn¹ two-
rz¹c Komitet Pomocy w Vevey pod prezesur¹ Henryka Sienkiewicza. Akcjê Komitetu pob³ogos³awi³ pa-
pie¿ Benedykt XV, przesy³aj¹c sygnowany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. P. Gaspar-
riego, list, w którym zawar³ s³owa, i¿: widzi w ukochanych Polakach naród szlachetny wtr¹cany nieste-
ty w rozpacz i nieszczêœcie…364

Wysi³ki kleru trzech zaborów w niesieniu pomocy ofiarom wojny wspiera³ Ksi¹¿êco-Biskupi Komi-
tet powo³any przez biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehê. Na jego rêce w kwietniu 1915 r. Sto-
lica Apostolska przekaza³a 25 tys. lirów dla potrzebuj¹cych pomocy oraz zachêtê papie¿a do wys³ania
do biskupów Koœcio³a powszechnego apelu o pomoc materialn¹ i moraln¹ dla dotkniêtej skutkami woj-
ny Polski. W efekcie powsta³ dokument, w którym biskupi polscy wyst¹pili wobec ca³ego œwiata jako
episkopat podzielonego jeszcze granicami zaborów jednego narodu. Apel datowany 15 lipca 1915 r.
w Poznaniu, Lwowie, Warszawie i Krakowie by³ œwiadectwem ca³ego episkopatu polskiego, a na pierw-
szym miejscu – bynajmniej nie z powodów kurtuazyjnych – sygnowa³ go arcybiskup poznañsko-gnie-
Ÿnieñski Edmund Dalbor, dziedzic stolicy prymasowskiej365. 

W styczniu 1916 r. biskupi metropolii warszawskiej – gromadz¹c siê po wielu latach nie zbierania siê,
wyrazili kolejny raz poczucie jednoœci. Choæ nie w pe³nym jeszcze sk³adzie episkopalnym, mieli wyraŸ-
ne poczucie brania odpowiedzialnoœci za sprawy koœcielne i sprawy narodowe. Opowiedzieli siê za Pol-
sk¹ zjednoczon¹ i niepodleg³¹ oraz organizowaniem prac zmierzaj¹cych do jej odbudowy. 

Od wieków i tak¿e u progu niepodleg³oœci szczególn¹ rolê pe³ni³a Jasna Góra. Pielgrzymuj¹cy –
zw³aszcza zza kodonów – do Królowej Korony Polskiej znajdowali tu widomy znak jednoœci i ³¹czno-
œci podzielonego narodu. 7 maja 1916 r., podobnie jak wszêdzie na terenach polskich, mia³o tu miejsce
podnios³e nabo¿eñstwo dziêkczynne za Benedykta XV, za którego spraw¹ katolicki œwiat nie zapomnia³
o Polsce i modli³ siê o jej zmartwychwstanie. W okresie 1916-1918 jasnogórski klasztor prze¿ywa³ wie-
le obchodów narodowych rocznic. 3 maja 1916 r. zorganizowano pierwsze od utraty niepodleg³oœci ofi-
cjalne obchody 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Uroczystoœæ przebiega³a w manifestacyj-
nym nastroju a sama Czêstochowa – jak i inne miasta – tonê³a tego dnia w bia³o-czerwonych flagach
i z wizerunkami Matki Bo¿ej i Or³a Bia³ego. Nastêpnymi obchodami wyra¿aj¹cymi przywi¹zanie do
polskoœci i katolicyzmu by³y nabo¿eñstwa ¿a³obne za Henryka Sienkiewicza i 100. rocznica – paŸdzier-
nik 1917 r. – œmierci Naczelnika Tadeusza Koœciuszki. 11 listopada 1918 r., po 123 latach zniewolenia,
przed cudown¹ ikon¹ Matki Boskiej Czêstochowskiej odprawiono uroczyste nabo¿eñstwo dziêkczynne
za odzyskanie niepodleg³oœci. Od kilku dni z klasztornej wie¿y ³opota³ polski sztandar, zatkniêty po
wkroczeniu na jasnogórskie wzgórze pododdzia³u ppor. A. Wiœniewskiego, uroczyœcie powitany przez
przeora o. Piotra Markiewicza366. 

Wspomniany wy¿ej papie¿ Benedykt XV, wybrany g³ow¹ Koœcio³a katolickiego we wrzeœniu 1914 r.,
w dramatycznych latach œwiatowego konfliktu po³o¿y³ ogromne zas³ugi w organizowaniu pomocy dla
ofiar wojny i narodów szczególnie ponosz¹cych jej okrucieñstwa, a za takie uznano Belgów i Polaków.
Czyni³ bezskuteczne zabiegi o rozejm i pokój miêdzy walcz¹cymi, a przynajmniej o humanitarne pro-
wadzenie dzia³añ militarnych i oszczêdzanie ludnoœci cywilnej. I choæ pocz¹tkowo kwestia niepodleg³o-
œci Polski by³a wy³¹cznie spraw¹ wewnêtrzn¹ pañstw zaborczych i Stolica Apostolska nie podejmowa-
³a te¿ w jej sprawie jakichkolwiek inicjatyw, to próba wykorzystanie przez pañstwa centralne sprawy
polskiej dla w³asnych celów, nastêpnie rewolucja w Rosji i wycofanie siê jej z wojny po stronie alian-
tów sprawi³y zmianê nastawienia dyplomacji watykañskiej wobec Polski. W nocie pokojowej z 1 sierp-
nia 1917 r. jako jeden z warunków oczekiwanego pokoju Benedykt XV postrzega³ potrzebê odbudowy
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niepodleg³ego pañstwa polskiego, choæ tylko w granicach tzw. Królestwa; wszak jakikolwiek postulat
uszczuplenia terytorialnego Austrii i Niemiec by³by w tym czasie natychmiast przez pañstwa te odrzu-
cony i inicjatywa papieska by³aby od pocz¹tku skazana na fiasko. W maju 1918 r., jakby w przeczuciu
bliskiego odrodzenia pañstwowoœci polskiej, papie¿ mianowa³367 prefekta biblioteki watykañskiej, pra³a-
ta Achillesa Rattiego, wizytatorem apostolskim w Warszawie368 oraz w krajach nadba³tyckich, który na-
stêpnie zosta³ pierwszym nuncjuszem w stolicy odrodzonej Polski369. Ratti przyby³ do Warszawy z orê-
dziem papieskim do miejscowych biskupów. Jesieni¹ 1918 r. Ojciec Œwiêty  z du¿¹ ¿yczliwoœci¹ odniós³
siê tak¿e do armii polskiej, formowanej we W³oszech z jeñców austriackich. Jej ¿o³nierzom przekaza³
10 tys. ksi¹¿eczek do nabo¿eñstwa w jêzyku polskim. Na ¿yczenie wyra¿one przez Benedykta XV, ofi-
cerowie polscy, przybywaj¹cy co tydzieñ do Rzymu z raportami do szefa Polskiej Misji Wojskowej
o stanie polskich obozów wojskowych, meldowali siê za ka¿dym razem w Watykanie. Papie¿ udziela³
im i oddzia³om polskim b³ogos³awieñstwa. 19 lutego 1919 r. pob³ogos³awi³ tak¿e ich sztandar, ofiarowa-
ny przez siostry nazaretanki370. 

Rok 1918 przynosz¹cy odzyskanie niepodleg³oœci  – nie oznacza³ jeszcze dla Polaków spokojnych
chwil. Trwa³y walki, a zmêczony psychicznie i fizycznie ¿o³nierz wymaga³ szczególnej opieki, tak¿e du-
chowej. Wiedzia³ o tym Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski, dlatego usilnie zabiega³ u papie¿a Benedyk-
ta XV o utworzenie biskupstwa polowego. Wspierany przez episkopat i przedstawiciela Stolicy Apostol-
skiej, wizytatora apostolskiego, nastêpnie – od 6 czerwca 1919 r. – nuncjusza Achillesa Ratti371, póŸniej-
szego (od 1922 r.) papie¿a Piusa XI, Pi³sudski osi¹gn¹³ swój cel. 5 lutego 1919 roku papie¿ mianowa³
biskupem polowym sufragana warszawskiego ks. Stanis³awa Galla.  

Na tym stanowisku rz¹d i w³adze wojskowe ¿yczy³y sobie widzieæ bp. W³adys³awa Bandurskiego, by-
³ego biskupa pomocniczego lwowskiego, który cieszy³ siê ogromn¹ estym¹ w krêgach militarnych, z ra-
cji swego zaanga¿owania w sprawy niepodleg³oœciowe i opieki nad legionistami. Polski chargé d'affa-
ires w Wiedniu Habich pisa³ w tej sprawie: W sprawie tej [bp. Bandurskiego – przyp. aut. ] interwenio-
wa³ w miêdzyczasie na miejscu w Warszawie kapelan ks. Kroczek i odniós³ wra¿enie, ¿e najwy¿sze w³a-
dze wojskowe warszawskie s¹ zdania, i¿ do zamianowania Bandurskiego biskupem polowym wojska pol-
skiego potrzebna jest zgoda czy to papie¿a, czy te¿ jakaœ konsekracja innych biskupów. Otó¿ zapatrywa-
nie to jest ca³kiem mylne, gdy¿ rozchodzi siê tutaj tylko o wojskowo-rz¹dow¹ nominacjê, która sfer ko-
œcielnych nic a nic nie obchodzi. Proszê wiêc Was bardzo o wp³yniêcie na komendanta, aby spe³ni³ ten
akt sprawiedliwoœci, który poirytuje wprawdzie naszych biskupów, ale w ca³em wojsku znajdzie jak naj-
lepszy oddŸwiêk, a przecie¿ przy tego rodzaju nominacji rozchodzi siê w³aœnie tylko o ten stosunek naj-
wy¿szego duszpasterza wojskowego do wojska372. 

Dyplomacja m³odego pañstwa robi³a wiele, by nominacja bp. Bandurskiego dosz³a do skutku. Zacho-
wa³o siê „pro memoria” naszego MSZ: Poniewa¿ oddzia³ywanie na wojsko jest czynnikiem pierwszo-
rzêdnego znaczenia, przeto wskazane jest rych³e powo³anie biskupa wojsk polskich. Tutaj primo loco na-
suwa siê osoba biskupa Bandurskiego. Bandurski by³ pierwszym i ostatnim biskupem, który od razu
w najciê¿szych czasach stara³ siê spe³niaæ obowi¹zki ich pierwszego duszpasterza. By³ dwukrotnie na
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367 W lutym 1916 r. biskupi polscy po konferencji w Warszawie wydelegowali do Rzymu ks. Henryka PrzeŸdzieckiego, by
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kule na herbowej tarczy mia³y byæ œwiadectwem wojennych doœwiadczeñ w Polsce w 1920 r. oraz wizerunek polskiego Or-
³a w ¿ó³tych barwach papieskich. Otrzyma³ te¿ przydomek „polskiego papie¿a”.
370 J. Odziemkowski, Stolica Apostolska wobec polskich ruchów niepodleg³oœciowych w XIX wieku, w: Z papiestwem przez
dzieje. W osiemdziesiêciolecie wskrzeszenia Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, Warszawa 2000, s. 36-37.
371 3 lipca 1919 r. zosta³ mianowany arcybiskupem tytularnym Lepanto, 28 paŸdziernika 1919 r. w warszawskiej katedrze
œw. Jana przyj¹³ sakrê biskupi¹ z r¹k abp. Aleksandra Kakowskiego w obecnoœci niemal wszystkich biskupów polskich. 
372 Instytut Józefa Pi³sudskiego w Nowym Jorku, Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa. Akta tajne 1918-21, 
t. 1-32, MSZ, Sprawa mianowania bpa Bandurskiego biskupem polowym wojsk polskich, List z 9 grudnia 1918 r., k. 32/T (85).



froncie, poœwiêca³ cmentarze, po rozluŸnionych ju¿ stosunkach w legjonach, by³ w Rac³awicach i tam
w przemowie swojej stan¹³ po stronie komendanta. Obecnie biskup Bandurski znajduje siê w Wiedniu
w po³o¿eniu materialnem bardzo ciê¿kim. Od czasu do czasu wyje¿d¿a do obozu jeñców. W Warszawie
i w ogóle w Królestwie mo¿e odegraæ powa¿n¹ rolê wobec m³odych ¿o³nierzy, na których jego ekstatycz-
na retoryka wywiera potê¿ny wp³yw373. 

Przyk³adem charyzmatycznej pos³ugi bp. Bandurskiego mo¿e byæ jego kazanie podczas Pasterki do
legionistów na froncie: Jestem dumny, ¿e w tej uroczystej chwili mogê byæ z Wami i zanosiæ zarazem mo-
d³y do Pana Zastêpów. W tej chwili na olbrzymim obszarze ziem, gdziekolwiek p³on¹ ogniska jasnego
Chrystianizmu, odprawia siê Msza pasterska, celebrowana przez biskupów w wspania³ych katedrach
sk¹panych w potoku œwiate³. Mo¿e mi jednak ka¿dy z biskupów pozazdroœciæ mojej dzisiejszej katedry
i mego t³umu wiernych. Odprawiam bowiem Mszê œwiêt¹ w najwspanialszej obecnie w Polsce katedrze,
rêkami polskich rycerzy wzniesionej, postawionej trudem i znojem wojennym polskiego ¿o³nierza, zro-
szonej krwi¹ serdeczn¹ bojowników o wolnoœæ narodu, a tak olbrzymiej i przestronnej jak olbrzymie ser-
ce i duch prawego i szlachetnego Polaka, zrzucaj¹cego kajdany niewoli. (…) Panie! Garstce wiernych
rycerzy, wiernych rycerzy, co w Legionach pod znakiem Or³a Bia³ego walcz¹, da³eœ poczucie si³y! Ta-
kie¿ poczucie si³y daj tysi¹com i milionom rodaków i braci naszych na wszystkich obszarach Rzeczypo-
spolitej! Niech siê poczuj¹ jedn¹ wielk¹, nierozdzieln¹ rodzin¹, olbrzymi¹ armi¹, zdoln¹ do obrony Wia-
ry i Wolnoœci! A wtedy Polska ca³a oka¿e siê ¿yw¹. Taka Polskê ¿yw¹ daj nam, o Panie!374
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373 Tam¿e, Pro memoria z 1 grudnia 1918 r., k. 86. 
374 W. Bandurski, Krwi ofiarnej czeœæ, Warszawa 1928, s. 10-14. A.Cz. ¯ak, S³u¿ba dla Rzeczypospolitej kap³añstwem
jest… ¯ycie i dzia³alnoœæ duszpasterska ksiêdza biskupa W³adys³awa Bandurskiego, Warszawa [1992], s. 22-23; W.J. Wy-
socki, A.Cz. ¯ak, op. cit.

Rok 1916. Bp W³adys³aw Bandurski i Józef Pi³sudski.



Na czterdziestolecie kap³añstwa (1927 r.) bp. Bandurskiego, który zwyk³ by³ mawiaæ, i¿ s³u¿ba Oj-
czyŸnie kap³añstwem jest, marsza³ek Pi³sudski, podówczas premier i minister Spraw Wojskowych, pisa³
z wdziêcznoœci¹: ¯o³nierz Polski zawsze pamiêtaæ bêdzie, kto z³otoustymi s³owy rozpala³ jeszcze w la-
tach niewoli serca ludzkie, ka¿¹c o œwiêtej mi³oœci Ojczyzny i kto z ¿o³nierzem tym w dniach wielkiej woj-
ny szed³ do rowów strzeleckich, krzepi¹c go s³owem pociechy375. Pamiêtano jego romantyzm i mesjanizm
wyra¿ony w Drodze krzy¿owej Polski376; z cierpienia Polski wyprowadza³ on jej zmartwychwstanie,
przekreœlenie zaborów i niesprawiedliwoœci niewoli, zaœ sama odrodzona Polska sta³a siê – w jego prze-
konaniu – personifikacj¹ sprawiedliwoœci. W u³o¿onej przez siebie Modlitwie Polaka w czasie wojny po-
mieœci³ Bandurski wezwanie: Przez trudy i bohaterskie wysi³ki Legionów Polskich – ku œwitom wolno-
œci prowadŸ nas Panie!377

Episkopat by³ przeciwny kandydaturze Bandurskiego (jedni biskupi po prostu ¿ywili niechêæ do ksiê-
¿y „galicyjskich”, inni mieli zastrze¿enia do ideowej postawy biskupa378, tak bardzo ró¿nej od pogl¹dów
wiêkszoœci hierarchów), zaœ podczas konferencji biskupów w grudniu 1918 r. wskazano jako kandyda-
ta na biskupa polowego ks. dr Galla, pomocniczego biskupa metropolity warszawskiego. Pocz¹tkowo
desygnacja ta spotka³a siê ze sprzeciwem rz¹du, ale kolejny kandydat – abp Józef Teodorowicz, lwow-
ski arcybiskup ormiañski, zdecydowany przeciwnik polityczny Józefa Pi³sudskiego, absolutnie nie by³
do zaakceptowania przez w³adze, które podtrzymywa³y wniosek na bp. Bandurskiego. Taktowna media-
cja wizytatora apostolskiego, ks. pra³ata Achillesa Ratti, z przedstawicielami Naczelnika Pañstwa i pre-
miera Ignacego Paderewskiego, doprowadzi³a do kompromisu. W³adze zrezygnowa³y z forsowania bp.
Bandurskiego pod warunkiem wycofania siê episkopatu z kandydatury abp. Teodorowicza. 4 lutego
1919 r. premier Paderewski zgodzi³ siê na nominacjê bp. Galla. Ks. Ratti ju¿ nastêpnego dnia poinfor-
mowa³ premiera, i¿ papie¿ mianowa³ tymczasowo bp. Galla biskupem polowym Wojska Polskiego,
z wszystkimi przys³uguj¹cymi mu uprawnieniami. 8 lutego Naczelnik Pañstwa wrêczy³ biskupowi no-
minacjê, nastêpnego dnia mianowany biskup polowy obj¹³ swój urz¹d379. 

Wkrótce bp Gall stan¹³ on przed trudnym zadaniem zagrzewania do walki tysiêcy ochotników, którzy
w 1920 roku na apel Naczelnika Pañstwa ruszyli na bój z rosyjskim wojskiem. Do historii przesz³a ode-
zwa biskupa Stanis³awa Galla nawo³uj¹ca do podwojenia wysi³ków w obliczu œmiertelnego zagro¿enia
ze wschodu: Murem swych piersi odgrodziliœcie ukochan¹ ziemiê polsk¹ od napadu barbarzyñskiego
wroga, który mord i zniszczenie szerzy, ur¹gaj¹c wszelkim zasadom sprawiedliwoœci i ludzkoœci. Szliœcie
pod sztandarem Królowej Korony Polskiej, jako jej rycerze i obroñcy pod b³ogos³awi¹c¹ d³oni¹ Chry-
stusow¹. To te¿ naród ca³y z mi³oœci¹ ku wam pogl¹da³, jako na chlubê swoj¹ i nadziejê przysz³oœci. Ale
praca wasza nie skoñczy³a siê jeszcze. Wielkie zmagania z wrogiem oczekuj¹ was. 

Zwyciêstwo wasze – to zwyciêstwo Wolnoœci. 
Zwyciêstwo wasze – to ca³a przysz³oœæ Narodu. 
Zwyciêstwo wasze  – to triumf zasady Chrystusowej i panowania Chrystusa na ziemiach zmartwych-

wsta³ej Ojczyzny. Pamiêtajcie, ¿e nieprzyjaciel ostatnich si³ dobywa, by szale zwyciêstwa na swoj¹ stro-
nê przechyliæ, by zatriumfowaæ nad niezwalczon¹ dotychczas armi¹ polsk¹. Naród pragnie was powitaæ,
jako zwyciêzców powracaj¹cych z pola bitew, ogorza³ych i spracowanych, ale z krzy¿ami zas³ugi na
piersiach i z dum¹ na czole, godnych stan¹æ w œwi¹tyniach Bo¿ych na uroczyste „Te Deum laudamus”
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375 Zob.: W. Bandurski, op. cit., s. nlb. 
376 Droga krzy¿owa Polski – u³o¿y³ w 1915 r. ks. bp W³adys³aw Bandurski, Piotrków 1916. 
377 W. Bandurski, Krwi ofiarnej czeœæ…, s. 75. 
378 Zastrze¿enia dotyczy³y jednoznacznego opowiedzenia siê po stronie Pi³sudskiego. W liœcie abp. Bilczewskiego
z 29 wrzeœnia 1915 r. do bp. Bandurskiego odnajdujemy ich Ÿród³o: Jednym z powodów, dla których w³adze rosyjskie znê-
caj¹ siê nad kap³anami i ludem archidiecezji, której piszesz siê sufraganem, s¹ Twoje wystêpy. Twoje nazwisko figuruje
w redakcjach obok nazwisk wybitnych socjalistów. Twoje proklamacje s¹ rozlepiane w Królestwie Polskim. A jaki ich sku-
tek, pozwól, ¿e przy³¹czê dos³ownie ustêp z listu jednego z tamtejszych biskupów (Kieleckiego): >>By³ Bandurski, dopoma-
ga socjalistom i ciemnej ich robocie w ba³amuceniu moich diecezjan, a naprawdê szkodê wyrz¹dza koœcio³owi. Lud wiejski
i mieszczañstwo ciemne patrz¹ na jego podpis biskupi na odezwach, ³atwo ulega omamieniu. W poniewieraniu innych bi-
skupów, agitatorowie nim siê zas³aniaj¹<<. Tam¿e, s. 87. 
379 S. Wilk, Benedykt XV i Stolica Apostolska a odrodzenie Polski w 1918 r., w: Twórcy niepodleg³oœci 1918-1922,
Warszawa 2009, s.  48-49.



*  *  *

Osobno nale¿y wspomnieæ spo³ecznoœæ emigracyjn¹, tzw. IV dzielnicê, zw³aszcza  teren Stanów Zjed-
noczonych i Kanady, gdzie pod koniec wojny rekrutowano ochotników-Polaków do armii tworzonej na
ziemi francuskiej. Bp Pawe³ Rhode, biskup pomocniczy diecezji chicagowskiej, zaanga¿owa³ siê w te
dzia³ania bardzo ofiarnie. 

Wybitny dzia³acz niepodleg³oœciowy i wielki propagator idei legionowej, wspomniany wy¿ej, ks. bp
W³adys³aw Bandurski w trakcie wojny apelowa³ do Polonii amerykañskiej: Kto kocha przesz³oœæ, a my-
œli o przysz³oœci narodu, dusz¹ ca³¹ i sercem lgnie do Legionów. Sprawa Legionów, to sprawa wszyst-
kich po polsku myœl¹cych i czuj¹cych Polaków. Wobec tej wielkiej sprawy ustaæ i zamilkn¹æ musz¹ do-
tychczasowe swary, podejrzenia wzajemne i partyjne zawiœci…

*  *  *

W chwili tworzenia siê zrêbów odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej aktywni byli w ró¿nych strukturach
duchowni. Na przyk³ad na czele Rady Narodowej Œl¹ska Cieszyñskiego by³ ks. Józef Londzin, która or-
ganizowa³a na po³udniu kraju po rozpadzie monarchii austriackiej pierwsze instytucje polskie i na jakiœ
czas wprawdzie – nie z polskiej winy – u³o¿yæ stosunki wzajemne z Czechami i podpisuj¹c umowê z re-
prezentacj¹ Narodowego Wyboru. Obron¹ Przemyœla, zagro¿onego przez Ukraiñców w listopadzie 1918 r.,
kierowa³ ks. Józef Panaœ. Ks. Antoni Miodoñski dowodzi³ oddzia³em polskich ¿o³nierzy, którzy dotarli
z pe³nym wyekwipowaniem i z broni¹ do kraju z frontu w³oskiego. Osobny rozdzia³ w walce o polskoœæ
zapisali kapelani harcerscy, obok wspomnianych wy¿ej ks. Jana Skorupki i ks. Józefa Panasia  (do Prze-
myœla dotar³ z pancerk¹ i dowodzi³ harcerzami) wypada wymieniæ przynajmniej kilka postaci duchow-
nych: ks. W. Kwiatkowskiego, katechetê w gimnazjum w Berdyczowie, mocno zaanga¿owanego
w umacnianie polskoœci; ks. dr. Gerarda Szmydta, komendanta hufca lwowskiego, odznaczonego za
obronê miasta „zawsze wiernego” Krzy¿em Walecznych;  ks. Józefa Sobczyñskiego, komendanta cho-
r¹gwi organizacji harcerskich oddzia³ów ochotniczych w 1920 r. w Zag³êbiu D¹browskim; ks. Adolfa Ja-
rosiewicza, kapelana harcerek, za kontakty z Komend¹ Naczeln¹ POW 3 na Ukrainie aresztowanego
przez czerezwyczajkê – szczêœliwie na krótko – wraz z harcerskim komendantem okrêgu podolskiego
dh. Sopoæko i wielu innych380. W okresie plebiscytowym episkopat polski w³¹czy³ siê aktywnie do
wspierania polskich Œl¹zaków i protestowali przeciwko antypolskim rozporz¹dzeniom abp. wroc³aw-
skiego Adolfa Bertrama. Duchowni anga¿owali siê politycznie i niema³a ich liczba znalaz³a siê w parla-
mencie polskim, zw³aszcza w Sejmie Ustawodawczym. 

Odzyskiwaniu niepodleg³oœci towarzyszy³a aktywnoœæ Koœcio³a, dziêkczynne modlitwy i publiczne
wypowiedzi episkopatu i poszczególnych biskupów; przebija³a w nich radoœæ i wspieranie niepodleg³o-
œciowych d¹¿eñ oraz ¿ywa troska o los Ojczyzny. 
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380 W. Nekrasz, Harcerze w bojach w latach 1914-1921, t. 1-2, Warszawa 1930-1931, passim.



K oœció³ i duchowieñstwo w dziejach narodu polskiego prezentuj¹ zespó³ okreœlonych wartoœci
i wzorców, dlatego ich postawa jest postrzegana ze szczególn¹ uwag¹. Patrz¹c na fenomen na-
szego ¿ycia narodowego i naszych aspiracji niepodleg³oœciowych, nie mo¿na nie dostrzec funk-

cji spe³nianych przez ksiê¿y i ich stosunku do sprawy narodowej, poczynaj¹c od organicznej dba³oœci
o utrzymanie to¿samoœci, tradycji historycznej i kulturowej, po ró¿ne formy wspierania bezpoœredniej wal-
ki zbrojnej. S³u¿ba duszpasterska w formacjach wojskowych jest najpe³niejsz¹ form¹ tego zaanga¿owania. 

Dlatego ju¿ w pierwszych oddzia³ach, formowanych w chwili wybuchu I wojny œwiatowej, znaleŸli
siê ksiê¿a, pragn¹cy nieœæ pomoc duchow¹ ¿o³nierzom niepodleg³oœci. Pierwszy kapelan legionowy,
o. Kosma Lenczowski, swoj¹ decyzjê o do³¹czeniu do ¿o³nierzy wyruszaj¹cych z Krakowa celem walki
z Rosj¹, wspomina³ nastêpuj¹co: niewiele stracê, gdy zginê, bo tylko ¿ycie doczesne, a mogê du¿o do-
brego uczyniæ. (...) Jaki¿ los zgotowa³ mi to szczêœcie?381. 

Podobnym przes³aniem kierowali siê i inni, liczni kapelani polskich formacji niepodleg³oœciowych
okresu wojny 1914-1918. Towarzyszyli ¿o³nierzom Legionów Polskich, formacji w Rosji, Armii Pol-
skiej we Francji, konspiratorom z Polskiej Organizacji Wojskowej. 

W trakcie wojny wykreowa³ siê pewien typ kapelana-ochotnika, dziel¹cego trudy ¿o³nierzy, towarzy-
sz¹cy im w walce, w chwilach zw¹tpieñ i nadziei. 

Kapelan zawsze wesó³, pe³en rubasznego humoru by³ z nami wszêdzie... Zbiera³ siê pu³k pod ogniem dzia³
na natarcia, to kapelan jeszcze na wymarszu kompanie b³ogos³awi³ i rozgrzeszenie in articulo mortis udzieli³;
wróci³ ktoœ ranny ze szturmu do szpitala, to na pewno zasta³ tam ju¿ kapelana, który postrzelonych „robacz-
ków” weso³ym s³owem na duchu krzepi³382 – napisa³ dawny oficer legionowy Stanis³aw Rostworowski. 

Odzyskanie przez Rzeczpospolit¹ w 1918 r. niepodleg³oœci nie zakoñczy³o s³u¿by wojskowej wielu kape-
lanów polskich formacji lat Wielkiej Wojny. W tym okresie wysokie stanowiska dziekanów sprawowali ks.
Tadeusz Jachimowski (Okrêg Generalny Kielce, kanclerz Polowej Kurii Biskupiej), ks. Antoni Matejkiewicz
(Okrêg Generalny Kielce), Antoni Niewiarowski (Okrêg Generalny Warszawa), ks. Jan Pajkert (wikariusz ge-
neralny Biskupa Polowego), ks. Józef Panaœ (Armia „Wschód”, potem Okrêg Generalny Lwów), ks.
W³adys³aw Pilin (dziekan 5 Armii), ks. Zygmunt Rydlewski (dziekan 1 i 3 Armii), ks. Jerzy Sienkiewicz
(Front Litewsko-Bia³oruski, 4 Armia), ks. Henryk Ciepicha³³ (7 Armia) i ks. Stanis³aw ̄ ytkiewicz (Okrêg Ge-
neralny Lublin, potem Front Po³udniowo-Wschodni, Front Œrodkowy, 2 Armia). 

Wielu ksiê¿y poœwiêci³o siê zawodowej s³u¿bie wojskowej. Stopieñ dziekana generalnego
(gen. bryg.) osi¹gnêli ks. Antoni Niewiarowski (ze starszeñstwem z 1919 r.) oraz ks. Bronis³aw Michal-
ski (w 1964 r.), zaœ stopieñ dziekana (p³k.) ks. Antoni Burzyñski, ks. Tadeusz Jachimowski, ks. Antoni
Matejkiewicz, ks. Jan Mauersberger, ks. Antoni Miodoñski, ks. Jan Pajkert, ks. Jerzy Sienkiewicz,
ks. Stanis³aw Sinkowski, ks. Marian Tokarzewski, ks. Antoni Zapa³a, zaœ poœmiertnie – ks. Józef Panaœ. 

Niektórzy kapelani polskich formacji z okresu I wojny œwiatowej wziêli te¿ aktywny udzia³ w wojnie 1939-
1945. Za swoj¹ dzia³alnoœæ w tym okresie ks. Józef Panaœ otrzyma³ order Virtuti Militari 5 kl. po raz drugi. 

Kapelani lat 1914-1918, s³u¿¹c w Wojsku Polskim, wnosili w jego tradycjê model s³u¿by Bogu i Oj-
czyŸnie, okreœlony przez honorowego kapelana I Brygady Legionów Polskich, bp. W³adys³awa Bandur-
skiego, poetyckim przes³aniem Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje... 
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381 K. Lenczowski, op. cit., s. 15. 
382 S. Rostworowski, Nasi kapelani, „Kwartalnik Poœwiêcony Sprawom Katolickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Pol-
sce”, 1932, nr 1, s. 29, za: J. Odziemkowski, B. Spycha³a, Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warsza-
wa 1987, s. 10. 





Patrycjusz [w³aœc. W³adys³aw] Antosz
(1882-1966)

Urodzi³ siê 22 marca 1882 r. w Krzywce pow. £añcut. Syn Jana i Marii Antoniny. 
Uczêszcza³ do gimnazjum w Rzeszowie i Przemyœlu. W 1898 r. wst¹pi³ do zako-

nu OO. Reformatów, przyjmuj¹c imiê Patrycjusz, po czym odby³ studia teologiczne.
29 czerwca 1904 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Do wybuchu wojny pracowa³ ja-
ko duszpasterz w misjach na terenie Rosji. 

2 sierpnia 1914 r. powo³any do armii austriackiej na stanowisko kapelana przy 90 pp i 36 pp Obrony
Krajowej, w koñcu wrzeœnia zdo³a³ uzyskaæ przeniesienie do Legionów. By³ kapelanem 2 pp LP.
29 wrzeœnia 1914 r. mianowany urzêdnikiem wojskowym X kl. (por.), a 27 stycznia 1915 r. – IX kl.
(kpt.). Przeszed³ ca³y szlak bojowy pu³ku, w paŸdzierniku 1914 r. zosta³ lekko ranny w g³owê. 

Po kryzysie przysiêgowym od 30 wrzeœnia 1917 r. by³ administratorem wojskowego koœcio³a garni-
zonowego w Warszawie. Funkcjê tê sprawowa³ do koñca 1918 r. 

Zwolniony do rezerwy, wkrótce zosta³ ponownie powo³any do s³u¿by w WP. Od 13 lutego 1919 do
20 stycznia 1922 r. by³ proboszczem 11 DP. Wraz z ni¹ uczestniczy³ w walkach z bolszewikami. Po za-
koñczeniu dzia³añ zbrojnych przeniesiony do rezerwy. Zweryfikowany jako st. kpl. (mjr) rez. ze star-
szeñstwem z 1 czerwca 1919 r. 

Powróci³ wówczas do zakonu, obejmuj¹c funkcjê wikarego konwentu w Krakowie (do czerwca
1923 r.). W latach 1923-1925 by³ gwardianem klasztoru w Koninie, a od 1927 r. – w Bieczu. Nastêpnie
zosta³ wikarym konwentu we Lwowie. Od wrzeœnia 1928 r. a¿ do wybuchu wojny by³ wikarym konwen-
tu w Koninie oraz równoczeœnie (do 31 sierpnia 1938 r.) kapelanem Szko³y Podoficerskiej dla Ma³olet-
nich nr 1 w tym mieœcie. 

Po kampanii 1939 r., wobec groŸby aresztowania przez Niemców, opuœci³ Konin z zamiarem przedo-
stania siê do Francji. Zdo³a³ dotrzeæ na Wêgry, gdzie zosta³ osadzony w obozie internowanych w mie-
œcie Eger. Od 1941 r. wydawa³ gazetê Goniec obozowy. W obozie spêdzi³ ca³y okres wojny. W marcu
1945 r. powróci³ do Krakowa. 

W okresie od stycznia do paŸdziernika 1948 r. sprawowa³ funkcjê gwardiana klasztoru w Krakowie,
a w latach 1951-1953 kapelana w szpitalu dla osób psychicznie chorych w Kobierzynie. W marcu 1949 r.
obchodzi³ 50. lecie pobytu w zakonie, 27 czerwca 1954 r. odby³y siê w Krakowie uroczystoœci 50. lecia
jego kap³añstwa, a 28 czerwca 1964 r. – 60. lecia. 

Cz³onek ZBoWiD. 
Zmar³ 6 lipca 1966 r. w Krakowie. Pochowany na cmentarzu w £añcucie-Wysokiej. 
By³ odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci, orderem Polonia Restituta 4 kl., czterokrotnie Krzy¿em

Walecznych, z³otym i srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. 
Opublikowa³: Z teki kapelana legionowego (Warszawa 1939). 

W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ownik biograficzny t. 1 (Warszawa 2005); W.K. Cygan: ¯o³nie-
rze Niepodleg³oœci 1863-1938. S³ownik biograficzny, t. 2 (Miñsk Mazowiecki-Warszawa-Kraków 2011); W.K. Cygan,
W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997);
Z. Duda: O. Patrycy W³adys³aw Antosz OFM (1882-1966), zakonnik i patriota (mps, Kraków 1994); S. £oza: Czy wiesz kto
to jest? (Warszawa 1938); „Dziennik Polski, Dziennik ¯o³nierza” nr 180/196; „Monitor Polski”, 1931, nr 218. 
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W³adys³aw Augustynowicz
(1888-po 1959)

Urodzi³ siê 18 paŸdziernika 1888 r. w Janowie Lubelskim. Syn Tomasza
i Agnieszki z Tyrów. 

Ukoñczy³ seminarium duchowne i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
Pracowa³ w parafii w Miêdzyrzecu Podlaskim. Tam w 1915 r. zosta³ skarbnikiem

Komitetu Obywatelskiego. 
W paŸdzierniku 1918 r. nale¿a³ do organizatorów POW w Miêdzyrzecu Podlaskim. 
W 1921 r. zosta³ pierwszym proboszczem parafii pw. Opieki Œw. Józefa w tym mieœcie. Funkcjê tê

sprawowa³ do 1932 r. (?) 
Dzia³acz spo³eczny; w 1925 r. nale¿a³ do za³o¿ycieli Kasy Stefczyka – Spó³dzielni z Odpowiedzial-

noœci¹ Nieograniczon¹. Wszed³ wówczas w sk³ad zarz¹du oraz obj¹³ przewodnictwo rady nadzorczej. 
W 1932 r. zosta³ proboszczem parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a w Mordach. 
Jednoczeœnie (a¿ do 1959 r.) prefekt w tamtejszej szkole powszechnej (póŸniej podstawowej). 
Dalsze jego losy s¹ nieznane. 
Odznaczony Medalem Niepodleg³oœci. 

W. K. Cygan: ¯o³nierze Niepodleg³oœci 1863-1938. S³ownik biograficzny, t. 2 (Miñsk Mazowiecki-Warszawa-Kraków
2011); J. Mazurek: Wspomnienia ch³opa-peowiaka, „Niepodleg³oœæ”, t. II, 1930, zesz. 2; „Monitor Polski”, 1937, nr 93. 

Ba³aban
(?-po 1918) 

W 1918 r. by³ kapelanem 5 pu³ku strzelców polskich w I Korpusie Polskim w Ro-
sji. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

S. Tworkowski: Krzy¿ Dowbora (Londyn 1986). 

W³adys³aw Bandurski
(1865-1932)

Urodzi³ siê 25 maja 1865 r. w Sokalu. Syn Wincentego, szewca, i Zofii z Harasz-
kiewiczów. 

W 1883 r. uzyska³ maturê w gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, po
czym podj¹³ studia w tamtejszym seminarium duchownym. Jednoczeœnie studiowa³
na Wydz. Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. 25 maja 1887 r. wyœwiêcony na

kap³ana, studiowa³ na Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie, gdzie w 1889 r. uzyska³ doktorat z filo-
zofii i teologii. 

Po powrocie do kraju pracowa³ jako kap³an w archidiecezji lwowskiej. 10 listopada 1889 r. zosta³ wi-
kariuszem w Kamionce Strumi³owej. W 1892 r. przeniesiony do Stanis³awowa; by³ tam wikariuszem
i prefektem w gimnazjum. W 1894 r. obj¹³ funkcjê wikariusza w parafii archikatedralnej we Lwowie.
W 1895 r. zosta³ kapelanem i sekretarzem bp. krakowskiego Jana Puzyny. W 1899 r. powo³any na sta-
nowisko kanclerza kurii biskupiej w Krakowie. W 1903 r. zosta³ kanonikiem kapitu³y katedralnej kra-
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kowskiej oraz pra³atem domowym Jego Œwi¹tobliwoœci. 10 paŸdziernika 1906 r. mianowany biskupem
sufraganem lwowskim. Wybitny kaznodzieja, dzia³acz niepodleg³oœciowy. 

W czasie I wojny œwiatowej, w czasie ofensywy rosyjskiej, 2 wrzeœnia 1914 r. opuœci³ Lwów. Hono-
rowy kapelan I Brygady Legionów, czêœciowo internowany w Wiedniu w latach 1916-1917. 

W paŸdzierniku 1920 r. zosta³ kapelanem Grupy „Bieniakonie”, a potem biskupem polowym wojsk
Litwy Œrodkowej. 

Po wojnie mieszka³ w Wilnie. By³ kapelanem oboŸnym Federacji Polskich Zw. Obroñców Ojczyzny,
honorowym kapelanem Zw. Harcerstwa Polskiego, cz³onkiem honorowym licznych organizacji komba-
tanckich. 

Zmar³ 6 marca 1932 r. w Wilnie. Pochowany w katedrze polowej WP w Warszawie. 
Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl., Polonia Restituta 1 kl., Krzy¿em Niepodleg³oœci, cztero-

krotnie Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Zas³ugi Wojsk Litwy Œrodkowej oraz papieskim orderem Pro
Ecclesia et Pontifice. 

Jest patronem wielu ulic w kraju, jego pomnik znajduje siê w zakrystii kaplicy œw. Piotra i Paw³a w ka-
tedrze wileñskiej, zaœ popiersie w katedrze polowej WP w Warszawie. 

Polski S³ownik Biograficzny t. I/1935; W.K. Cygan: ¯o³nierze Niepodleg³oœci 1863-1938. S³ownik biograficzny, t. 3 (Miñsk
Mazowiecki-Warszawa-Kraków 2011); W.K. Cygan, W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!... Duszpasterstwo
wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997); Encyklopedia Wojskowa, t. I (Warszawa 1931); T. Kryska-Karski, S. ¯ura-
kowski: Genera³owie Polski Niepodleg³ej (Warszawa 1991); B. Szwedo: Kawalerowie Virtuti Militari 
1792-1945, t. II (1914-1921), cz. 3 (Leszno-Tarnobrzeg 2006); B. Szwedo: Zawsze w pierwszej linii (Warszawa 2004); W. Wy-
socki, A. ¯ak: Biskup W³adys³aw Bandurski (Pruszków 1997); „Monitor Polski”, 1930, nr 300. 

Józef Bielawski
(1877-po 1939) 

Urodzi³ siê 1 marca 1877 r. w Brzozowie. Syn Józefa i Antoniny z Kostków. 
Ukoñczy³ gimnazjum w Sanoku (1897) oraz seminarium duchowne w Przemyœlu

(1901). 
W latach 1907-1910 bra³ udzia³ w pracach „Soko³a”, po czym do wybuchu woj-

ny by³ organizatorem i prezesem oddzia³u Zw. Strzeleckiego. 
Jednoczeœnie od 1907 do 1911 r. za³o¿yciel, a nastêpnie dyrektor Tow. Zaliczkowego w B³a¿owej

oraz dyrektor Banku Spó³dzielczego w Brzozowie (do 1935 r.). 
Podczas I wojny œwiatowej bra³ udzia³ w pracach NKN. 
W niepodleg³ej Polsce by³ prezesem Tow. Kó³ek Rolniczych, cz³onkiem rady nadzorczej Zw. Kó³ek

Ekonomicznych w Krakowie i rady nadzorczej tamtejszej jajczarni spó³dzielczej. Organizator licznych
placówek spó³dzielczych, autor artyku³ów z dziedziny bankowoœci i spó³dzielczoœci. 

W latach 30. ksi¹dz kanonik, mieszka³ w Brzozowie. 
Zmar³ po 1939 r. 
Odznaczony z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Niepodleg³oœci. 
Jest patronem ulicy w Brzozowie. 

S. £oza: Czy wiesz kto to jest?, t. II (Warszawa 1939); „Monitor Polski” 1938, nr 64. 
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Wincenty Boczar
(1887-po 1939) 

Urodzi³ siê 4 kwietnia 1887 r. w Iwoniczu. Syn Franciszka i Anny z Nyczów.
Ukoñczy³ seminarium duchowne i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
Przed I wojn¹ œwiatow¹ nale¿a³ do Dru¿yn Bartoszowych w Uhercach. 
W czasie I wojny œwiatowej zmobilizowany do armii austriackiej. Jako urzêdnik

wojskowy IX klasy (kpt.) by³ kapelanem 90 pp. Nale¿a³ do niepodleg³oœciowej Or-
ganizacji „Wolnoœæ”, wspó³pracuj¹cej z POW. 

W koñcu lat 30. proboszcz w Zg³obniu ko³o Rzeszowa. 
Zmar³ po 1939 r. 
Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939); J. Giza: Organizacja „Wolnoœæ” 1918. Polska konspiracja niepodleg³o-
œciowa w cesarsko-królewskiej armii podczas I wojny œwiatowej i losy jej bohaterów (Kraków 2011); Ranglisten des
Kaiserlichen und Königlichen Heerres 1917; „Monitor Polski”, 1933, nr 251.

L. Bojnowski
(?-po 1928?) 

Kap³an pracuj¹cy na terenie USA. W latach 1917-1918 oficer werbunkowy do
polskich formacji w New Britain. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. Zapewne zmar³ po 1928 r. 

W. Sierociñski: Armia Polska we Francji. Dzieje wojsk genera³a Hallera na obczyŸnie (Warszawa
1929); J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001). 

Jan Bubula
(?-po 1914) 

Przed I wojn¹ œwiatow¹ co najmniej od 1908 r. sprawowa³ funkcjê proboszcza pa-
rafii pw. œw. Andrzeja Aposto³a w S³opnicach Królewskich i od 1913 r. by³ prezesem
tamtejszej PDS. 

Zmar³ po 1914 r. 

H. Bagiñski: U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914 (Warszawa 1935). 

Antoni Jan Burzyñski
(1874-po 1939) 

Urodzi³ siê 27 maja 1874 r. w Wilnie. Syn Aleksandra i Walerii z Zasztowttów.
Ukoñczy³ seminarium duchowne i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
W czasie I wojny œwiatowej od 20 wrzeœnia 1917 r. by³ kapelanem 1 pu³

I Korpusu Polskiego. S³u¿y³ w nim do 1918 r. 
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Po 1918 r. w WP. Zweryfikowany jako dziekan (p³k) z 1 czerwca 1919 r., sprawowa³ funkcjê dzieka-
na OK nr IV w £odzi (1923, 1925) i OK nr I w Warszawie (1928, 1932). Wkrótce potem przeszed³ w stan
spoczynku. 

Zmar³ po 1939 r. 
Odznaczony Krzy¿em Walecznych i Medalem Niepodleg³oœci. 

Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932; Rocznik oficerski rezerw 1934; „Monitor Polski”, 1933, nr 212. 

Karol Carling
(?-po 1921) 

W czasie I wojny œwiatowej proboszcz parafii katolickiej w Wyborgu. W latach
1917-1918 kapelan Legionu Polskiego w Finlandii. Po jego rozwi¹zaniu powróci³
do funkcji proboszcza w Wyborgu. 

Zmar³ po 1921 r. 
Odznaczony Krzy¿em Walecznych. 

Wojsko Polskie 1914-1922, t. I (Koszalin 1986). 

Henryk Ciepicha³³
(1886-1934) 

Urodzi³ siê 18 lutego 1886 r. w Sobótce (Sandomierskie). Syn Franciszka i Anny
z Jasiñskich. 

Od 1903 r. przebywa³ w zak³adzie wychowawczym „Nazaret” w Warszawie.
8 grudnia 1906 r. wst¹pi³ do zakonu OO. Pijarów. 9 wrzeœnia 1911 r. z³o¿y³ profesjê
wieczyst¹ w pijarskim kolegium pw. Przemienienia Pañskiego w Krakowie.

23 wrzeœnia 1912 r. uzyska³ eksternistycznie maturê w gimnazjum œw. Anny w Krakowie. Ukoñczy³ Stu-
dium Teologiczne na Uniwersytecie Jagielloñskim (1914 r.) i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. Po d³u¿-
szych staraniach 15 maja 1915 r. uzyska³ zgodê w³adz austriackich na wst¹pienie do Legionów. 

Od 15 czerwca 1915 r. a¿ do kryzysu przysiêgowego by³ kapelanem 1 pp LP. Przeszed³ ca³y szlak bo-
jowy pu³ku w tym okresie. 7 lipca 1915 r. mianowany ppor. w I Brygadzie, a 1 stycznia 1916 r. urzêd-
nikiem wojskowym IX klasy (kpt.) z nominacji Komendy Legionów. 

W nastêpstwie kryzysu przysiêgowego 22 lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Beniamino-
wie. Przebywa³ tam najd³u¿ej ze wszystkich oficerów, bo a¿ do 12 paŸdziernika 1918 r. Zwolniony, wy-
jecha³ na Lubelszczyznê. 

W tworzonych oddzia³ach Lubelskiej Republiki Ludowej 7 listopada obj¹³ funkcjê dziekana. Po pod-
porz¹dkowaniu siê w³adz lubelskich J. Pi³sudskiemu i utworzeniu DOGen Lubelskiego by³ referentem
do spraw duchownych. 15 listopada awansowa³ na superiora. 19 kwietnia 1919 r. zosta³ przypadkowo
zraniony w brzuch na terenie Lublina. Od 1 kwietnia 1920 r. by³ dziekanem 7 Armii, zaœ od 10 wrzeœnia
– kapelanem Szko³y Podchor¹¿ych w Warszawie. 

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych od 15 listopada 1920 do 31 grudnia 1921 r. pe³ni³ funkcjê kierow-
nika duszpasterstwa Rejonu Praga, po czym przeszed³ do rezerwy. 

Równolegle w latach 1920-1925 studiowa³ na Wydz. Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Przeniesiony do rezerwy, zosta³ oddany do dyspozycji prze³o¿onych zakonu. Nie chc¹c powróciæ do

klasztoru podj¹³ starania o przyjêcie jako kap³ana diecezjalnego w diecezji lubelskiej. W marcu 1922 r.
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uzyska³ reskrypt sekularyzacyjny; wobec sprzeciwu biskupa lubelskiego podj¹³ decyzjê o wyst¹pienie ze
stanu duchownego. 

1 lipca 1922 r. powróci³ do s³u¿by czynnej (jako mjr adm. z 1 grudnia 1920 r.), obejmuj¹c funkcjê re-
ferenta Dep. VII MSWojsk. 15 grudnia 1923 r. zosta³ referentem w Biurze Historycznym. Przez krótki
okres by³ kierownikiem oœwiatowym Wojskowego Wiêzienia Œledczego w Warszawie (1 listopada 1924-
15 stycznia 1925). Nastêpnie piastowa³ stanowisko referenta w Dep. Intendentury MSWojsk. Podczas
przewrotu majowego 1926 r. zosta³ ranny w plecy. 1 kwietnia 1927 r. obj¹³ funkcjê p³atnika GISZ. 

Zmar³ 12 czerwca 1934 r. w Warszawie. Pochowany na cmentarzu wojskowym na Pow¹zkach w War-
szawie kwat. legionowa A-5. 

Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzy¿em Niepodleg³oœci i orderem Polonia Restituta 5 kl.
i srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. 

¯onaty (od 22 IX 1928) z Ann¹ N., mia³ z ni¹ syna S³awomira Jana (ur. 13 I 1930). 

W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ownik biograficzny, t. 1 (Warszawa 2005); W.K. Cygan,
W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!... Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997); En-
cyklopedia Wojskowa, t. I (Warszawa 1931); B. Szwedo: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. II (1914-1921),
cz. 3 (Leszno-Tarnobrzeg 2006); B. Szwedo: Zawsze w pierwszej linii (Warszawa 2004); S.F. Sk³adkowski: Beniaminów 
1917-1918 (Warszawa 1935); S.F. Sk³adkowski: Moja s³u¿ba w Brygadzie. Pamiêtnik polowy (Warszawa 1990); Lista star-
szeñstwa oficerów Legionów Polskich (Warszawa 1917); Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932; CAW: akta personalne
1368, 5916, 6277; „Monitor Polski”, 1931, nr 251. 

Jan Cieplak
(1857-1926) 

Urodzi³ siê 17 sierpnia 1857 r. w D¹browie Górniczej. Syn Jacka i Julii z Bugaj-
skich. 

W latach 1873-1878 studiowa³ w seminarium duchownym w Kielcach. Nastêpnie
specjalizowa³ siê w Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie od 1882 r. prowadzi³
wyk³ady z archeologii biblijnej, liturgiki, teologii moralnej, œpiewu koœcielnego,

a od 1889 r. – teologii dogmatycznej. By³ tak¿e bibliotekarzem i ojcem duchownym tej uczelni. Wobec
sprzeciwu w³adz rosyjskich nie obj¹³ stanowiska rektora seminarium duchownego w Kielcach (1897 r.).
W 1908 r. zosta³ biskupem sufraganem mohylewskim. W latach 1909-1910 sprawowa³ te¿ funkcjê pre-
zesa Kolegium Duchownego w Petersburgu, z której zwolniono go na skutek jego propolskiej postawy. 

W 1914 r. zosta³ administratorem archidiecezji mohylewskiej (do grudnia 1917 r.). Wspó³organizator
s³u¿by duszpasterskiej w formacjach polskich na terenie Rosji i nieformalny jej zwierzchnik. W 1919 r.
zosta³ arcybiskupem tytularnym i jako wikariusz generalny zarz¹dza³ archidiecezj¹. 

Aresztowany w 1920 r. przez bolszewików, by³ krótki okres czasu wiêziony. Ponownie aresztowany
w czerwcu 1922 r., wyrokiem s¹du z dnia 25 marca 1923 r. zosta³ skazany za dzia³alnoœæ antybolszewic-
k¹ na karê œmierci, zamienion¹ na 10 lat wiêzienia. W nastêpstwie wymiany na pocz¹tku 1924 r. powró-
ci³ do Polski. Wyjecha³ do Rzymu, a potem do Stanów Zjednoczonych. Mianowany 14 grudnia 1925 r.
pierwszym metropolit¹ wileñskim, zmar³ przed objêciem diecezji. 

Zmar³ 17 lutego 1926 r. w Passaic w USA i zosta³ pochowany w Wilnie. 
Odznaczony orderem Polonia Restituta 1 kl. i Krzy¿em Walecznych. 

Cz. Falkowski, w: Polski S³ownik Biograficzny t. IV/1938; R. Bender: Encyklopedia Katolicka, t. III (Lublin 1985);
F. Rutkowski: Arcybiskup Jan Cieplak (Warszawa 1934).
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Józef Cieœlik
(1881-po 1933) 

Urodzi³ siê 31 paŸdziernika 1881 r. 
Ukoñczy³ seminarium duchowne i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
By³ cz³onkiem Tow. Gimnastycznego Sokó³ w Rzeszowie. 
Po 1918 r. w Wojsku Polskim. Po wojnie w rezerwie. Zweryfikowany jako kpl.

(kpt.) rez. ze starszeñstwem z 1 czerwca 1919 r. 
Zmar³ po 1933 r. 

Sprawozdanie z czynnoœci Wydzia³u Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³ w Rzeszowie za rok 1913 (Rzeszów
1914); Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik oficerski rezerw 1934. 

Jan Czyrek
(1871- po 1939) 

Urodzi³ siê 25 listopada 1871 r. w Studzianie pow. Przeworsk. Syn Antoniego
i Anny z Przewrockich. 

Ukoñczy³ gimnazjum w Rzeszowie (1891 r.) i Wydz. Teologiczny Uniwersytetu
Lwowskiego (1896 r.). Nastêpnie zosta³ proboszczem w Kamionce Strumi³owej.
Tam w latach 1896-1928 by³ prezesem, a póŸniej (do 1939 r.) cz³onkiem zarz¹du

„Soko³a”. Jednoczeœnie w latach 1910-1914 czynny w Dru¿ynach Bartoszowych. W 1900 r. za³o¿y³, po
czym by³ prezesem Tow. Szko³y Ludowej. Podczas I wojny œwiatowej w 1915 r. aresztowany przez w³a-
dze rosyjskie, do 1917 r. by³ wiêziony w £ucku i Kijowie. 

W 1918 r. by³ za³o¿ycielem, a nastêpnie prezesem rady nadzorczej Sk³adnicy Kó³ek Rolniczych.
W tym te¿ roku wiêziony przez w³adze ukraiñskie. 

Sprawowa³ funkcjê cz³onka rady miejskiej w Kamionce Strumi³owej. Za³o¿yciel i dyrektor Kasy Stef-
czyka, prezes rady nadzorczej Banku Spó³dzielczego, prezes Tow. Bursy Gimnazjalnej. Za³o¿yciel Tow.
„Gwiazda”; nale¿a³ do zarz¹du Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Ligi Morskiej i Kolonialnej,
Polskiego Czerwonego Krzy¿a, Polskiego Bia³ego Krzy¿a, Zw. Harcerstwa Polskiego w Kamionce Stru-
mi³owej. Uzyska³ tytu³ pra³ata, a przed 1939 r. stanowisko dziekana. 

Zmar³ po 1939 r. 

S. £oza: Czy wiesz kto to jest?, t. II (Warszawa 1939). 

Stanis³aw Czy¿ewski
(1891-po 1938) 

Urodzi³ siê w 1891 r.
Ukoñczy³ seminarium duchowne i w 1915 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana.
W 1917 r. wst¹pi³ do I Korpusu Polskiego. Sprawowa³ funkcjê kapelana 1 psp. Po

demobilizacji korpusu w 1918 r. zapewne powróci³ do kraju.
W 1924 r. by³ katechet¹ w ¿eñskim gimnazjum w Suwa³kach. Od 1931 r. notariusz

kurii archidiecezji wileñskiej oraz sekretarz arcybiskupa ks. K. Michalkiewicza.
Zmar³ po 1938 r.
Odznaczony Medalem Niepodleg³oœci.

Schematyzm Archidiecezji Wileñskiej z 1938 r.; „Monitor Polski”, 1933, nr 171.
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Stanis³aw Dahl
(?-po 1939) 

Przed I wojn¹ œwiatow¹ w okresie od 13 listopada 1912 do 31 lipca 1914 r. spra-
wowa³ funkcjê skarbnika w Dru¿ynie Bartoszowej w Kraczkowej. 

W koñcu lat 30. proboszcz w Kraczkowej ko³o Rzeszowa. 
Zmar³ po 1939 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Hilary Dani³owicz
(?-po 1932) 

W czasie I wojny œwiatowej od 1917 r. w I Korpusie Polskim. Sprawowa³ funk-
cjê kapelana 3 pu³ku strzelców. Po demobilizacji korpusu w 1918 r. zapewne powró-
ci³ do kraju. 

Zmar³ po 1932 r. 
Odznaczony Medalem Niepodleg³oœci. 

„Monitor Polski”, 1932, nr 245. 

Teofil D¹browski
(?-1941)

W czasie I wojny œwiatowej s³u¿y³ w I Korpusie Polskim w Rosji. By³ kapelanem
9 pu³ku strzelców polskich.

W latach 1926-1938 sprawowa³ funkcjê proboszcza parafii pw. Niepokalanego
Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Wigrach. Przeniesiony na emeryturê,
zamieszka³ w Suwa³kach.

Tam zmar³ w 1941 r.

J. Odziemkowski, S. Fr¹tczak: Polskie duszpasterstwo wojskowe (Warszawa 1996).

Jan Józef Dekowski
(1881-1949) 

Urodzi³ siê 17 czerwca 1881 r. w Wygodzie ko³o P³ocka. Syn Micha³a, rolnika,
i Marii ze Strychalskich. 

Wraz z rodzicami wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych. Mieszka³ w Scranton
w Pensylwanii. 

Po ukoñczeniu Kolegium Œw. Ducha w Pittsburghu studiowa³ w polskim semina-
rium w Detroit i w seminarium Œw. Ducha w Ferndale Conn. W 1911 r. ukoñczy³ studia teologiczne
w seminarium Œw. Ducha w Pary¿u i 30 lipca zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. Nastêpnie powróci³ do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie pracowa³ jako wikariusz i katecheta w Pittsburghu. 

24 paŸdziernika 1917 r. wst¹pi³ do tworzonych w Ameryce oddzia³ów polskich. By³ kapelanem w obozie
w Niagara on the Lake w Kanadzie. Na pocz¹tku 1918 r. przewieziony do Francji. W tworzonej tam Armii
Polskiej obj¹³ stanowisko kapelana 3 pu³ku strzelców polskich. Uczestniczy³ w walkach z Niemcami na
froncie w Wogezach. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych 3 stycznia 1919 r. zosta³ zdemobilizowany. 
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Powróci³ wówczas do Kanady. 21 sierpnia 1920 r. zosta³ proboszczem parafii pw. œw. Marii w Toron-
to, a w 1922 r. tamtejszej parafii pw. œw. Stanis³awa Kostki. We wrzeœniu 1937 r. obj¹³ funkcjê kapela-
na kolegium de la Salle w Aurora (Ontario), a 21 sierpnia 1941 r. proboszcza parafii pw. Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy w St. Catherines w Ontario. 

Zmar³ 26 marca 1949 r. w St. Catherines. Pochowany w kwaterze polskich ¿o³nierzy w Niagara on the Lake. 
Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl. i francuskim Krzy¿em Wojennym. 

B. Szwedo: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. II (1914-1921), cz. 3 (Leszno-Tarnobrzeg 2006); B. Szwedo: Za-
wsze w pierwszej linii (Warszawa 2004); J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001). 

Ludwik Dêbski
(?-po 1939) 

Przed I wojn¹ œwiatow¹ w okresie od 1 czerwca 1912 do 1 marca 1914 r. sprawo-
wa³ funkcjê naczelnika Dru¿yny Bartoszowej w Baryszu. 

W koñcu lat 30. pracowa³ jako katecheta w Bóbrce. 
Zmar³ po 1939 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Jan Domino
(?-po 1939) 

W czasie I wojny œwiatowej zmobilizowany do armii austriackiej, by³ kapelanem
17 pp Obrony Krajowej. Nale¿a³ do niepodleg³oœciowej organizacji „Wolnoœæ”,
wspó³pracuj¹cej z POW. 

W 1939 r. przebywa³ w Warszawie. 
Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

Informacje Jerzego Gizy z Krakowa. 

Stefan Downar
(1886-1942) 

Urodzi³ siê 13 sierpnia 1886 r. w Wieruszowie pow. Wieluñ. Syn Andrzeja i An-
toniny z Ginkowskich. 

Ukoñczy³ gimnazjum rz¹dowe w Warszawie oraz seminarium duchowne we W³o-
c³awku (1911 r.), po czym zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 

Zosta³ wówczas wikariuszem i prefektem szkó³ powszechnych w Widawie, Kole
(od 1912 r.), Parznie (1913-1914) i £asku. W 1916 r. zosta³ prefektem w gimnazjum humanistycznym
w Pyzdrach pod S³upc¹. 

Cz³onek POW, w listopadzie 1918 r. uczestniczy³ w rozbrajaniu Niemców w Pyzdrach. 
W 1925 r. ukoñczy³ Wydz. Filozoficzny Uniwersytetu Poznañskiego, uzyskuj¹c dyplom nauczyciela

historii szkó³ œrednich i seminariów nauczycielskich. W tym te¿ roku zosta³ radnym miejskim w Pyz-
drach; by³ równie¿ cz³onkiem sejmiku i wydz. powiatowego w S³upcy oraz cz³onkiem rady powiatowej
w Koninie. 

29 sierpnia 1928 r. zosta³ proboszczem parafii w Pyzdrach, zaœ 18 grudnia 1935 r. – w Zbrachlinie pod
Nieszaw¹. 
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W latach 1935-1938 pose³ wybrany do Sejmu RP w okrêgu wyborczym nr 19 (Ko³o). Przyczyni³ siê
do uzyskania przez Katolicki Uniwersytet Lubelski pe³nych praw uczelni pañstwowych. 

Po kampanii 1939 r. 21 paŸdziernika zosta³ aresztowany przez Niemców. Pocz¹tkowo wiêziony
w Aleksandrowie, a od listopada w zak³adzie dla umys³owo chorych w Œwieciu oraz w klasztorze
OO. Werbistów w Górnej Grupie. Od 28 lutego 1940 r. przebywa³ w obozie koncentracyjnym w Stutt-
hofie, od 10 kwietnia w Sachsenhausen, a od 14 grudnia w Dachau. 

Zamordowany 4 maja 1942 r. 
Odznaczony orderem Polonia Restituta 4 kl., Medalem Niepodleg³oœci i srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. 

Pos³owie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. S³ownik biograficzny, t. I (Warszawa 1998); Kto by³ kim
w Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa 1994); „Monitor Polski”, 1933, nr 292. 

Drêgowski
(?-po 1914) 

Nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej w Borkach Wielkich. 
Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

J. Durzyñski
(?-po 1918) 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Alen-
con. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001). 

Józef Dziedzic
(?-przed 1939) 

By³ jednym z za³o¿ycieli i cz³onkiem Dru¿yny Bartoszowej w Wojtkowej. 
Zmar³ przed 1939 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Jan Ferens
(1887-1965)

Urodzi³ siê 15 sierpnia 1887 r. w Rudzie pow. ¯ydaczów. Syn Franciszka i Wik-
torii z Szustaków. 

Ukoñczy³ gimnazjum we Lwowie (1908 r.) i Wydz. Teologiczny Uniwersytetu Lwow-
skiego (1912 r.). Wyœwiêcony na kap³ana, do 1918 r. by³ wikariuszem w Buczaczu. Tam
w latach 1912-1914 bra³ czynny udzia³ w pracach Polskiej Dru¿yny Strzeleckiej. 
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W czasie I wojny œwiatowej w POW w Ko³omyi, gdzie od 1918 r. by³ jej komendantem. Tam do 1922 r.
sprawowa³ funkcjê wikariusza. Nastêpnie pracowa³ w Stryju, a latach 1925-1935 sprawowa³ funkcjê
proboszcza w Delatynie, po czym a¿ do 1945 r. by³ proboszczem w Ska³acie oraz dziekanem. Dzia³acz
spo³eczny: sprawowa³ funkcjê wiceprezesa Komitetu Porozumiewawczego Polskich Organizacji Spo-
³ecznych, by³ cz³onkiem zarz¹du Tow. Szko³y Ludowej w Ska³acie. 

Po 1945 r. wyjecha³ do parafii w Ropczycach. 
Zmar³ w 1965 r. 
Odznaczony Medalem Niepodleg³oœci. 

S. £oza: Czy wiesz kto to jest?, t. II (Warszawa 1939). 

Andrzej Tomasz Gawêdzki
(1893-1977) 

Urodzi³ siê 30 listopada 1893 r. w Mariampolu. Syn Romana i Julii z Sobolewskich. 
Uczy³ siê w gimnazjum w Suwa³kach, w którym nale¿a³ do tajnego ko³a niepod-

leg³oœciowego. Ukoñczy³ seminarium duchowne w Sejnach, przez dwa semestry
uczy³ siê w Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1916 r. zosta³ wyœwiêcony na
kap³ana. 

W 1917 r. wst¹pi³ do I Korpusu Polskiego. Po jego demobilizacji powróci³ do kraju. 
Jako wikariusz w Augustowie nale¿a³ do POW. W 1920 r. by³ kapelanem 41 pp. Po zakoñczeniu woj-

ny przeniesiony do rezerwy. Zweryfikowany jako kpl. (kpt.) rez. z 1 czerwca 1919 r. 
By³ proboszczem w Grajewie oraz dziekanem szczuczyñskim. 
Dzia³acz spo³eczny: sprawowa³ funkcjê prezesa ko³a Ligi Obrony Powietrznej Pañstwa w Grajewie

oraz tamtejszego Tow. Rozwoju Ziem Wschodnich. 
24 sierpnia 1939 r. zmobilizowany do Wojska Polskiego, zosta³ kapelanem 9 psk. S³u¿y³ w nim a¿ do

kapitulacji pod Kockiem (6 paŸdziernika). Przebywa³ w niewoli niemieckiej m.in. w oflagu w Murnau.
Przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, póŸniej do Dachau. W 1945 r. uwolniony
przez oddzia³y alianckie.

Przydzielony do 2 Korpusu Polskiego we W³oszech, by³ kapelanem 5 polowego szpitala ewakuacyj-
nego. W 1946 r. awansowa³ na st. kpl. (mjr.). Po przybyciu do Wlk. Brytanii i demobilizacji wyjecha³ do
Argentyny. W 1972 r. awansowany przez prezydenta A. Zaleskiego do stopnia proboszcza (pp³k.). 

Zmar³ 15 lutego 1977 r. w Rosario. 
Odznaczony Krzy¿em Walecznych, z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Niepodleg³oœci. 

Kapelani wrzeœniowi (Warszawa 2001); S. £oza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1938); Rocznik oficerski rezerw 1934;
„Monitor Polski”, 1931, nr 287. 

Walenty Antoni Gawroñski
(? -1942?) 

W latach 1897-1942 by³ proboszczem w parafii w Skrzydlnej. Tam od 1913 r.
sprawowa³ funkcjê prezesa PDS. 

Zmar³ w 1942 r. (?) 
Odznaczony Medalem Niepodleg³oœci. 

H. Bagiñski: U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914 (Warszawa 1935); „Monitor
Polski”, 1932, nr 217. 
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Antoni Gerwel
(?-1942) 

Ukoñczy³ seminarium duchowne i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
W 1917 r. by³ kapelanem 2 pu³ku strzelców w I Korpusie Polskim, a nastêpnie

w artylerii. 
W niepodleg³ej Polsce w latach 1924-1925 sprawowa³ funkcjê proboszcza parafii

pw. Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Wigrach, zaœ potem
(1925-1930) w parafii pw. œw. Kazimierza w Nowych Piekutach, a nastêpnie do 1938 r. w parafii pw.
Chrystusa Króla Wszechœwiata w £ysych. Od 1938 r. by³ proboszczem parafii pw. Œwiêtego Ducha
w Kadzidle. 

Aresztowany 9 kwietnia 1940 r. przez funkcjonariuszy gestapo, zosta³ osadzony w obozie w Dzia³do-
wie. PóŸniej by³ wiêziony w obozach koncentracyjnych w Dachau i Gusen oraz ponownie w Dachau. 

Tam zmar³ 31 sierpnia 1942 r. 

J. Odziemkowski: S³u¿ba duszpasterska Wojska Polskiego (Warszawa 1998); S. Tworkowski: Krzy¿ Dowbora (Londyn 1986).

Bronis³aw Gilewicz
(1871-1922) 

Urodzi³ siê 11 listopada 1871 r. w Brodach, Tarnopolskie. Syn Bronis³awa oraz
Marceli z Szulców. 

17 paŸdziernika 1889 r. wst¹pi³ w Starej Wsi do zakonu OO. Jezuitów. Studiowa³
filozofiê w Nowym S¹czu (1896-1899) oraz teologiê w Krakowie (1899-1904),
6 lipca 1902 r. uzyska³ œwiêcenia kap³añskie. Pisarz i prefekt biblioteki w Krakowie

(1905-1909). By³ zastêpc¹ dyrektora wydawnictw, wyda³ Kalendarz Pos³añca Serca Jezusowego na
1907 i 1908 r. Wobec ciê¿kiej choroby nerwowo-umys³owej 22 grudnia 1909 r. zwolniony z zakonu.
PóŸniej przez 2 lata pracowa³ jako katecheta we Lwowie, zaœ ostatecznie jako kap³an w Bani³owie na
Bukowinie (do listopada 1914 r.). 

Od 18 listopada 1914 r. s³u¿y³ w baonie uzupe³niaj¹cym kpt. A. Galicy, w którym 31 grudnia obj¹³
funkcjê kapelana. By³ nim tak¿e w szkole podchor¹¿ych LP oraz w Komendzie Grupy LP (od wiosny
1915 r.). Po utworzeniu 6 pp LP piastowa³ w nim urz¹d duszpasterski. 27 wrzeœnia mianowany urzêdni-
kiem wojskowym IX kl. (kpt.). Uczestniczy³ w kampanii wo³yñskiej. Od stycznia 1917 r. by³ duszpaste-
rzem domu uzdrowieñców w Kamieñsku. 

Po kryzysie przysiêgowym pozosta³ w PKP. Sprawowa³ funkcjê kapelana w domach uzdrowieñców
w Krakowie, Zakopanem i (od 8 lutego 1918 r.) w Nowym Mieœcie pod Przemyœlem. Podczas przejœcia
II Brygady przez front pod Rarañcz¹ (15/16 lutego 1918) pozostawa³ na urlopie, lecz na wieœæ o tej ak-
cji powróci³ do Huszt, gdzie zosta³ aresztowany przez Austriaków i do 15 maja by³ wiêziony. Po zwol-
nieniu stara³ siê pomagaæ w ucieczkach wiêzionym legionistom. 

5 lipca wst¹pi³ do PSZ, obejmuj¹c 7 listopada stanowisko szefa urzêdu duszpasterskiego dla WP
Okrêgu Piotrków. Po rozbrojeniu Niemców automatycznie przeszed³ do WP. 

Od 11 listopada by³ kapelanem pu³ku Okrêgu Piotrkowskiego. W lipcu 1919 r. na w³asn¹ proœbê zo-
sta³ zwolniony z obowi¹zków duszpasterskich przy pozostawieniu pracy kulturalno-oœwiatowej. By³ re-
ferentem oœwiatowym garnizonu Piotrków, kierownikiem uniwersytetu ¿o³nierskiego oraz kursów mi-
strzowskich. Na pocz¹tku lipca 1920 r. zachorowa³, lecz wobec trudnej sytuacji na froncie powróci³ do
s³u¿by. Ostatecznie w listopadzie 1920 r., w zwi¹zku ze stale pogarszaj¹cym siê stanem zdrowia, prze-
niesiono go do dyspozycji biskupa polowego. Jako inwalida z dniem 1 grudnia 1921 r. w stopniu kpl.
przeszed³ do rezerwy. Zweryfikowany jako kpl. (kpt.) rez. z 1 czerwca 1919 r. 
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Osiad³ w przyznanej mu dzia³ce w Rokicinach. 
Zmar³ 12 sierpnia 1922 r. w £odzi. Pochowany na tamtejszym cmentarzu Starym. 
Poœmiertnie otrzyma³ Krzy¿ Niepodleg³oœci. 

W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ownik biograficzny, t. 2 (Warszawa 2006); W.K. Cygan,
W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...”. Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997);
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na Ziemiach Polski i Litwy 1564-1995 (Kraków 1996); L. Grzebieñ: S³ownik jezuitów pol-
skich 1564-1990, t. 3 (Kraków 1993); K. Nowina-Konpka: Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich
(Kraków 1993); Rok bojów na Polesiu 1915-1916 (Warszawa 1917); Lista starszeñstwa oficerów Legionów Polskich (War-
szawa 1917); CAW: I. 120.1.266, akta Krzy¿a Niepodleg³oœci 231; „Monitor Polski”, 1937, nr 64. 

Micha³ Godlewski
(?-po 1918) 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Sille-
-le-Guillaume. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Haller: Pamiêtniki (Londyn 1964); J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce
(Warszawa 2001). 

Adam Hentschel
(1875-1918) 

Urodzi³ siê w 1875 r. 
Ukoñczy³ seminarium duchowne i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
Przed I wojn¹ œwiatow¹ skarbnik Dru¿yny Bartoszowej w Bi³ce Szlacheckiej. 
Proboszcz parafii w Bi³ce Szlacheckiej. W listopadzie 1918 r. zorganizowa³ od-

dzia³ partyzancki do walki z Ukraiñcami. Aresztowany za przynale¿noœæ do Dru¿y-
ny Bartoszowej. 

Rozstrzelany przez Ukraiñców 30 grudnia 1918 r. w Kurowicach. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939); W obronie Lwowa i wschodnich Kresów. Polegli od 1-go listopada 1918
do 30-go czerwca 1919 r. (Lwów 1926). 

Tadeusz Julian Jachimowski
(1892-1944) 

Urodzi³ siê 17 lutego 1892 r. w Kazimierzy Ma³ej na KielecczyŸnie. Syn Juliana,
nauczyciela, i Heleny z Kobylañskich. 

Ukoñczy³ gimnazjum w Piñczowie, po czym uczy³ siê w seminarium duchownym
w Kielcach. Nastêpnie (od 1913 r.) kszta³ci³ siê w Akademii Duchownej w Peters-
burgu, uzyskuj¹c dyplom magistra Œw. Teologii. By³ prezesem stow. akademickiego

„Polonia”. W 1914 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
Od kwietnia 1917 r. kapelan w Dywizji Strzelców Polskich, a potem w I Korpusie Polskim. Sprawo-

wa³ funkcjê kapelana w 4 psp, a od wrzeœnia dziekana 1 dywizji i kapelana 2 psp. Po demobilizacji kor-
pusu w czerwcu 1918 r. powróci³ do kraju. 
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Podj¹³ pracê jako prefekt w gimnazjum w Miechowie. 
Od listopada 1918 r. w WP. By³ kapelanem garnizonu w Miechowie, nastêpnie (od grudnia) dzieka-

nem Okrêgu Generalnego Kielce, a od stycznia 1919 r. regensem konsystorza polowego, potem (od
kwietnia) kanclerz Polowej Kurii Biskupiej. 

Po wojnie zawodowy kapelan WP. Zweryfikowany jako dziekan (p³k) z 1 czerwca 1919 r. Od 1926 r.
oficja³ s¹du biskupa polowego. W 1923 r. uzyska³ doktorat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1933 r. przeniesiony w stan spoczynku. 

By³ kanonikiem honorowym kapitu³y kieleckiej, tajnym szambelanem Jego Œwi¹tobliwoœci, wicerek-
torem koœcio³a akademickiego œw. Anny w Warszawie. Od 1931 r. redaktor Kwartalnika poœwiêconego
sprawom katolickiego duszpasterstwa wojskowego w Polsce. 

Autor licznych prac specjalistycznych, cz³onek komisji do badania dziejów filozofii w Polsce Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci. 

Podczas kampanii 1939 r. uczestniczy³ w obronie Warszawy. 5 paŸdziernika aresztowany przez Niem-
ców, do kwietnia 1940 r. by³ wiêziony na Pawiaku. Nastêpnie rektor koœcio³a œw. Anny. 

Od 1941 r. uczestniczy³ w dzia³alnoœci konspiracyjnej. Pocz¹tkowo by³ za³o¿ycielem i prezesem Tow.
Patriotycznego, zaœ od lutego 1943 r. (formalnie od grudnia 1942 r.) szef duszpasterstwa Armii Krajo-
wej ps. „Budwicz”. Jednoczeœnie od lipca 1943 r. piastowa³ godnoœæ wikariusza generalnego i zastêpcy
biskupa polowego WP. By³ cz³onkiem, a potem przewodnicz¹cym komisji duchowieñstwa w Dep. Wy-
znañ Religijnych Delegatury Rz¹du RP na Kraj. Wyk³ada³ w tajnym seminarium duchownym. Od stycz-
nia (lub marca) 1944 r. cz³onek Rady Jednoœci Narodowej. 

Zamordowany 7 lub 8 sierpnia 1944 r. podczas powstania warszawskiego w pobli¿u koœcio³a œw. Woj-
ciecha na Woli. 

Odznaczony orderem Polonia Restituta 4 kl., z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em Walecznych. 
Jego pamiêci poœwiêcono tablice w koœciele œw. Anny w Warszawie oraz w koœciele w Kazimierzy Ma³ej. 

Kapelani wrzeœniowi (Warszawa 2001); A.K. Kunert: S³ownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944,
t. 1 (Warszawa 1987); S. £oza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1938); Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932. 

Janiszewski
(?-po 1914) 

Przed I wojn¹ œwiatow¹ nale¿a³ do dzia³aczy Dru¿yn Bartoszowych na Bukowi-
nie. 

Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

J.N. Janowski
(?-po 1918) 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Plo-
uaret. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001). 
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Jaworski
(?-po 1914) 

Nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej w Stojañcach. 
Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Józef Jaworski
(1881-1962) 

Urodzi³ siê 8 grudnia 1881 r. w Mogilnie. Syn Micha³a i Stefanii z Chudziñskich. 
Jako dziecko z rodzicami wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych. 
Ukoñczy³ szko³ê œredni¹, po czym podj¹³ pracê zawodow¹ jako aptekarz. 
W 1900 r. wst¹pi³ do Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Œwiêtego. Ukoñczy³ stu-

dia filozoficzne na Uniwersytecie Duquesne w Pittsburghu oraz teologiczne w semi-
narium Œw. Ducha w Pary¿u i 28 paŸdziernika 1910 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 

Po œwiêceniach powróci³ do Pittsburgha, gdzie pracowa³ jako wikariusz i katecheta. 
1 czerwca 1917 r. wst¹pi³ do formacji polskich organizowanych w USA i 1 paŸdziernika zosta³ pierw-

szym kapelanem w obozie w Niagara on the Lake w Kanadzie. 10 stycznia 1918 r. przewieziony do
Francji, od 3 lipca sprawowa³ funkcjê kapelana 1 psp i 1 dywizji. Uczestniczy³ w walkach z Niemcami
na terenie Szampanii i Wogezów. W sk³adzie armii wiosn¹ 1919 r. przyjecha³ do Polski. By³ kapelanem
43 pp (b. 1 psp). Uczestniczy³ w walkach z bolszewikami. W maju 1920 r. urlopowany, wyjecha³ do Sta-
nów Zjednoczonych, by tam propagowaæ „Polsk¹ po¿yczkê pañstwow¹”. 

W lutym 1921 r. powróci³ do Polski i obj¹³ stanowisko dziekana Okrêgu Generalnego Bia³ystok.
20 czerwca 1922 r. przeniesiony do rezerwy. Zweryfikowany jako st. kpl. (mjr) ze starszeñstwem
z 1 czerwca 1919 r. 

Po uzyskaniu ekskardynacji z macierzystego zgromadzenia, podj¹³ pracê duszpastersk¹ w parafii
pw. Serca Jezusowego w Poznaniu-Je¿ycach. Od 1923 r. pracowa³ w parafii œw. Wincentego á Paulo
w Bydgoszczy. By³ te¿ tam katechet¹ w szkole wydzia³owej ¿eñskiej. W 1933 r. poprosi³ o powtórne
przyjêcie do Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Œwiêtego i w maju wst¹pi³ do nowicjatu w Puszczyko-
wie. 21 czerwca z³o¿y³ profesjê zakonn¹, a w 1937 r. œluby wieczyste. 

W 1938 r. wyjecha³o USA. Prowadzi³ pracê duszpastersk¹ w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi
w Pittsburghu. 

W 1946 r. wst¹pi³ do armii amerykañskiej. By³ kapelanem w Fort Upton. 
Po zakoñczeniu s³u¿by zosta³ rezydentem w parafii „Na Górkach” w Pittsburghu. W 1955 r. przeniós³

siê do zak³adu opiekuñczego przy szpitalu St. Rosario w Cambridge Springs. 
Tam zmar³ 26 stycznia 1962 r. i zosta³ pochowany na cmentarzu w Pittsburghu. 
Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzy¿em Walecznych, Medalem Niepodleg³oœci i francu-

skim Krzy¿em Wojennym. 

B. Szwedo: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. II (1914-1921), cz. 3 (Leszno-Tarnobrzeg 2006); B. Szwedo: Za-
wsze w pierwszej linii (Warszawa 2004); Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik oficerski rezerw 1934; „Monitor Polski”,
1937, nr 64. 
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Stanis³aw Joszt
(1887-1954) 

Urodzi³ siê 26 marca 1887 r. w Podhuszczy pow. Zamoœæ. Syn Micha³a i El¿bie-
ty ze Szpryngerów. 

Pocz¹tkowo kszta³ci³ siê w rodzinnym domu, a nastêpnie w szko³ach w Zamoœciu
i Piotrkowie. W 1905 r. wst¹pi³ do seminarium duchownego. Œwiêcenia kap³añskie
uzyska³ 10 lipca 1910 r. 

Pocz¹tkowo (do 1912 r.) pracowa³ w parafii £ukowa, a potem w Czêstoborowicach. Od 1914 r. spra-
wowa³ funkcjê wikarego w £ukowie. Tam te¿ wyk³ada³ religiê i metodykê na kursach nauczycielskich. 

W czasie I wojny œwiatowej nale¿a³ do POW w £ukowie. Ze wzglêdu na niemieckie podejrzenia co
do jego dzia³alnoœci w 1916 r. na 6 tygodni zosta³ przeniesiony do Samogoszczy, a od 27 lutego 1917 r.
by³ administratorem parafii Borowie. 

1 marca 1919 r. zosta³ proboszczem parafii Tuczna oraz jednoczeœnie dziekanem tamtejszego dekana-
tu. W latach 1926-1932 sprawowa³ funkcjê proboszcza parafii pw. Najœwiêtszego Zbawiciela w Rykach.
W 1932 r. by³ proboszczem w Stoczku £ukowskim, a nastêpnie (w latach 1932-1936) proboszczem pa-
rafii pw. œw. Zygmunta w £osicach i tamtejszym dziekanem. W 1936 r. zosta³ przeniesiony na analogicz-
ne stanowisko do Soko³owa Podlaskiego. 

Podczas II wojny œwiatowej przez rok (1942-1943) zajmowa³ stanowisko proboszcza w Sterdyni, po
czym powróci³ do Soko³owa Podlaskiego. By³ tam proboszczem do 1951 r. W 1951 r. otrzyma³ tytu³ pra-
³ata kapitu³y kolegiaty Œw. Trójcy w Janowie Podlaskim i w tym te¿ roku obj¹³ funkcjê notariusza s¹du
duchownego w Siedlcach. 

Zmar³ 15 listopada 1954 r. 
Odznaczony Medalem Niepodleg³oœci. 

Encyklopedia Ryk,  www.ryki pl; J. Mazurek: Wspomnienia ch³opa-peowiaka, „Niepodleg³oœæ”, 1930, t. II, zesz. 2; „Mo-
nitor Polski”, 1934, nr 27. 

Eugeniusz Kapusta
(1891-po 1938) 

Urodzi³ siê 4 wrzeœnia 1891 r. w Brodach I³¿eckich. Syn Jana i Franciszki z So-
ko³ów. 

Ukoñczy³ gimnazjum i seminarium duchowne w Sandomierzu oraz Akademiê
Duchown¹ w Petersburgu. 

Jako kapelan s³u¿y³ w I Korpusie Polskim. Po jego demobilizacji w 1918 r. po-
wróci³ do kraju. 

Od 1918 r. w WP. Po zakoñczeniu wojny przeniesiony do rezerwy. Zweryfikowany jako proboszcz
(pp³k) rez. z 1 czerwca 1919 r. 

Zamieszka³ w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, gdzie pracowa³ jako prefekt w tamtejszym gimnazjum pañ-
stwowym. 

Cz³onek miejskiej komisji WF i PW, komendant hufca harcerskiego w Ostrowcu, cz³onek zarz¹du ko-
³a Przyjació³ Harcerzy. 

Zmar³ po 1938 r. 
Odznaczony Krzy¿em Walecznych, Medalem Niepodleg³oœci i srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. 

S. £oza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1938); Rocznik oficerski rezerw 1934; „Monitor Polski”, 1933, nr 292. 
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Karpiñski
(?-po 1918) 

W 1918 r. kapelan II Korpusu Polskiego. 
Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

K. Nowina-Konopka: Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich (Kraków
1993). 

Stanis³aw Kawecki
(?-po 1914) 

Przed I wojn¹ œwiatow¹ nale¿a³ do inicjatorów za³o¿enia Dru¿yny Bartoszowej
w Iwanówce i by³ jej cz³onkiem. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Franciszek Kie³bicki
(?-po 1914) 

Przed I wojn¹ œwiatow¹ by³ naczelnikiem Dru¿yny Bartoszowej w Boguchwale. 
Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Franciszek Konieczny
(?-po 1914) 

Przed I wojn¹ œwiatow¹ by³ pisarzem Dru¿yny Bartoszowej w Trembowli. 
Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Kazimierz Stanis³aw Konopka
(1879-1941) 

Urodzi³ siê 10 stycznia 1879 r. w Tarnowie. Syn Leona i Anny z Kleinów. 
Uczêszcza³ do szkó³ w Tarnowie i Lwowie. 10 stycznia 1894 r. wst¹pi³ do zako-

nu OO. Jezuitów w Starej Wsi. W latach 1896-1899 studiowa³ tam nauki humani-
styczne, po czym ukoñczy³ kurs filozofii (1899-1902) w Nowym S¹czu. W latach
1904-1910 by³ s³uchaczem teologii w seminarium zakonnym w Krakowie, a tak¿e

ukoñczy³ studia z zakresu historii i geografii na Uniwersytecie Jagielloñskim. Œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 14 kwietnia 1906 r. w Krakowie. 
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Pracê pedagogiczn¹ rozpocz¹³ w 1910 r. w gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie. W latach 
1913-1914 by³ wyk³adowc¹ historii Koœcio³a na studium teologicznym zakonu w Krakowie. W tym cza-
sie wspó³pracowa³ z Przegl¹dem Powszechnym, G³osem Katolickim i Naszymi Wiadomoœciami. Prowa-
dzi³ równie¿ pracê duszpastersk¹ wœród polskich robotników sezonowych w Niemczech. W latach 
1914-1915 redagowa³ Bie¿¹ce Wiadomoœci z Prowincji Galicyjskiej SJ. 

27 grudnia 1915 r. wst¹pi³ do Legionów, obejmuj¹c funkcjê kapelana 4 pp LP. 25 lutego 1916 r. mia-
nowany urzêdnikiem wojskowym IX klasy (kpt.). Przeszed³ kampaniê wo³yñsk¹ pu³ku. W po³owie
stycznia 1917 r. zosta³ kapelanem 6 pp LP. 

Po kryzysie przysiêgowym i rozwi¹zaniu 6 pp LP w po³owie wrzeœnia 1917 r. obj¹³ funkcjê kapelana
3 pp LP. W jego szeregach uczestniczy³ w przejœciu frontu pod Rarañcz¹ (15/16 lutego 1918). Po po³¹-
czeniu siê II Brygady z II KP s³u¿y³ w nim jako jego dziekan do bitwy pod Kaniowem, tj. 11 maja. 

PóŸniej pracowa³ konspiracyjnie nad wysy³aniem by³ych legionistów na Murmañ i Kaukaz. Skazany
przez Austriaków na karê œmierci, pod przybranym nazwiskiem „Nowina” by³ profesorem seminarium
duchownego w ¯ytomierzu, gdzie zorganizowa³ bibliotekê publiczn¹ i uniwersytet ludowy. W latach
1919-1920 redagowa³ w £ucku czasopismo Lud Bo¿y. Od 1920 do 1921 r. by³ katechet¹ gimnazjum i se-
minarium nauczycielskiego w Che³mie oraz, ochotniczo, kapelanem w szpitalu wojskowym. Zweryfiko-
wany jako proboszcz (pp³k) rez. ze starszeñstwem z 1 czerwca 1919 r. 

Nastêpnie zorganizowa³ Gimnazjum œw. Kazimierza w Wilnie i zosta³ jego dyrektorem. Od 1923 r.
uczy³ historii oraz geografii w gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie. W okresie 1930-1933 przebywa³
w misji polskiej w pó³nocnej Rodezji (Zambia). Po powrocie do 1938 r. pracowa³ w gimnazjum chyrow-
skim. Nastêpnie zamieszka³ w klasztorze we Lwowie. 

Po zajêciu miasta przez Sowietów (22 wrzeœnia 1939) opiekowa³ siê wiêŸniami. By³ autorem licznych
ksi¹¿ek o tematyce historycznej i duszpasterskiej. 

Zamordowany przez ¿o³nierzy sowieckich 26 czerwca 1941 r. we Lwowie. Pochowany na tamtejszym
cmentarzu £yczakowskim. 

By³ odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci, orderem Polonia Restituta 4 kl. i czterokrotnie Krzy¿em
Walecznych. 

Opublikowa³: Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich (Kraków 1993), Wspo-
mnienia wojenne 1915-1920 (Kraków 2010). 

B. Natoñski, w: Polski S³ownik Biograficzny t. XIII/1968; W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ow-
nik biograficzny, t. 2 (Warszawa 2006); W.K. Cygan, W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpaster-
stwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997); Encyklopedia wiedzy o jezuitach na Ziemiach Polski i Litwy 1564-1995
(Kraków 1996); L. Grzebieñ: S³ownik jezuitów polskich 1564-1990 (Kraków 1993); L. Grzebieñ: S³ownik polskich teologów
katolickich 1918-1981, t. VI (Warszawa 1983); Lwów i Ma³opolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917 (Lwów
1935); S. £oza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1938); Lista starszeñstwa oficerów Legionów Polskich (Warszawa 1917);
Rocznik oficerski rezerw 1934; „Monitor Polski”, 1933, nr 63. 

Adam Kopyciñski [w³aœc. Kopyto]
(1849-1914) 

Urodzi³ siê 24 grudnia 1849 r. w ¯migrodzie Nowym ko³o Jas³a. Syn Jana Kopy-
to, organisty, i Rozalii z Walewskich. 

Ukoñczy³ gimnazjum w Tarnowie (1870 r.) i wst¹pi³ do tamtejszego seminarium
duchownego. W 1874 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 

Przez kilka lat by³ wikariuszem w Przeciszowie, po czym podj¹³ studia teologicz-
ne w wiedeñskim Frintaneum. W 1879 r. otrzyma³ doktorat. Powróci³ wówczas do Tarnowa i do 1890 r.
sprawowa³ funkcjê prof. teologii pastoralnej w seminarium duchownym, a tak¿e w latach 1881-1883 za-
stêpowa³ prof. Starego Zakonu. Autor prac teologicznych. 

Równolegle prowadzi³ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i polityczn¹. W 1881 r. by³ wspó³za³o¿ycielem Stow. Rê-
kodzielników Chrzeœcijañskich „Gwiazda Tarnowska” i przez 10 lat by³ jego prezesem. Cz³onek rady
miejskiej i powiatowej w Tarnowie. 
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W 1883 r. wybrano go na pos³a do Sejmu Krajowego, a w 1885 r. do parlamentu w Wiedniu. 
Dzia³acz ludowy, wspó³organizator licznych kó³ek rolniczych. Pod wp³ywem biskupa J. £obosa

w 1886 r. z³o¿y³ mandat poselski. 
Zwalczany przez wielu przedstawicieli w³adz duchownych w 1890 r. zosta³ przeniesiony na stanowi-

sko proboszcza do Radomyœla Wielkiego, a w 1893 r. do Gaw³uszowic ko³o Mielca. W 1894 r. uzyska³
godnoœæ kanonika kapitu³y w Tarnowie. 

Powróciwszy do dzia³alnoœci politycznej, w latach 1891-1911 sprawowa³ funkcjê pos³a do parlamen-
tu austriackiego. By³ wówczas zwolennikiem Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. W 1913 r. z je-
go inicjatywy powo³ano Tow. Gimnastyczne Sokó³ w Gaw³uszowicach, w którym obj¹³ funkcjê jego
prezesa. 

Zmar³ 27 wrzeœnia 1914 r. w Gaw³uszowicach. 
Posiada³ honorowe obywatelstwo Ciê¿kowic, Radomyœla, Tarnowa i ¯migrodu. 

K. Dunin-W¹sowicz, w: Polski S³ownik Biograficzny t. XIV/1968-1969; J. Skrzypczak: Na drodze do wolnoœci. Mielczanie
w walce o niepodleg³oœæ Polski 1907-1918 (Mielec 2008). 

Stanis³aw Kotarba
(1882-1928) 

Urodzi³ siê w 1882 r. w Œwi¹tnikach Górnych. 
Uczy³ siê w III gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie 

(1894-1904). Po uzyskaniu matury studiowa³ teologiê na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim. 5 lipca 1908 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 

W latach 1908-1910 by³ wikariuszem w £odygowicach, a nastêpnie do 1913 r.
w Chocho³owie. Uñczy³  kurs nauk spo³ecznych w Wiedniu i kurs socjalny w Monachium (1913). 

Od 1912 r. organizator i naczelnik Dru¿yny Podhalañskiej w Chocho³owie. 4 maja 1913 r. zosta³ wy-
brany do Wydzia³u Zwi¹zku Dru¿yn Podhalañskich. W zwi¹zku z przeniesieniem na inn¹ placówkê
duszpastersk¹ 2 lipca tego roku zrezygnowa³ z zajmowanych stanowisk. 

Od 1 paŸdziernika 1913 do 30 sierpnia 1918 r. pracowa³ jako 6. klasowej ¿eñskiej szko³y ludowej po-
spolitej w Andrychowie z obowi¹zkiem prowadzenia stowarzyszeñ robotniczych

W czasie I wojny œwiatowej równoczeœnie kapelan armii austriackiej (1914-1918). 
Od 1918 r. kapelan zak³adu sierot KBK w Oœwiêcimiu. 1 wrzeœnia 1919 r. zosta³ tymczasowym kate-

chet¹ w XLIV szkole wydzia³owej ¿eñskiej w Pó³wsiu Zwierzynieckim. 
W 1920 r. wst¹pi³ do WP. Do 1921 r. pe³ni³ w nim funkcjê kapelana. 
W 1921 r. zosta³ proboszczem parafii w Izdebniku. W 1927 r. przeszed³ na emeryturê. 
Zmar³ 26 marca 1928 r. 

M. Gawlik, J. Szczepaniak: Ksiê¿a katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. S³ownik biograficzny (Kraków 2000);
„Gazeta Podhalañska” z 1913; Ranglisten des Kaiserlichen und Königlichen Heerres 1917; informacje Les³awa Dalla
z Zakopanego.

A.M. Kowalski
(?-po 1918) 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Erique. 
Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001). 
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J. Kromolicki
(?-po 1918) 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Dom-
fort. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001). 

Tadeusz Kruszyñski
(1884-1959) 

Urodzi³ siê 1 marca 1884 r. w Dublanach. Syn Stanis³awa i Eugenii ze Szczerbic-
kich. 

Od 1893 r. uczy³ siê w III gimnazjum w Krakowie, w którym w 1903 r. uzyska³
maturê. Nastêpnie ukoñczy³ Wydz. Teologiczny Uniwersytetu Jagielloñskiego i zo-
sta³ wyœwiêcony na kap³ana. 

W latach 1907-1910 pracowa³ jako wikary w Bolechowicach. Przeniesiony do Wieliczki,  by³ wyk³a-
dowc¹ w gimnazjum i szkole realnej. Urlopowany, studiowa³ na Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie
(1912-1913). W latach 1912-1914 by³ kapelanem „Soko³a” w Wieliczce. 

Wybuch I wojny œwiatowej zasta³ go na Ukrainie. W latach 1915-1918 uczêszcza³ na wyk³ady z hi-
storii sztuki oraz archeologii na uniwersytecie w Charkowie, a jednoczeœnie pracowa³ w tamtejszej bi-
bliotece. Nastêpnie powróci³ do kraju. 

Od 1918 r. w WP. Od 1919 r. sprawowa³ funkcjê kapelana Korpusu Kadetów nr 1 w £obzowie ko³o
Krakowa. W 1921 r. zosta³ przeniesiony do rezerwy. Zweryfikowany jako st. kpl. (mjr) ze starszeñstwem
z 1 czerwca 1919 r. Uczestnik III powstania œl¹skiego (1921 r.). 

Od 1919 r. prowadzi³ wyk³ady na Uniwersytecie Jagielloñskim, a tak¿e na Uniwersytecie Warszaw-
skim i w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie. W 1925 r. habilitowa³ siê. By³ kustoszem i zarz¹dc¹
Muzeum Metropolitarnego w Krakowie, cz³onkiem komisji historii sztuki Polskiej Akademii Umiejêt-
noœci, cz³onkiem wojewódzkiej rady konserwatorskiej. Autor licznych prac z dziedziny historii sztuki.  

We wrzeœniu 1939 r. zg³osi³ siê ochotniczo do s³u¿by wojskowej. Po zakoñczeniu walk powróci³ do
Krakowa. Aresztowany 6 listopada przez Niemców wraz z innymi profesorami, zosta³ wywieziony do
obozu koncentracyjnego w Sahsenhausen. Zwolniony, powróci³ do Krakowa. Bra³ udzia³ w tajnym na-
uczaniu. 

Po wojnie pracowa³ na Wydz. Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Z dniem 1 grudnia 1945 r.
zosta³ docentem etatowym, a od 1 paŸdziernika 1951 r. sprawowa³ funkcjê dziekana wydzia³u. Miano-
wany 30 czerwca 1954 r. prof. nadzwyczajnym, zaœ 21 wrzeœnia 1956 r. prof. zwyczajnym. Nastêpnie
kierowa³ Katedr¹ Historii Sztuki Koœcielnej Akademii Teologicznej w Warszawie, w której w latach
1954-1957 pe³ni³ obowi¹zki prorektora. Pracowa³ do 1 wrzeœnia 1957, po czym do 31 stycznia 1959 r.
pozostawa³ na urlopie bezp³atnym. 

Dzia³acz ruchu „ksiê¿y patriotów”. 
Zmar³ 23 lipca 1959 r. w Zakopanem i zosta³ pochowany na tamtejszym cmentarzu Starym. 
Odznaczony z³otym Krzy¿em Zas³ugi, ³otewskim orderem Trzech Gwiazd 3 kl., papieskim orderem

Pro Ecclesia et Pontifice, wêgierskim Krzy¿em Zas³ugi 3 kl. oraz w³oskim orderem Korony W³och 3 kl.,
w PRL otrzyma³ order Odrodzenia Polski 5 kl. oraz z³oty Krzy¿ Zas³ugi po raz drugi. 

A. Bochnak, w: Polski S³ownik Biograficzny t. XV/1970; S. £oza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1938); Rocznik oficer-
ski 1923, 1924; Rocznik oficerski rezerw 1934.
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Stanis³aw Kuprel
(1877-po 1934) 

Urodzi³ siê 16 paŸdziernika 1877 r.
W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w szpitalu polskim

w Le Perray. W 1919 r. z armi¹ powróci³ do kraju. Po wojnie przeniesiony do
rezerwy. Zweryfikowany jako kpl. (kpt.) rez. z 1 czerwca 1919 r.

Zmar³ po 1934 r.

J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001); Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik
oficerski rezerw 1934. 

Wiktor Kwapiñski
(1883-1957) 

Urodzi³ siê 6 grudnia 1883 r. w Miechowie. Syn Wincentego, ziemianina, oraz
Franciszki z Czarnieckich. 

Ukoñczy³ gimnazjum filologiczne w Kielcach (1905 r.), po czym studiowa³ filozofiê na
Uniwersytecie Jagielloñskim i by³ s³uchaczem seminarium duchownego w Krakowie,
które ukoñczy³ w 1908 r. Wyœwiêcony na kap³ana katolickiego w obrz¹dku ormiañskim,

by³ prefektem w ma³ym seminarium oraz wyk³adowc¹ przepisów liturgicznych w Krakowie. Nastêpnie zosta³
dyrektorem Instytutu Ormiañskiego dla ch³opców im. arcybiskupa I. Isakowicza w Czerniowcach. 

1 wrzeœnia 1915 r. przydzielony do Legionów, pe³ni³ funkcje kapelañskie w II Brygadzie, w zastêp-
stwie nieobecnych etatowych kapelanów. 1 stycznia 1916 r. obj¹³ stanowisko kapelana 3 pp LP i z tym
te¿ dniem mianowany urzêdnikiem wojskowym IX rangi (kpt.). Uczestniczy³ w dzia³aniach wojennych
w Besarabii i na Wo³yniu. 20 kwietnia 1916 r. kontuzjowany. W maju i czerwcu tego roku przebywa³
w szpitalu I Brygady, a od 1 maja 1917 r. równoczeœnie z funkcj¹ kapelana 3 pp LP sprawowa³ j¹ w szpi-
talu fortecznym nr 3 w Warszawie (wg innych Ÿróde³ – od 20 kwietnia). 

Po kryzysie przysiêgowym s³u¿y³ w PSZ. Od 14 sierpnia do 15 grudnia 1917 r. by³ kapelanem w obo-
zie internowanych legionistów w Szczypiornie. Tam prowadzi³ akcjê namawiania ich do wstêpowania
w szeregi PSZ. Od 15 grudnia 1917 do 20 kwietnia 1918 r. kapelan przy baonie rekrutów w Ostrowi Ma-
zowieckiej, nastêpnie w tamtejszej Szkole Podchor¹¿ych Piechoty. 

Funkcjê tê sprawowa³ a¿ do 1 stycznia 1919 r. Skierowany 1 lutego do armii gen. J. Hallera we Fran-
cji, by³ pocz¹tkowo superiorem 3 DP w Wogezach (15 lutego-30 kwietnia 1919), kapelanem przy cen-
trum instrukcyjnym w Lessay (do 10 czerwca), kapelanem w baonach detaszowanych w Ambronay, Is-
her (?), Tolle, Bourg prés Langres i St. Dorier (od 10 czerwca 1919). W 1920 r. powróci³ z Francji do
kraju. Na w³asn¹ proœbê 1 lipca 1921 r. przeniesiony do rezerwy. W 1921 r. Sztab Generalny rozpatry-
wa³ mo¿liwoœæ jego przydzia³u do wojsk Litwy Œrodkowej. 

W 1925 r. by³ administratorem parafii ormiañskiej w Brze¿anach. Od 1934 r. sêdzia i egzaminator pro-
synodalny, archiwariusz kurii arcybiskupiej obrz¹dku ormiañskiego we Lwowie oraz kurator ormiañ-
skiego muzeum diecezjalnego. By³ ostatnim kanclerzem kurii ormiañskiej we Lwowie. 

Po kampanii 1939 r. i zajêciu Lwowa przez Sowietów zosta³ aresztowany i wywieziony w g³¹b ZSSR.
Wiêziony w Kijowie. Dalsze jego losy w tym okresie s¹ nieznane. 

Po wojnie powróci³ do Polski. 
Zmar³ 25 paŸdziernika 1957 r. w Miêdzylesiu ko³o K³odzka. 
Odznaczony trzykrotnie Krzy¿em Walecznych. 

W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ownik biograficzny, t. 3 (Warszawa 2006); W.K. Cygan,
W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997);
K. Nowina-Konopka: Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich (Kraków 1993); Lista starszeñstwa ofi-
cerów Legionów Polskich (Warszawa 1917); CAW: akta personalne 3691, 22766. 
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Kazimierz Józef Lagosz
(1888-1961) 

Urodzi³ siê 29 lutego 1888 r. w Kroœnie. Syn Józefa i Rozalii z Szl¹zeków. 
Odby³ studia teologiczne na Uniwersytecie Lwowskim i 2 lipca 1911 r. zosta³ wy-

œwiêcony na kap³ana. 
Jako wikary pracowa³ kolejno w Monasterzyskach, Trembowli i Jagielnicy (pow.

Czortków). 
Zorganizowa³ zwi¹zek zawodowy robotników i robotnic fabryk tytoniu w Monasterzyskach i Jagiel-

nicy. 
Od 14 lipca 1912 do 31 lipca 1914 r. by³ naczelnikiem Dru¿yny Bartoszowej w Folwarkach. 
Po wybuchu wojny wobec zagro¿enia Galicji inwazj¹ rosyjsk¹ wyjecha³ do Czech i tam obj¹³ opiek¹

duszpastersk¹ ewakuowanych do obozu w Choceniu. Obj¹³ funkcjê sekretarza generalnego Centralnego
Komitetu Opieki nad ludnoœci¹ ewakuowan¹ z Galicji. Wydawa³ te¿ pismo Rodak. PóŸn¹ jesieni¹ 1915 r.
przyby³ do Lwowa i obj¹³ funkcjê wikarego w parafii katedralnej. Do koñca wojny pracowa³ w lwow-
skiej delegacji krakowskiego Ksi¹¿êcego Biskupiego Komitetu, zajmuj¹cego siê pomoc¹ ofiarom woj-
ny. 

W niepodleg³ej Polsce pracowa³ jako wikariusz w parafii pw. œw. El¿biety we Lwowie i jednoczeœnie
m³odszy katecheta w IX gimnazjum im. J. Kochanowskiego. 

W po³owie 1925 r. zosta³ administratorem parafii w Horodence, a w 1926 r. – katechet¹ w tamtejszym
gimnazjum. Od 1929 r. by³ katechet¹ w Ka³uszu, od 1932 r. w Z³oczowie, a od 1934 r. w Borszczowie.
W 1935 r. przeszed³ na emeryturê. Zamieszka³ wówczas w Z³oczowie i zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ
Tow. Szko³y Ludowej. 

Podczs II wojny œwiatowej prowadzi³ pracê duszpastersk¹ we Wróblowicach i Kobierzynie ko³o Kra-
kowa. 

10 maja 1945 r. wyjecha³ do Wroc³awia i tam zorganizowa³ s³u¿bê duszpastersk¹. Sprawowa³ funkcjê
proboszcza parafii pw. œw. Bonifacego i pe³ni³ obowi¹zki dziekana miasta. W latach 1945-1950 by³ pre-
pozytem kapitu³y katedralnej. Cz³onek ruchu „ksiê¿y patriotów”. W okresie 31 maja 1952 do 4 grudnia
1956 r. wikariusz kapitulny. Na tym stanowisku dokoñczy³ odbudowê katedry wroc³awskiej. Zwolniony
ze stanowiska, zamieszka³ w Warszawie. 

Tam zmar³ 20 wrzeœnia 1961 r. Pochowany w koœciele œw. Wojciecha we Wroc³awiu. 
W PRL odznaczony orderem Odrodzenia Polski 2 kl. i srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. 
Jego pamiêci poœwiêcono tablicê w koœciele œw. Wojciecha we Wroc³awiu. 

Cz. Lechicki, w: Polski S³ownik Biograficzny t. XVI/1971; Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Franciszek Laskoœ
(?-po 1939) 

Przed 1914 r. cz³onek Dru¿yny Bartoszowej w Zarszynie. 
W latach 30. by³ proboszczem. 
Zmar³ po 1939 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 
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W³adys³aw Lassowski
(?-po 1939) 

W czasie I wojny œwiatowej zmobilizowany do armii austriackiej, by³ kapelanem
w 57 pp. Nale¿a³ do niepodleg³oœciowej Organizacji „Wolnoœæ”, wspó³pracuj¹cej
z POW. 

W 1939 r. pracowa³ w Mielcu. 
Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

Informacje Jerzego Gizy z Krakowa. 

Kosma [w³aœc. Karol Marceli] Lenczowski
(1881-1959) 

Urodzi³ siê 18 stycznia 1881 r. w Maniowych pow. Nowy Targ. Syn Teofila, na-
uczyciela prywatnego, oraz Juliany z B³aszczyñskich. 

Uczêszcza³ do szko³y ludowej w Maniowych, szko³y miejskiej w Nowym Targu,
a w latach 1894-1898 do I Gimnazjum Klasycznego œw. Anny w Krakowie. 

18 wrzeœnia 1898 r. wst¹pi³ w Sêdziszowie do zakonu OO. Kapucynów, przyjmu-
j¹c imiê zakonne Kosma. 27 wrzeœnia 1899 r. z³o¿y³ œluby zakonne. W latach 1900-1904 uczy³ siê w stu-
dium filozoficzno-teologicznym zakonu Franciszkanów w Krakowie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
9 lipca 1905 r. Przebywa³ w klasztorach w Kroœnie (1906-1907), Krakowie (1907-1910), Kutkorzu
(1910-1912) oraz ponownie w Krakowie (od 1912 r.). Na prze³omie czerwca i lipca 1914 r. uczestniczy³
w pielgrzymce do Ziemi Œwiêtej. 

Po wybuchu wojny 7 sierpnia 1914 r. skierowany na kapelana do oddzia³ów strzeleckich,  1 pp LP
i I Brygady. Mianowany 9 paŸdziernika 1914 r. ppor., od czerwca 1915 r. by³ kapelanem 5 pp LP. 7 stycz-
nia 1916 r. awansowa³ na por. Natomiast z nominacji Komendy Legionów posiada³ rangi urzêdnika woj-
skowego X kl. (por.) z dnia 29 wrzeœnia 1914 i IX klasy (kpt.) z 27 stycznia 1915 r. W latach 1914-1915
uczestniczy³ w ca³ej kampanii wojennej I Brygady. 12 stycznia 1916 r. przeniesiony do Domu Uzdro-
wieñców LP w Kamieñsku, na tym stanowisku m.in. sporz¹dzi³ kataster grobów legionistów I Brygady.
31 stycznia 1917 r. obj¹³ funkcjê kapelana 4 pp LP. 

Po kryzysie przysiêgowym przeszed³ do PKP. Od wrzeœnia sprawowa³ funkcjê kapelana w Dowódz-
twie Uzupe³nieñ w Bolechowie, gdzie te¿ zorganizowa³ bibliotekê korpusu. Po przejœciu II Brygady
przez front pod Rarañcz¹ (15/16 lutego 1918) internowany przez Austriaków w Dolinie i Dulfalvie, a na-
stêpnie w obozie w Huszt, sk¹d wydalono go za u³atwianie ucieczek polskim ¿o³nierzom. 

W lipcu 1918 r. powróci³ do klasztoru w Krakowie, w którym przebywa³ do 1921 r. W latach 1921-1924
by³ wikarym konwentu w Krakowie. W nastêpnych latach pe³ni³ kolejno funkcje wikarego konwentu
i ojca duchownego braci w Sêdziszowie (1924-1925), wikarego konwentu i parafii we Lwowie (1925-
1927). W 1930 r. mianowany gwardianem i administratorem parafii we Lwowie godnoœci tej nie przyj¹³
i do 1936 r. sprawowa³ funkcjê wikarego. W 1933 r. zrzek³ siê godnoœci mistrza nowicjatu w Sêdziszo-
wie. W 1936 r. zosta³ spowiednikiem kleryków w Krakowie, a w 1939 r. ekonomem domu zakonnego
i dyrektorem braci we Lwowie. 

Po zajêciu Lwowa przez Sowietów, wobec groŸby aresztowania, od 13 listopada 1939 r. ukrywa³ siê
w ró¿nych mieszkaniach na terenie miasta. 9 maja 1940 r. zdo³a³ przekroczyæ granicê niemiecko-sowie-
ck¹ i dotrzeæ do Krakowa. W latach 1940-1941 przebywa³ w tamtejszym klasztorze, potem w Sêdziszo-
wie (1941-1942), Krakowie (1942), w Rozwadowie (1942-1947) i ponownie w Krakowie (od 1947 r.).
11 wrzeœnia 1955 r. obchodzi³ z³oty jubileusz kap³añstwa. Przez ca³e ¿ycie prowadzi³ dzia³alnoœæ chary-
tatywn¹ wœród ludzi ubogich i chorych. 
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Zmar³ 1 czerwca 1959 r. w Krakowie i zosta³ pochowany na tamtejszym cmentarzu Rakowickim
kwat. Ld, w zbiorowym grobowcu OO. Kapucynów. 

By³ odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci, orderem Polonia Restituta 4 kl. i Krzy¿em Walecznych. 
Czêœæ swoich wspomnieñ legionowych opublikowa³ w piœmie OO. Kapucynów Pokój i Dobro

(nr 1-12/1938 i 1-15/1939), ca³oœæ jako Pamiêtnik kapelana Legionów (Kraków-Krosno 1989). 
W 1924 r. w klasztorze we Lwowie ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ z jego podobizn¹, z okazji 10. rocz-

nicy wymarszu oddzia³ów strzeleckich, tablica poœwiêcona jego pamiêci znajduje siê w klasztorze
w Krakowie. 

K. Gadacz, w: Polski S³ownik Biograficzny t. XVII/1972; W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ow-
nik biograficzny, t. 3 (Warszawa 2006); W.K. Cygan, W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!..”. Duszpaster-
stwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997); M. Filimowski: O ojcu Kosmie Lenczowskim kapelanie I Brygady Le-
gionów Polskich, „Tygodnik Powszechny”, 1984, nr 46; J.L. Gadacz: S³ownik polskich kapucynów, t. I (Wroc³aw 1985);
K. Gadacz: Kapelañska epopeja (Asy¿ 1969); A. Lenkiewicz: Kawalerowie Polski Niepodleg³ej (Warszawa 1989); Lwów
i Ma³opolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917 (Lwów 1935); S. £oza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1938);
T. Kasprzycki: Kartki z dziennika oficera I Brygady (Warszawa 1934); Lista starszeñstwa oficerów Legionów Polskich (War-
szawa 1917); „Monitor Polski”, 1931, nr 218. 

Józef Leœniak
(?-po 1914) 

Naczelnik Dru¿yny Bartoszowej w Nowosió³kach Biskupich. 
Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Józef Lubelski [w³aœc. Kazirod]
(1884-1943) 

Urodzi³ siê 28 marca 1884 r. w Œmignie pow. Tarnów. Syn Jana i Salomei z Ko-
co³ów. 

Ukoñczy³ gimnazjum im. K. Brodziñskiego w Tarnowie (1904 r.), po czym wst¹-
pi³ do tamtejszego seminarium duchownego, w którym kszta³ci³ siê do 1906 r. Stu-
dia teologiczne odbywa³ na uniwersytecie w Insbrucku (w 1910 r. uzyska³ doktorat),

zaœ uzupe³niaj¹ce w Monachium. W 1908 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
W latach 1910-1918 pracowa³ jako prefekt w I gimnazjum i w seminarium duchownym w Tarnowie.

W okresie od 1910 do 1922 r. kierowa³ zak³adem wychowawczym œw. Józefa w Tarnowie. W 1914 r.
dzia³a³ w Polskich Dru¿ynach Strzeleckich. 

W latach 1913-1919 dzia³acz Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego oraz redaktor jego organu
Lud Katolicki. 

W okresie I wojny œwiatowej by³ odpowiedzialny za pracê Ksi¹¿êco-Biskupiego Komitetu Ratunko-
wego dla wsi zniszczonych przez wojnê. W 1918 r. uczestniczy³ w przejêciu z r¹k Austriaków w³adzy
w Tarnowie. 

W 1919 r. zosta³ pos³em do Sejmu Ustawodawczego w okrêgu wyborczym nr 42 (Tarnów). 
W 1920 r. by³ cz³onkiem Komitetu Obrony Narodowej, delegatem Czerwonego Krzy¿a oraz kapela-

nem lotnym WP na froncie w Ma³opolsce Wschodniej. W 1921 r. odby³ podró¿ po skupiskach polonij-
nych w USA. Prowadzi³ tam odczyty informuj¹ce o ¿yciu w Polsce. 
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Od wrzeœnia 1922 r. kanonik kapitu³y tarnowskiej. Szambelan papieski (od 1928 r.), papieski pra³at
domowy (od 1934 r.), dziekan-infu³at kapitu³y krakowskiej i protonotariusz apostolski (od 1938 r.). 

By³ cz³onkiem zarz¹du Tow. Szko³y Ludowej, cz³onkiem Tow. Oœwiaty Ludowej, rady miejskiej
w Tarnowie (od 1918 r.), prezesem Komunalnej Kasy Oszczêdnoœci oraz rady nadzorczej Sk³adnicy Kó-
³ek Rolniczych. 

Asystent diecezjalny Katolickiego Stow. M³odzie¿y ¯eñskiej, od 1933 r. wizytator diecezjalny,
a w 1936 r. asystent Akcji Katolickiej. 

Fundator Domu Sierot w Mielcu, szpitala w Tarnowie, szko³y w Przec³awiu. 
W 1935 r. wybrany na pos³a do Sejmu RP w okrêgu wyborczym nr 84 (Tarnów) oraz ponownie

w 1938 r. z tego samego okrêgu. 
Po wybuchu wojny 7 wrzeœnia 1939 r. zosta³ cz³onkiem tymczasowego Zarz¹du Miejskiego w Tarno-

wie. Po zajêciu miasta przez Niemców aresztowany, po czym po kilku dniach zwolniony. 2 lipca 1940 r.
zosta³ wikariuszem generalnym diecezji tarnowskiej. 

Zmar³ 1 stycznia 1943 r. w Krakowie i zosta³ pochowany na cmentarzu w Tarnowie. 
Autor licznych opracowañ dotycz¹cych historii Koœcio³a, etyki, dogmatyki katolickiej oraz rozpraw

teologicznych i podrêczników. 

Kto by³ kim w Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa 1994); S. £oza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1938); Pos³owie i se-
natorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. S³ownik biograficzny, t. III (Warszawa 2005). 

Wojciech Luraniec
(?-po 1914) 

Ukoñczy³ seminarium duchowne w Krakowie i 4 lipca 1909 r. zosta³ wyœwiêco-
ny na kap³ana. 

Pracowa³ jako wikariusz w Rabie Wy¿nej. 
By³ wiceprezesem Dru¿yny Podhalañskiej w Rabie Wy¿nej. 
Zmar³ po 1914 r. 

„Gazeta Podhalañska” z 1913. 

Kazimierz Lutos³awski
(1880-1924) 

Urodzi³ siê 4 marca 1880 r. w Drozdowie pod £om¿¹. Syn Franciszka, ziemiani-
na, i Pauliny ze Szczygielskich. 

Pocz¹tkowo uczy³ siê w domu rodzinnym w Drozdowie. W 1898 r. ukoñczy³ gim-
nazjum w Rydze. W latach 1898-1903 studiowa³ medycynê w Niemczech i Szwaj-
carii i tam w Zurychu otrzyma³ tytu³ doktora medycyny. Celem pog³êbienia wiedzy

medycznej po ukoñczeniu studiów wyjecha³ do Londynu, gdzie dodatkowo studiowa³ fizykê oraz nauki
spo³eczno-ekonomiczne. 

Podczas studiów w Zurychu wst¹pi³ do Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej „Zet”. Pe³ni³ funkcje komendan-
ta „Soko³a” w Zurychu. Od 1903 r. by³ sekretarzem centrali Zjednoczenia. 

Po ukoñczeniu studiów wst¹pi³ do Ligi Narodowej, blisko wspó³pracowa³ z R. Dmowskim. 
Po powrocie do kraju w 1906 r. zorganizowa³ szko³ê powszechn¹ typu angielskiego w Szymanowie

ko³o Warszawy, przeniesion¹ w 1907 r. do Starej Wsi. 
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W 1909 r. wst¹pi³ do seminarium duchownego we Fryburgu w Szwajcarii. 23 czerwca 1912 r. wyœwiê-
cony na kap³ana, w 1914 uzyska³ doktorat teologii. Po powrocie do kraju zosta³ prefektem szkó³ war-
szawskich. 

Od 1911 r. aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci tajnego skautingu. W latach 1912-1915 by³ cz³on-
kiem Naczelnej Komendy Skautowej w Warszawie. 

W 1912 r. wraz z T. Strumi³³¹ prowadzi³ skauting w zaborze pruskim, wspó³pracowa³ te¿ przy orga-
nizowaniu skautingu ¿eñskiego. W 1913 r. by³ cz³onkiem kierownictwa skautowego kursu instruktor-
skiego w Skolem, kierowa³ te¿ instruktorskim kursem skautowym w Warszawie. 

Wybuch I wojny œwiatowej zasta³ go w Karpatach. Przedosta³ siê do Krakowa, po czym wyjecha³ do
Warszawy, gdzie od wrzeœnia pe³ni³ funkcjê prefekta. Nale¿a³ do przeciwników koncepcji skautingu mi-
litarnego. 

W czasie odwrotu wojsk rosyjskich latem 1915 r. ewakuowa³ siê do Moskwy, gdzie pomaga³ uchodŸ-
com, organizowa³ polsk¹ szko³ê œredni¹. By³ dru¿ynowym 3 Dru¿yny im. Henryka D¹browskiego oraz
(w latach 1916-1918) komendantem Chor¹gwi Moskiewskiej. 

W 1916 r. sprawowa³ funkcjê kapelana Brygady Strzelców Polskich. 
W sierpniu 1917 r. z ramienia Ligi Narodowej wszed³ w sk³ad Rady Polskiej Zjednoczenia Miêdzy-

partyjnego. Redagowa³ pisma Wygnaniec i Polak-Katolik. Od wiosny 1918 r. uczestniczy³ w przerzuca-
niu polskich ¿o³nierzy do Murmania i na Wschód. W tym te¿ roku powróci³ do kraju. 

Podj¹³ pracê zawodow¹ jako prefekt szkolny. We wrzeœniu za³o¿y³ 20 Dru¿ynê Harcerzy im. Francisz-
ka Pêkszyca-Grudziñskiego. 

Dzia³acz Zwi¹zku Ludowo-Narodowego, by³ cz³onkiem jego Zarz¹du G³ównego. 
Od 1919 r. pose³ na Sejm RP. 
W 1922 r. otrzyma³ godnoœæ pra³ata. 
Autor licznych prac dotycz¹cych skautingu. 
Zmar³ 5 stycznia 1924 r. w Drozdowie i tam zosta³ pochowany. 
Odznaczony: Krzy¿em Walecznych, poœmiertnie nadano mu tytu³ Honorowego Harcerza Rzeczypo-

spolitej. 

R. Wapiñski, w: Polski S³ownik Biograficzny t. XVIII/1973; A. Ko³odziejczyk: Lutos³awski Kazimierz, w: Encyklopedia hi-
storii Drugiej Rzeczpospolitej (Warszawa 1999); Kto by³ kim w Drugiej Rzeczpospolitej (Warszawa 1994); Pos³owie i sena-
torowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. S³ownik biograficzny, t. III (Warszawa 2005); J. Skiba: Lutos³awski Kazimierz,
w: Harcerski s³ownik biograficzny, t. 1, (Warszawa 2006). 

Leon £uczak
(1880-po 1939) 

Urodzi³ siê 6 lipca 1880 r. 
W czasie I wojny œwiatowej zmobilizowany do armii austriackiej, by³ kapelanem

w 32 pp Obrony Krajowej. Nale¿a³ do niepodleg³oœciowej Organizacji „Wolnoœæ”,
wspó³pracuj¹cej z POW. 

Po 1918 r. w WP. W 1919 r. zosta³ proboszczem 2 DP Leg. Z dniem 26 listopada
przeniesiony do rezerwy. Zweryfikowany jako kpl. (kpt.) rez. z 1 czerwca 1919 r. 

W 1939 r. mieszka³ w Sokalu. 
Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik oficerski rezerw 1934; informacje Jerzego Gizy z Krakowa; 
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Kazimierz £uczyñski
(1879-1926) 

Urodzi³ siê 21 marca 1879 r. 
By³ m.in. proboszczem parafii w Grabowcu (1909 r.), pw. Œwiêtych Aposto³ów

Piotra i Paw³a w £aszczowie (1909-1910) i Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny
w Wo¿uczynie na LubelszczyŸnie. 

W czasie I wojny œwiatowej od 1916 r. nale¿a³ do POW. 
Zmar³ 1 sierpnia 1926 r. i zosta³ pochowany na cmentarzu w Wo¿uczynie. 
Poœmiertnie odznaczony Medalem Niepodleg³oœci. 

F. Oktaba: Polska Organizacja Wojskowa w pow. tomaszowskim, w: Pod sztandarem POW (Lublin 1935); „Monitor Pol-
ski”, 1938, nr 140. 

Czes³aw £ukasik
(?-po 1914) 

Ukoñczy³ seminarium i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
W latach 1895-1897 by³ wikariuszem w parafii pw. Narodzenia Najœwiêtszej Ma-

ryi Panny w Krzêcinie. 
Przed 1914 r. naczelnik Dru¿yny Bartoszowej w Czarnym Dunajcu. 
Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

S. £ukasik
(?-po 1918) 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem 3 psp oraz 2 grupy
artylerii

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Haller: Pamiêtniki (Londyn 1964); J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce
(Warszawa 2001). 

Józef Franciszek £uszczki
(1886-po 1938) 

Urodzi³ siê 21 listopada 1886 r. w Soko³owie Ma³opolskim pow. Kolbuszowa.
Syn Jana i Franciszki z £uszczków. 

Ukoñczy³ szko³ê ludow¹ w Soko³owie, gimnazjum w Rzeszowie oraz studia teo-
logiczne w Przemyœlu, przyjmuj¹c 28 lutego 1912 r. œwiêcenia kap³añskie. 

W 1913 r. wyjecha³ na Morawy, gdzie od 1 sierpnia pracowa³ jako katecheta
w Tow. Szko³y Ludowej na Œl¹sku i Morawach. 
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Zwi¹zany z „Soko³em”, zorganizowa³ jego dru¿yny w Ostrawie i Gruszowie. 
2 czerwca 1916 r. wst¹pi³ do Legionów, obejmuj¹c funkcjê kapelana dywizyjnego zak³adu sanitarne-

go. Z dniem 14 lipca mianowany urzêdnikiem wojskowym IX kl. (kpt.). W okresie od 12 stycznia do
6 lutego 1917 r. przejœciowo sprawowa³ funkcjê kapelana 5 pp LP. W maju przeniesiony do obozu re-
krutów w Zambrowie. 

Po kryzysie przysiêgowym s³u¿y³ w PKP. Od paŸdziernika 1917 r. kapelan 2 pp LP. W czasie przej-
œcia II Brygady przez front pod Rarañcz¹ (15/16 lutego 1918) dosta³ siê do niewoli austriackiej. By³ in-
ternowany w Bustyahaza i Huszt. Uwolniony, wyjecha³ do Krakowa. 

Po rozbrojeniu Austriaków 1 listopada wst¹pi³ do WP. Do 5 grudnia by³ kapelanem 4 pp leg. Nastêp-
nie s³u¿y³ w dowództwie Armii „Wschód”, a od 6 marca do 31 sierpnia 1919 r. – w GO „Bug”. Uczest-
niczy³ w dzia³aniach przeciwko Ukraiñcom. W okresie od 1 wrzeœnia do 25 listopada pe³ni³ funkcjê ka-
pelana na oddziale zakaŸnym Szpitala Okrêgowego w Kielcach. 25 listopada 1919 r. obj¹³ stanowisko
proboszcza w 3 DP Leg. Zajmowa³ je do 1 maja 1921 r. Nastêpnie zosta³ przeniesiony do rezerwy. Zwe-
ryfikowany jako st. kpl. (mjr) rez. z 1 czerwca 1919 r. 

Powróci³ wówczas do cywilnego duszpasterstwa. W 1938 r. by³ proboszczem we wsi Lubeñ na Rze-
szowszczyŸnie. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 
Odznaczony Krzy¿em Walecznych i Medalem Niepodleg³oœci. 

W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ownik biograficzny, t. 3 (Warszawa 2006); W.K. Cygan,
W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997);
Lista starszeñstwa oficerów Legionów Polskich (Warszawa 1917); Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik oficerski rezerw
1934; CAW: akta Krzy¿a i Medalu Niepodleg³oœci 424; „Monitor Polski”, 1938, nr 64. 

Maksymilian Majewski
(?-po 1914) 

Przed 1914 r. nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej w Pistyniu. 
Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Adam Ma³aczyñski
(1865-1920) 

Urodzi³ siê w 1865 r. 
Ukoñczy³ seminarium duchowne we Lwowie i w 1889 r. zosta³ wyœwiêcony na

kap³ana. Pracowa³ jako wikariusz w parafii w £opatynie, a w 1897 r. by³ administra-
torem parafii Wiesenberg ko³o ¯ó³kwi. Od 1898 r. proboszcz parafii w Firlejowie
(dekanat Brze¿any). W 1909 r. mianowany kanonikiem kapitu³y lwowskiej. 

Przed 1914 r. nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej w Firlejowie. 
Zamordowany 19 sierpnia 1920 r. przez ¿o³nierzy bolszewickich w Firlejowie. 

R. Dzwonkowski: Losy duchowieñstwa katolickiego w ZSSR 1917-1939. Martyrologium (Lublin 1998); Dru¿yny Bartoszo-
we 1908-1914 (Lwów 1939). 
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Antoni Matejkiewicz
(1886-1970) 

Urodzi³ siê 1 stycznia 1886 r. w Pogorzanach (obecnie czêœæ Szczyrzyca) Syn An-
drzeja i Ludwiki ze Œliwów. 

W latach 1892-1897 uczy³ siê w szkole ludowej w Szczyrzycu, a nastêpnie w gim-
nazjum œw. Jacka w Krakowie. Po uzyskaniu matury (1905 r.) wst¹pi³ do Archidie-
cezjalnego Seminarium Duchownego we Lwowie i studiowa³ teologiê na Uniwersy-

tecie Lwowskim. W 1909 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
By³ wikariuszem w parafii w Horodence, a nastêpnie p. o. proboszcza (od 1913 r.) parafii w Zadwó-

rzu ko³o Lwowa. 
4 sierpnia 1914 r. zmobilizowany do armii austriackiej, sprawowa³ funkcjê kapelana szpitala wojsko-

wego nr II (do 17 stycznia 1917 r.). Nastêpnie do 10 lipca 1918 r. kapelan przy komendzie powiatowej
armii austriackiej w Miechowie, po czym kapelan szpitala epidemiologicznego w Kielcach. 

Od 2 listopada 1918 r. w WP. Pocz¹tkowo kapelan garnizonu w Kielcach, od 20 lutego 1919 r. p.o.
dziekana Okrêgu Generalnego Kielce. Funkcjê tê sprawowa³ do listopada 1921 r. 

W okresie od listopada do grudnia 1921 r. pe³ni³ s³u¿bê w Dowództwie Okrêgu Generalnego Prze-
myœl, po czym szef duszpasterstwa (dziekan) Okrêgu Generalnego/Okrêgu Korpusu nr IX w Brzeœciu
nad Bugiem. Zweryfikowany jako dziekan (p³k) z 1 czerwca 1919 r. W 1930 r. zosta³ dziekanem
OK nr VI we Lwowie. Otrzyma³ godnoœæ pra³ata. 

Na tym stanowisku wzi¹³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej. Po kapitulacji za³ogi Lwowa (22 wrzeœnia)
nie poszed³ do niewoli, lecz do 20 paŸdziernika przebywa³ w tym mieœcie. Od 30 paŸdziernika mieszka³
w Szczyrzycu. Bra³ udzia³ w tajnym nauczaniu. 

Po 1945 r. przez pewien czas wyk³ada³ religiê i ³acinê w liceum w Szczyrzycu. 
Zmar³ 16 listopada 1970 r. w Szczyrzycu i tam zosta³ pochowany. 
Odznaczony orderem Polonia Restituta 4 kl. i z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz papieskim orderem Pro

Ecclesia et Pontifice. 
Tablica poœwiêcona jego pamiêci znajduje sie przy wejœciu do koœcio³a w Szczyrzycu. 

P. Biel: Ks. Pu³kownik Antoni Matejkiewicz, kap³an - ¿o³nierz - szczyrzycanin (Szczyrzyc 2009); Kapelani wrzeœniowi
(Warszawa 2001); Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932, 1939.

Jan Pawe³ Mauersberger
(1877-1942) 

Urodzi³ siê 4 listopada 1877 r. w Warszawie. Syn Wiktora i Marii Kazimiery z Rein-
hardtów. 

Ukoñczy³ szko³ê handlow¹ Zgromadzenia Kupców w Warszawie. 
Ukoñczy³ seminarium duchowne, po czym zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
Od 1912 r. nale¿a³ do tajnego skautingu w Warszawie. W 1914 r. sprawowa³ funk-

cjê kapelana na pierwszym kursie instruktorskim w Skolem. 
Podczas I wojny œwiatowej w latach 1915-1916 nale¿a³ do Naczelnej Komendy Skautowej w Warsza-

wie, a potem by³ komendantem ZHP w Królestwie Polskim. W latach 1920-1921 dzia³a³ na rzecz zjed-
noczenia organizacji harcerskich. W 1923 r. zosta³ przewodnicz¹cym ZHP, a w latach 1924-1925 spra-
wowa³ funkcjê jego naczelnego kapelana. Ponownie przewodnicz¹cy organizacji w latach 1927-1929. 

Od 1919 r. kapelan WP. Zweryfikowany jako proboszcz (pp³k) z 1 czerwca 1919 r., by³ kapelanem
Szko³y Podchor¹¿ych (1923). W 1924 r. pozostawa³ w rezerwie. Od 1932 r. kapelan w Szkole Podcho-
r¹¿ych Piechoty, a potem w Korpusie Kadetów nr 1 we Lwowie. Mianowany 1 stycznia 1934 r. dzieka-
nem (p³k), od 1937 r. by³ kanclerzem Polowej Kurii Biskupiej. Wobec choroby swoje obowi¹zki spe³-
nia³ w ograniczonym zakresie. 
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Naczelny Kapelan Zw. Rezerwistów. 
Po kampanii 1939 r. w konspiracji. Przewodnicz¹cy „Szarych Szeregów”. 
Zmar³ 12 sierpnia 1942 r. w Warszawie (Konstancinie?) i zosta³ pochowany na tamtejszym cmentarzu

na Pow¹zkach kwat. C. 
Odznaczony orderem Polonia Restituta 2 i 4 kl. i Krzy¿em Niepodleg³oœci. 

Kapelani wrzeœniowi (Warszawa 2001); S. £oza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1938); Rocznik oficerski 1923, 1939;
„Monitor Polski”, 1932, nr 109. 

Mêciñski
(?-po 1917) 

W 1917 r. wst¹pi³ do I Korpusu Polskiego i przez krótki okres czasu sprawowa³
funkcjê kapelana 2 pu³ku strzelców. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Odziemkowski: S³u¿ba duszpasterska Wojska Polskiego (Warszawa 1998). 

Bronis³aw Janusz Michalski
(1892-1968) 

Urodzi³ siê 25 stycznia 1892 r. w Rogozinie ko³o P³ocka. Syn Teofila i Julianny
z ¯ochowskich. 

Ukoñczy³ progimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej (1909 r.), nastêpnie liceum
przy seminarium duchownym (1911 r.) i samo seminarium duchowne w P³ocku
(1915 r.). 

Wyœwiêcony 20 czerwca 1915 r. na kap³ana, od 1916 r. wspó³pracowa³ z POW w Ciechanowie. Aresz-
towany przez Niemców w 1918 r., by³ wiêziony w Modlinie. 

Od 11 listopada 1918 r. w WP. Bra³ czynny udzia³ w organizowaniu 32 pp i do listopada 1919 r. by³
kapelanem szpitala polowego i garnizonu Ciechanów. Przeniesiony do s³u¿by frontowej, do grudnia
1920 r. kolejno sprawowa³ funkcjê kapelana I Brygady Jazdy, szpitali polowych nr 107 i 303, 24 pp oraz
GO pp³k. A. Koca. Nastêpnie (do czerwca 1921 r.) kapelan Komendy m. st. Warszawy. W czerwcu 1921 r.
przeniesiony do s³u¿by w kurii biskupa polowego WP. 

Zweryfikowany jako kpl. (kpt.) z 1 czerwca 1919, z dniem 1 stycznia 1933 r. awansowa³ na st. kpl.
(mjr.). Zajmowa³ stanowiska referenta gospodarczego i notariusza (od 1927 r.). Od lutego 1933 r. admi-
nistrator parafii wojskowej nr 1 w Warszawie. Jednoczeœnie od 1934 r. sêdzia posynodalnego s¹du bi-
skupa polowego. 1 stycznia 1935 r. otrzyma³ stopieñ proboszcza (pp³k.). Posiada³ tytu³ szambelana Je-
go Œwi¹tobliwoœci. 

Podczas kampanii 1939 r. od 1 wrzeœnia dziekan OK nr I w Warszawie. 7 wrzeœnia z biskupem polowym
ks. Józefem Gawlin¹ opuœci³ Warszawê. 21 wrzeœnia przeszed³ na Wêgry. By³ kapelanem internowanych
¿o³nierzy w obozach w Doemstad i Kiskunladzza. Stamt¹d w styczniu 1940 r. przedosta³ siê do Francji. Od
kwietnia 1940 r. s³u¿y³ w kurii biskupa polowego. 3 czerwca awansowa³ na dziekana (p³k.). By³ kanclerzem
kurii. Razem z ni¹ w czerwcu zosta³ ewakuowany do Wlk. Brytanii. Tam w 1942 r. obj¹³ stanowisko wika-
riusza generalnego. S³u¿bê pe³ni³ do wrzeœnia 1946 r., po czym zosta³ zdemobilizowany. 

By³ wikariuszem generalnym dla Polaków w Wlk. Brytanii. Z dniem 1 stycznia 1964 r. awansowany
przez gen. W. Andersa do stopnia dziekana generalnego (gen. bryg.). 

Zmar³ 28 listopada 1969 r. w Londynie i zosta³ pochowany na cmentarzu St. Patrick`s. 
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Odznaczony z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Niepodleg³oœci oraz papieskim orderem Pro Eccle-
sia et Pontifice. 

Kapelani wrzeœniowi (Warszawa 2001); T. Kryska-Karski, S. ¯urakowski: Genera³owie Polski Niepodleg³ej (Warszawa 1991);
S. £oza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1939); Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932, 1939, „Monitor Polski”, 1937, nr 178. 

Wawrzyniec Michalski
(1881-po 1934) 

Urodzi³ siê 10 sierpnia 1881 r. 
W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Vitre.

W 1919 r. z armi¹ przyby³ do Polski. Po wojnie przeniesiony do rezerwy.
Zweryfikowany jako kpl. (kpt.) rez. z 1 czerwca 1919 r. Wyjecha³ do USA.

Zmar³ po 1934 r.

J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001); Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik
oficerski rezerw 1934. 

W³adys³aw Miko³ajtys
(1881-1917) 

Urodzi³ siê 10 grudnia 1881 r. 
Ukoñczy³ seminarium duchowne w Warszawie i w 1905 r. zosta³ wyœwiêcony na

kap³ana. W 1906 r. studiowa³ w Akademii Petersburskiej. Po przerwaniu nauki po-
wróci³ do kraju. 

By³ wikariuszem w Pszczonowie i £odzi, a w 1915 r. kapelanem szpitala w War-
szawie. 

W latach 1915-1916 kapelan Legionu Pu³awskiego oraz Polskiej Brygady Strzelców. 
Rozstrzelany w 1917 r. przez bolszewików w Archangielsku. 

J. Odziemkowski: S³u¿ba duszpasterska Wojska Polskiego (Warszawa 1998); Ordo Divini officii...almae Ecclesiae
Metropolitanae et Archidioeceseos Varsoviensis (Varsoviae 1904-1913, 1915, 1917, 1919); relacja ks. Fajêckiego z 1933 r. (mps).

Antoni Miodoñski
(1889-1949) 

Urodzi³ siê 26 marca 1889 r. w ¯ywcu. Syn Wincentego i Karoliny Moliñskiej. 
Absolwent gimnazjum w Wadowicach (1908) i Wydzia³u Teologicznego Uniwer-

sytetu Jagielloñskiego. W 1912r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. Pracowa³ w diece-
zji krakowskiej. By³ wikariuszem w Paszkówce i katechet¹ w Pobiedrze ko³o Ska-
winy (do marca 1915 r.). 

Podczas I wojny œwiatowej zmobilizowany do armii austriackiej. Od kwietnia 1915 r. do sierpnia 1916 r.
kapelan 56 pp na froncie rosyjskim, gdzie dosta³ siê do niewoli. Przebywa³ w niej do maja 1917 r., a na-
stêpnie w obozie dla inwalidów Habel w Danii (do grudnia 1917 r.), potem w szpitalu w Wiedniu. Od
lutego 1918 r. w 20 pp na froncie w³oskim. Nale¿a³ do niepodleg³oœciowej Organizacji „Wolnoœæ”,
wspó³pracuj¹cej z POW. Czynny podczas antyaustriackiego przewrotu wojskowego na froncie w³oskim
w listopadzie 1918 r. 
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W WP kapelan w 1 psp (listopad 1918 r. – marzec 1920 r.), wspó³twórca Uniwersytetu ¯o³nierskiego
w Nowym S¹czu, nastêpnie do grudnia 1921 r. w 1 Dywizji Piechoty Górskiej, póŸniej kierownik Rejonu
Duszpasterstwa Katolickiego i administrator parafii wojskowej oraz proboszcz w Bielsku (1922-1938).
Zweryfikowany jako st. kpl. (mjr) z 1 czerwca 1919 r. i awansowany 1 stycznia 1930 r. na proboszcza
(pp³k), 19 marca 1938 r. otrzyma³ stopieñ dziekana (p³k.). Zosta³ wówczas szefem duszpasterstwa OK
nr X w Przemyœlu. 

Na tym stanowisku wzi¹³ udzia³ w kampanii 1939 r. Nastêpnie przedosta³ siê do Francji, gdzie s³u¿y³
w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Po jej upadku ewakuowany do Wlk. Brytanii. W lipcu 1940 r. spra-
wowa³ funkcjê kapelana 3 Brygady Kadrowej Strzelców. Od 15 lipca 1941 do 1944 r. szef duszpaster-
stwa Polskich Si³ Powietrznych. Po zakoñczeniu wojny powróci³ do Polski i zamieszka³ u siostry w Za-
b³ociu (obecnie czêœæ ¯ywca). Mia³ kontakty z nieujawnionymi oddzia³ami niepodleg³oœciowego pod-
ziemia. 

Zmar³ 3 lutego 1949 r. w Zab³ociu. 
Odznaczony dwukrotnie Krzy¿em Walecznych, z³otym Krzy¿em Zas³ugi, papieskim orderem Pro Ec-

clesia et Pontifice. 

J. Giza: Organizacja „Wolnoœæ” 1918. Polska konspiracja niepodleg³oœciowa w cesarsko-królewskiej armii podczas
I wojny œwiatowej i losy jej bohaterów (Kraków 2011); Kapelani wrzeœniowi (Warszawa 2001); Ranglisten des Kaiserlichen
und Königlichen Heerres 1917; Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932, 1939; informacje Jerzego Gizy z Krakowa. 

Roch Modzelewski
(1883-1961) 

Urodzi³ siê 15 sierpnia1883 r. w Modzelach. Syn Piotra i Aleksandry. 
Ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ w £om¿y, po czym wst¹pi³ do seminarium duchow-

nego w Sejnach. 22 marca 1909 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
Sprawowa³ funkcjê wikariusza w parafiach w Soko³ach, a w latach 1912-1915

w Rajgrodzie. Nastêpnie zosta³ proboszczem w Barg³owie na SuwalszczyŸnie. 
W koñcu lutego 1916 r. zorganizowa³ pierwsz¹ placówkê POW na tym terenie. Aresztowany przez

Niemców w listopadzie 1917 r., pocz¹tkowo by³ internowany w Raczkach do czasu rozprawy s¹dowej
w Augustowie. Po jej zakoñczeniu osadzony w wiêzieniu w Margrabowie (Prusy Wschodnie), a nastêp-
nie internowany w Hawelbergu, gdzie przebywa³ do listopada 1918 r. 

Uwolniony po wybuchu rewolucji w Niemczech, powróci³ do kraju. 
1 stycznia 1919 r. wst¹pi³ do WP. Obj¹³ funkcjê kapelana 41 pp i w jego sk³adzie bra³ udzia³ w woj-

nie 1919-1920 r. 
Przeniesiony do rezerwy, w latach 1920-1926 by³ proboszczem w Sylwanowcach ko³o Grodna, a na-

stêpnie w £ysych na KurpiowszczyŸnie. Od 1930 r. proboszcz w Nowych Piekutach. Tam wybudowa³
koœció³ i szko³ê. 

Po kampanii 1939 r. podj¹³ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ skierowan¹ przeciwko Sowietom. By³ przywód-
c¹ organizacji „Batalion Œmierci”. Wobec groŸby aresztowania, ukrywa³ siê. W maju lub czerwcu 1941 r.
aresztowany przez NKWD, zosta³ osadzony w wiêzieniu w Bia³ymstoku. Po wybuchu wojny niemiec-
ko-sowieckiej (22 czerwca) odzyska³ wolnoœæ. Kontynuowa³ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w szeregach AK
ps. „Zag³oba”. By³ m.in. kapelanem 33 pp AK. Jednoczeœnie (do 1944 r.) proboszcz parafii w Nowych
Piekutach. 

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej pe³ni³ obowi¹zki proboszcza w parafii Rosochate (1945-1950)
oraz w parafii Ka³owo ko³o £odzi (1951-1957). Przeniesiony na emeryturê, zamieszka³ w Tykocinie. 

Zmar³ 18 lipca 1961 r. w Tykocinie. 
Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci, Krzy¿em Walecznych i srebrnym Krzy¿em Zas³ugi z mieczami.
Jest patronem Zespo³u Szkó³ w Nowych Piekutach. 

J. Orzechowski: Aby pamiêæ nie zgine³a, Rajgród 1997; www.grajewiak.pl. 

142



Ignacy Mydlarz
(1889-przed 1933) 

Urodzi³ siê 5 lipca 1889 r. w Inwa³dzie. Syn Józefa i Bronis³awy.
W 1909 r. ukoñczy³ gimnazjum w Wadowicach i wst¹pi³ do seminarium duchow-

nego w Krakowie. 29 czerwca 1913 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
W czasie I wojny œwiatowej zmobilizowany do armii austriackiej (urzêdnik

wojskowy IX kl. z 1 stycznia 1915 r.), by³ kapelanem 56 pp. Nale¿a³ do niepodle-
g³oœciowej Organizacji „Wolnoœæ”, wspó³pracuj¹cej z POW. 

Zmar³ przed 1933 r. 
Poœmiertnie odznaczony Medalem Niepodleg³oœci. 

Ranglisten des Kaiserlichen und Königlichen Heerres 1917; informacje Jerzego Gizy z Krakowa; Monitor Polski
nr 131/1933. 

Stanis³aw Mydlarz
(?-po 1922) 

W czasie I wojny œwiatowej nale¿a³ do POW. 
Zmar³ po 1922 r. 
Odznaczony Krzy¿em Walecznych. 

„Dziennik Personalny” MSWojsk nr 35/1922. 

Antoni Niewiarowski
(1874-1927) 

Urodzi³ siê 26 wrzeœnia 1874 r. w Brzeœciu nad Bugiem. 
Ukoñczy³ 4 klasy progimnazjum w Brzeœciu nad Bugiem, po czym kontynuowa³

naukê w seminarium duchownym w ¯ytomierzu. Po jego ukoñczeniu wyœwiêcony
na kap³ana w diecezji ³ucko-¿ytomierskiej. 

Za sprzyjanie Legionom Polskim zes³any przez w³adze rosyjskie do Ufy. Po re-
wolucji lutowej 1917 r. podj¹³ s³u¿bê w I Korpusie Polskim. Od 17 paŸdziernika 1917 do 25 maja 1918 r. z
nominacji bp. Jana Cieplaka by³ dziekanem 3 dywizji. Po demobilizacji korpusu powróci³ do kraju. 

Od 13 listopada 1918 r. w WP. By³ szefem duszpasterstwa Okrêgu Generalnego Warszawa. 
Zweryfikowany jako dziekan generalny (gen. bryg.) z 1 czerwca 1919 r., w 1924 r. przeszed³ w stan

spoczynku. 
Zmar³ 2 marca 1927 r. w Warszawie i zosta³ pochowany na tamtejszym cmentarzu na Pow¹zkach. 
Odznaczony orderem Polonia Restituta 3 kl. i czterokrotnie Krzy¿em Walecznych, poœmiertnie otrzy-

ma³ Medal Niepodleg³oœci. 

T. Kryska-Karski, S. ¯urakowski: Genera³owie Polski Niepodleg³ej (Warszawa 1991); P. Stawecki: S³ownik biograficzny
genera³ów Wojska Polskiego 1918-1939 (Warszawa 1994); A. Wojtaszak: Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926 (Szcze-
cin 2005); S. Tworkowski, Krzy¿ Dowbora (Londyn1986); Rocznik oficerski 1923, 1924; „Monitor Polski”, 1934, nr 6. 
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Adam Oczkowski
(?-po 1914) 

Ukoñczy³ seminarium duchowne i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
By³ proboszczem parafii w Rabie Wy¿nej. Z jego inicjatywy 11 czerwca 1906 r.

za³o¿ono Spó³kê Oszczêdnoœci i Po¿yczek, której zosta³ pierwszym prze³o¿onym
zarz¹du. Tam te¿ sprawowa³ funkcjê gospodarza w Dru¿ynie Podhalañskiej. 

Zmar³ po 1914 r. 

„Gazeta Podhalañska” z 1913. 

Jan O³dak
(1885-po 1924) 

Urodzi³ siê w 1885 r. 
Ukoñczy³ seminarium duchowne i w 1911 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana w die-

cezji lubelskiej. 
By³ wikarym w Gorzkowie (pow. Krasnystaw). W czasie I wojny œwiatowej

wspó³pracowa³ z POW. 
W lutym 1919 r. zosta³ pierwszym proboszczem parafii pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Majda-

nie Starym. 
Powo³any do s³u¿by wojskowej, by³ kapelanem 40 pp oraz (w 1920 r.) garnizonu w Bia³ej Podlaskiej. 
Po wojnie w 1924 r. sprawowa³ funkcjê proboszcza parafii pw. Przemienienia Pañskiego w Borowicy

pow. Che³m. 
Dalsze jego losy s¹ nieznane.

F. ¯urek: Powiat krasnostawski w walce o wolnoœæ (Warszawa 1937).

Jan Pajkert
(1887-1964) 

Urodzi³ siê 21 czerwca 1887 r. w Radomiu. Syn Rozalii z Burkotów.
Ukoñczy³ seminarium duchowne i w 1912 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. Pra-

cowa³ w diecezji sandomierskiej. 
Po wybuchu wojny w 1914 r. zg³osi³ siê ochotniczo do armii rosyjskiej, zostaj¹c

kapelanem z³o¿onej z Polaków 75 DStrz. Od 1917 r. dziekan I Korpusu Polskiego
mianowany przez bp. Jana Cieplaka. Po jego demobilizacji w 1918 r. powróci³ do kraju. 

W okresie od 9 listopada 1918 do 5 lutego 1919 r. naczelny kapelan WP. Nastêpnie do 1921 r. wika-
riusz generalny biskupa polowego. 

Zweryfikowany jako dziekan (p³k) ze starszeñstwem z 1 czerwca 1919 r. Od 1923 r. dziekan Mary-
narki Wojennej. Od 1929 r. dziekan OK nr II w Lublinie. Z dniem 31 lipca 1939 r. zosta³ przeniesiony
w stan spoczynku. 

Po II wojnie œwiatowej zosta³ proboszczem w Grodzisku Mazowieckim. 
Posiada³ tytu³y szambelana i kanonika. 
Zmar³ 24 paŸdziernika 1964 r. w Grodzisku Mazowieckim. 
Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci, orderem Polonia Restituta 4 kl., Krzy¿em Walecznych i z³o-

tym Krzy¿em Zas³ugi. 

Kapelani wrzeœniowi (Warszawa 2001); Rocznik oficerski 1923, 1924, 1932, 1939; „Monitor Polski”, 1932, nr 167, 1938,
nr 64. 
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Karol Paluch
(1867-1929) 

Urodzi³ siê 2 listopada 1867 r. w Ciê¿kowicach. 
Uczy³ siê w gimnazjum œw. Anny w Krakowie, a nastêpnie w latach 1889-1893

studiowa³ teologiê na Uniwersytecie Jagielloñskim. 16 lipca 1893 r. zosta³ wyœwiê-
cony na kap³ana. 

Zosta³ wówczas wikariuszem w Zakopanem, a nastêpnie (1898-1900) w ¯ywcu
i Podgórzu (1900-1902). Jednoczeœnie od 1 wrzeœnia 1900 do 1902 r. katecheta w 4. klasowej szkole lu-
dowej w Dêbnikach. Od 1902 r. administrator oraz proboszcz w Odrow¹¿u. 

By³ wiceprezesem Dru¿yny Podhalañskiej w Odrow¹¿u. 
Zmar³ 25 wrzeœnia 1929 r. w Odrow¹¿u. 

M. Gawlik, J. Szczepaniak: Ksiê¿a katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. S³ownik biograficzny (Kraków 2000);
„Gazeta Podhalañska” z 1913; informacje Les³awa Dalla z Zakopanego.

Ludwik Paluch
(1885-po 1934) 

Urodzi³ siê 4 lutego 1885 r. 
Przed 1914 r. nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej w Stojañcach; sprawowa³ funkcjê

skarbnika. 
W niepodleg³ej Polsce kpl. (kpt.) rez. z 1 czerwca 1919 r. 
Zmar³ po 1934 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939); Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik oficerski rezerw 1934. 

Józef Panaœ
(1887-1940) 

Urodzi³ siê 23 listopada 1887 r. w Odrzykoniu pow. Krosno w rodzinie ch³opskiej.
Syn Szymona oraz Tekli z Guzków. 

W latach 1899-1907 uczêszcza³ do gimnazjum w Przemyœlu, w którym uzyska³
marurê z odznaczeniem. 

Nastêpnie odbywa³ studia teologiczne w seminarium duchownym w Przemyœlu.
29 czerwca 1911 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 

Pocz¹tkowo by³ wikarym w Dublanach, a potem katechet¹ szko³y wydzia³owej w Dobromilu. W Do-
bromilu prowadzi³ sk³adnicê kó³ek rolniczych; tam te¿ dzia³a³ w Dru¿ynach Bartoszowych i „Sokole”.
Wybuch wojny zasta³ go w ksiêstwie Anhalt, gdzie pracowa³ wœród polskich robotników sezonowych.
Aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, wkrótce zosta³ zwolniony i powróci³ do kraju. 

30 sierpnia 1914 r. wst¹pi³ do Legionu Wschodniego. Pocz¹tkowo by³ oficerem prowiantowym IV ba-
onu, a potem kapelanem 2 pp. Po rozwi¹zaniu Legionu przeszed³ do organizowanego 3 pp LP, w którym
obj¹³ funkcjê kapelana. 16 paŸdziernika mianowany urzêdnikiem wojskowym XI kl. (ppor.), 11 listopa-
da awansowa³ na urzêdnika wojskowego X kl. (por.), a 9 sierpnia 1915 r. na urzêdnika wojskowego
IX kl. (kpt.) oraz szefa referatu duszpasterskiego Komendy Legionów. Przeszed³ ca³¹ kampaniê legiono-
w¹, w listopadzie 1915 r. zosta³ lekko ranny pod Bielgowem. 20 grudnia 1916 r. mianowany superiorem
polowym Legionów. 

Po kryzysie przysiêgowym s³u¿y³ jako superior w PKP. By³ jednym z organizatorów przejœcia II Bry-
gady przez front pod Rarañcz¹ (15/16 lutego 1918). Aresztowany przez Austriaków, nale¿a³ do g³ów-
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nych oskar¿onych w procesie legionistów w Marmaros-Sziget (8 czerwca-30 wrzeœnia). Po abolicji pro-
cesu zwolniony, wyjecha³ do Przemyœla. 

Tam od 1 do 11 listopada 1918 r. uczestniczy³ w walkach z Ukraiñcami. Nastêpnie bra³ udzia³ w bo-
jach o Lwów. Mianowany dziekanem w Dowództwie „Wschód”, od wrzeœnia 1919 r. by³ nim w DOGen
Lwów. 

Po zakoñczeniu wojny 1 listopada 1921 r. zosta³ dziekanem DOGen Przemyœl (potem: DOK nr X).
Zweryfikowany jako proboszcz (pp³k) z 1 czerwca 1919 r. Po przewrocie wojskowym 17 maja 1926 r.,
po mszy odprawianej za poleg³ych w koœciele garnizonowym w Warszawie, na znak protestu rzuci³ pod
nogi obecnych swoje odznaczenia bojowe. Przeniesiony 18 sierpnia 1926 r. do dyspozycji biskupa po-
lowego WP, 30 wrzeœnia 1927 r. przeszed³ w stan spoczynku. 

Rozpocz¹³ wówczas dzia³alnoœæ polityczn¹ w szeregach PSL-Piast. W latach 1927-1931 by³ cz³on-
kiem zarz¹du okrêgowego tej partii w Krakowie. W 1930 r. wchodzi³ w sk³ad prezydium kongresu Cen-
trolewu w Krakowie. W koñcu wrzeœnia tego roku zosta³ oddelegowany przez Zarz¹d G³ówny partii na
stanowisko redaktora naczelnego Gazety Grudzi¹dzkiej, które zajmowa³ do 1934 r. W czasie wiecu Cen-
trolewu w Koœcierzynie aresztowano go, lecz wkrótce potem zwolniono. W latach 1930-1931 by³ cz³on-
kiem Rady Naczelnej PSL-Piast. Po zjednoczeniu ruchu ludowego w latach 1931-1939 cz³onek Rady
Naczelnej Stronnictwa Ludowego, a w latach 1938-1939 tak¿e Naczelnego Komitetu Wykonawczego.
W 1936 r. sta³ na czele okrêgowej komisji gospodarczej SL we Lwowie. Przyczyni³ siê do opanowania
przez to stronnictwo Ma³opolskiego Tow. Rolniczego, Lwowskiej Izby Rolniczej i wielu ogniw spó³-
dzielczych. W 1937 r. sta³ na czele strajku chlopskiego na KielecczyŸnie. By³ te¿ kapelanem Zw. Hal-
lerczyków. 

Po wrzeœniu 1939 r. znalaz³ siê we Lwowie. Tam z ramienia SL wszed³ w sk³ad Komitetu Polskiego.
By³ cz³onkiem komisji skarbowej w Komendzie Obszaru nr 3 ZWZ-1 we Lwowie. Prawdopodobnie na
pocz¹tku kwietnia aresztowany przez Sowietów. 

Zgin¹³ 4 kwietnia 1940 r. w niejasnych okolicznoœciach. Pochowany na cmentarzu £yczakowskim we
Lwowie. 

Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl., Polonia Restituta 4 kl. oraz czterokrotnie Krzy¿em Walecz-
nych, poœmiertnie otrzyma³ order Virtuti Militari 5 kl. po raz drugi oraz stopieñ dziekana (p³k.). 

J. Hulewicz, w: Polski S³ownik Biograficzny, t. XXV/1980; W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ow-
nik biograficzny, t. 4 (Warszawa 2006); W.K. Cygan, W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpaster-
stwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997); Encyklopedia Wojskowa t. VI (Warszawa 1937); S³ownik biograficzny
dzia³aczy polskiego ruchu ludowego (Warszawa 1989); B. Szwedo: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. II (1914-1921),
cz. 3 (Leszno-Tarnobrzeg 2006); E. Kotarska: Proces czternastu (Warszawa 1998); K. Nowina-Konopka: Wspomnienia wo-
jenne kapelana II Brygady Legionów Polskich (Kraków 1993); S. Pempel: ZWZ-AK we Lwowie 1939-1945 (Warszawa 1990);
J. Wêgierski: Lwów pod okupacj¹ sowieck¹ 1939-1941 (Warszawa 1991); Lista starszeñstwa oficerów Legionów Polskich
(Warszawa 1917); Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928; Rocznik oficerski rezerw 1934. 

Adam Pauli
(?-po 1914) 

Przed 1914 r. nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej w Starych Brodach; sprawowa³
w niej funkcjê pisarza. 

Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 
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Roman Pietruski
(?-po 1939) 

W okresie od 5 maja 1912 do 31 lipca 1914 r. sprawowa³ funkcjê pisarza w Dru-
¿ynie Bartoszowej w Oknianach. 

W latach 30. proboszcz w Potoku Z³otym. 
Zmar³ po 1939 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

W³adys³aw Pilin
(1884-1956)

Urodzi³ siê 27 lipca 1884 r. w Rzepniowie, Tarnopolskie. 
Uczy³ siê w V gimnazjum we Lwowie. Po uzyskaniu matury (1905 r.) studiowa³

teologiê na Uniwersytecie Lwowskim. W 1909 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
By³ cz³onkiem Tow. Gimnastycznego Sokó³ w Ska³acie, Brze¿anach i Ko³omyi. 
5 maja 1915 r. jako kapelan zmobilizowany do armii austriackiej, bra³ udzia³

w dzia³aniach na froncie bukowiñskim, rumuñskim i wo³yñskim. 
Od 11 listopada 1918 r. w WP. By³ kapelanem 19 pp, nastêpnie (od 18 sierpnia 1919 r.) proboszczem

9 DP i Grupy Poleskiej, a póŸniej dziekanem 5 Armii. 
Zweryfikowany jako proboszcz (pp³k) ze starszeñstwem z 1 czerwca 1919 r., sprawowa³ funkcjê ka-

pelana i nauczyciela religii w Korpusie Kadetów nr 1 we Lwowie (1921-1930). W 1932 r. administrator
parafii wojskowej w Stanis³awowie. Przed 1934 r. zosta³ przeniesiony w stan spoczynku. Posiada³ god-
noœæ szmbelana papieskiego. 

Zmar³ w 1956 r. i zosta³ pochowany na cmentarzu „Mater Dolorosa” w Bytomiu. 
Odznaczony orderem Polonia Restituta 4 kl., dwukrotnie Krzy¿em Walecznych i z³otym Krzy¿em Zas³ugi. 

Ksiêga pamiêci kadetów II Rzeczypospolitej (Warszawa 2001); Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932; Rocznik
oficerski rezerw 1934.

Stanis³aw P³onczyñski
(?-po 1914) 

Od 1913 r. by³ prezesem PDS w Tymbarku. 
Zmar³ po 1914 r. 

H. Bagiñski: U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914 (Warszawa 1935). 

Stanis³aw Popkiewicz
(?-po 1939) 

Ukoñczy³ seminarium duchowne i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
W okresie od 15 grudnia 1912 r. do 31 lipca 1914 r. sprawowa³ funkcjê naczelni-

ka Dru¿yny Bartoszowej w Kamionce Strumi³owej. 
Pracowa³ w oœwiacie na terenie tego powiatu. W koñcu 1918 r. aresztowany przez

Ukraiñców, by³ przez nich wiêziony, zapewne do po³owy 1919 r. 
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W latach 30. proboszcz w Podhajcach. 
Zmar³ po 1939 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Wiktor Potrzebski
(1880-1944) 

Urodzi³ siê 30 sierpnia 1880 r. w Œlesinie. Syn Jana i El¿biety z Sieradziñskich. 
Ukoñczy³ gimnazjum w Kaliszu oraz seminarium duchowne we W³oc³awku

i w czerwcu 1904 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
Obj¹³ wówczas stanowisko wikarego w parafii w Kole. Od 1904 r. nale¿a³ do Na-

rodowego Zw. Robotniczego w tym mieœcie. Kierowa³ parti¹ w czterech powiatach.
Jednoczeœnie prezes okrêgu Polskiej Macierzy Szkolnej (1905-1907). Za³o¿yciel pierwszej na ziemiach
polskich spó³dzielni szewskiej w Kole (1905 r.). W 1907 r. wydalony z granic pañstwa rosyjskiego, uda³
siê do Galicji. W 1908 r. rezydowa³ przy koœciele pw. œw. Anny we Lwowie, a w 1910 r. zosta³ prefek-
tem szkó³ mêskich: ludowej i wydzia³owej w Dolinie. Dzia³a³ w Tow. Szko³y Ludowej; by³ przewodni-
cz¹cym ko³a w Dolinie oraz wiceprzewodnicz¹cym zarz¹du okrêgowego w Stryju. Cz³onek Wydz. Ligi
Pomocy Przemys³owej we Lwowie. 

Od 20 sierpnia 1913 r. zajmowa³ stanowisko prefekta w szkole ludowej i wydzia³owej w Monasterzyskach. 
Tam do 1914 r. uczestniczy³ w dzia³alnoœci Dru¿yn Bartoszowych. By³ naczelnikiem dru¿yny w Fol-

warkach oraz cz³onkiem komisji mê¿ów zaufania chor¹gwi buczackiej. 
W 1918 r. przebywa³ w Rozdole. Przejœciowo by³ wiêziony przez w³adze austriackie. 
Wkrótce potem w praktyce kierowa³ parafi¹ Soko³ówka ko³o Bóbrki. 
W 1920 r. uczestniczy³ w obronie Lwowa przeciwko bolszewikom. 
W styczniu 1922 r. zosta³ prefektem w gimnazjum w Be³chatowie, a we wrzeœniu w gimnazjum

w Piotrkowie Trybunalskim oraz wyk³adowc¹ w Seminarium Nauczycielskim ¯eñskim im. Królowej Ja-
dwigi i w Prywatnym Gimnazjum ¯eñskim H. Trzciñskiej (potem: Zrzeszenia Nauczycieli Szkó³ Œred-
nich). Jednoczeœnie od 19 sierpnia 1922 r. rektor koœcio³a szkolnego zwanego potocznie koœcio³em „Pa-
nien”. Od 7 sierpnia 1927 r. sprawowa³ funkcjê rektora koœcio³a pw. œw. Franciszka Ksawerego oraz pre-
fekta Gimnazjum Mêskiego im. Boles³awa Chrobrego. W sierpniu 1928 r. zosta³ przeniesiony do archi-
diecezji wileñskiej. A¿ do 1935 r. by³ prefektem seminarium nauczycielskiego w Trokach. Nastêpnie
prefekt, a od 1937 r. dyrektor, I Pañstwowego Gimnazjum i Liceum im. A. Mickiewicza w Grodnie. 

Podczas kampanii 1939 r. aktywnie uczestniczy³ w przygotowaniach Grodna do obrony przed Sowie-
tami. Po zakoñczeniu walk reaktywowa³ dzia³alnoœæ szko³y. Po jej zamkniêciu przez w³adze sowieckie
(10 grudnia) przedosta³ siê do Warszawy. Zosta³ kapelanem klasztoru SS. Loretanek. 

Jednoczeœnie podj¹³ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Bra³ udzia³ w tajnym nauczaniu – utworzy³ komplet
gimnazjalny (tajne I Pañstwowe Gimnazjum i Liceum im. A. Mickiewicza w Grodnie z siedzib¹ w War-
szawie). 

Od paŸdziernika 1942 r. by³ kapelanem oddzia³u „Vistula” (potem: baon „Kiliñski”) AK. Pocz¹tkowo
kapelan 2 kompanii, nastêpnie baonu. Podczas powstania warszawskiego sprawowa³ funkcjê kapelana
IV Rejonu I Obwodu Œródmieœcie AK. 

Poleg³ 4 wrzeœnia 1944 r. na rogu ul. Szpitalnej i Przeskok. Pochowany na cmentarzu Wojskowym na
Pow¹zkach w Warszawie kwat. A-25. 

Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci i orderem Polonia Restituta 4 kl. 
Jego nazwisko znajduje siê na tablicy poleg³ych ¿o³nierzy baonu AK „Kiliñski” w kru¿ganku koœcio-

³a pw. œw. Antoniego w Warszawie (ul. Senatorska), w katedrze polowej WP oraz na tablicy rektorów
koœcio³a „Panien” w Piotrkowie. 

M. Getter, w: Polski S³ownik Biograficzny t. XXVIII/1984; S. £oza: Czy wiesz kto to jest? (Warszawa 1938); W.K. Cygan:
Kresy we krwi (Warszawa 2006); Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939); „Monitor Polski”, 1933, nr 235. 
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Wincenty Rozmus
(1889-1943) 

Urodzi³ siê 22 stycznia 1889 r. w Podlesiu (obecnie czêœæ Katowic). 
Uczy³ siê w gimnazjum w Tarnowie. Powo³any do s³u¿by wojskowej, zdezertero-

wa³, po czym wyemigrowa³ do USA. Tam odby³ studia teologiczne i w 1916 r. zo-
sta³ wyœwiêcony na kap³ana w Marquette. 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Le
Mans. Razem z armi¹ w 1919 r. przyby³ do Polski. S³u¿y³ na Œl¹sku. W koñcu 1919 r. przeniesiony do
rezerwy. Zweryfikowany jako kpl. (kpt.) rez. ze starszeñstwem z 1 czerwca 1919 r. 

Od stycznia 1920 r. zaangazowa³ siê w tworzenie polskich szkó³ na OpolszczyŸnie. Jako wspó³pra-
cownik Polskiego Komitetu Plebiscytowego w 1920 r. wyjecha³ do USA, gdzie prowadzi³ akcjê uœwia-
damiaj¹c¹ wœród Polonii. 

Po powrocie do kraju w latach 1923-1924 by³ lokalist¹ w parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezu-
sa w Bieruniu Nowym, a w latach 1924-1928 w Miko³owie. Oko³o 1929 r. zamieszka³ w Zakopanem. 

Aresztowany we wrzeœniu 1942 r. przez Niemców, by³ wiêziony w Tarnowie, a od 16 stycznia 1943 r.
w obozie koncentracyjnym w Oœwiêcimiu. 

Zgin¹³ 22 lutego 1943 r. w podobozie Rajsko. 

F. German, w: S³ownik biograficzny katolickiego duchowieñstwa œl¹skiego XIX i XX wieku (Katowice 1996); F. GwóŸdŸ:
Udzia³ duchowieñstwa œl¹skiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921), „Œl¹skie Studia Historyczno-
Teologiczne”, XV, 1982; J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001); Rocznik oficerski
1923, 1924; Rocznik oficerski rezerw 1934.

Zygmunt Jan Rydlewski
(1868-1941) 

Urodzi³ siê 1 maja 1868 r. w Ksi¹¿u Wielkopolskim. Syn Jana i Wiktorii z Kop-
czyñskich. 

Pierwsze nauki w szkole pobiera³ w Ksi¹¿u Wielkopolskim i Œremie. Wyemigro-
wa³ do Stanów Zjednoczonych i tam w Pittsburghu uczêszcza³ do szko³y œredniej.
W 1885 r. wst¹pi³ do Zgromadzenia Ducha Œwiêtego. Po maturze studiowa³ filozo-

fiê i teologiê w Chevilly we Francji. 28 paŸdziernika 1893 r. wyœwiêcony na kap³ana w Grignon,
a 15 sierpnia1893 r. z³o¿y³ œluby zakonne. 

Powórci³ do Stanów Zjednoczonych i od paŸdziernika 1893 r. by³ wikariuszem parafii œw. Stanis³awa
w Pittsburghu. W 1898 r. zosta³ ekonomem prowincji amerykañskiej zakonu oraz równoczeœnie wyk³a-
da³ teologiê moraln¹ w seminarium w Cornwells. 5 paŸdziernika przyby³ z misj¹ do m. Bobrek ko³o
Oœwiêcimia, gdzie mia³ prowadziæ sierociniec. Ostatecznie w marcu 1905 r. powróci³ do USA na zajmo-
wane uprzednio stanowisko. 

W 1917 r. zgosi³ siê do formacji polskich organizowanych w Kanadzie, z którymi 20 sierpnia 1918 r.
przyby³ do Francji. W styczniu 1919 r. zosta³ kapelanem 4 psp Armii Polskiej. Z ni¹ w maju 1919 r. po-
wróci³ do Polski. Bra³ udzia³ w walkach z Ukraiñcami w Galicji Wschodniej. Funkcjê kapelana pu³ku
zajmowa³ do 9 wrzeœnia 1919 r. Potem proboszcz 11 DP. 

W lutym 1920 r. jako dziekan Frontu Pomorskiego uczestniczy³ w przejmowaniu Pomorza. 25 marca
obj¹³ funkcjê dziekana 1 Armii, zaœ 1 sierpnia – dziekana 3 Armii. Posiada³ stopieñ dziekana (pp³k.). Na
tych stanowiskach bra³ udzia³ w walkach z bolszewikami. 12 grudnia zosta³ przeniesiony do rezerwy. 

Od listopada 1920 r. prowadzi³ przygotowania do zorganizowania w Bydgoszczy zak³adu dla ch³op-
ców, sierot po poleg³ych ¿o³nierzach. Dzia³a³ on pod nazw¹ Dom œw. Józefa dla synów obroñców Ojczy-
zny im. gen. Józefa Hallera. Funkcjê dyrektora tego domu sprawowa³ do czasu zamkniêcia sierociñca
w koñcu1932 r. 
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Jednoczeœnie zorganizowa³ pierwszy na ziemiach polskich dom swojego Zgromadzenia w Bydgosz-
czy i doprowadzi³ do jego rejestracji w 1922 r. Z dniem 25 marca 1925 r. ustanowiono wice-prowincjê
Zgromadzenia Ducha Œwiêtego w Polsce, a jej pierwszym prze³o¿onym prowincjalnym mianowano
o. Zygmunta Rydlewskiego. Pe³ni³ tê funkcjê przez rok. 

W 1933 r. zosta³ superiorem i mistrzem nowicjatu zakonu w Puszczykówku k. Poznania. 
2 listopada1939 r. aresztowany przez Niemców, by³ wiêziony w Puszczykówku, Miejskiej Górce i Lu-

biniu ko³o Koœciana. 
Zmar³ 2 stycznia1941 r. w Lubiniu i zosta³ pochowany na tamtejszym cmentarzu zakonnym. 
Odznaczony z³otym Krzy¿em Zas³ugi. 
Opublikowa³: Pamiêtnik Czwartego Pu³ku Strzelców Armii Genera³a Hallera 1918-1922 (Bydgoszcz brw)

G. Kosielski: Œp. o. Zygmunt Rydlewski CSSp (1868-1941), www.duchacze.pl; J. Kutta: Zygmunt Jan Rydlewski, w: Byd-
goski s³ownik biograficzny, t. 5 (Bydgoszcz 1998). 

Stanis³aw Sendys
(1891-1972) 

Urodzi³ siê 28 marca 1891 r. 
Wyœwiêcony na kap³ana, pracowa³ we Francji. Ukoñczy³ studia filozoficzne, uzy-

skuj¹c doktorat. 
W 1917 r. wst¹pi³ do Armii Polskiej we Francji. Pocz¹tkowo by³ kapelanem w Na-

czelnym Dowództwie w Pary¿u. Razem z armi¹ w 1919 r. powróci³ do kraju. Od
1 stycznia 1920 r. by³ kapelanem 2 pp leg. Po wojnie z bolszewikami przeniesiony do rezerwy. Zwery-
fikowany jako kpl. (kpt.) rez. ze starszeñstwem z 1 czerwca 1919 r. 

W latach 1920-1924 by³ katechet¹ w seminarium nauczycielskim mêskim w W¹growcu, zaœ od 1936
do 1946 r. proboszczem parafii pw. œw. Ma³gorzaty w Chibicach. 

Wyjecha³ wówczas na Dolny Œl¹sk i pracowa³ we Wroc³awiu (1946 r.). W 1947 r. (do 30 wrzeœnia)
by³ proboszczem parafii pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Dusznikach-Zdroju i jednoczeœnie dzieka-
nem dekanatu Polanica-Zdrój. 

W 1969 r. mianowany pp³k. 
Zmar³ 15 kwietnia 1972 r. w Jeleniej Górze.

J. Haller: Pamiêtniki (Londyn 1964); J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001);
Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik oficerski rezerw 1934.

Jerzy Bogus³aw Ryszard Sienkiewicz 
(1883-1947)

Urodzi³ siê 15 wrzeœnia 1883 r. w Okiñczycach. Syn Konstantego, leœnika, i He-
leny z Czeczukowiczów. 

Ukoñczy³ gimnazjum w Ko³omnie ko³o Moskwy oraz Wydz. Pawa i 6 semestrów
filologii na uniwersytecie w Moskwie. Nale¿a³ wówczas do tajnej organizacji nie-
podleg³oœciowej. Nastêpnie ukoñczy³ seminarium duchowne w Wilnie i 8 czerwca

1908 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
Do 18 marca 1911 r. by³ wikariuszem w parafii ostrobramskiej, a potem (do 26 czerwca 1913 r.) ka-

pelanem przy Kaplicy Dobroczynnoœci. Jednoczeœnie sprawowa³ funkcjê sekretarza kurii biskupiej. Re-
dagowa³ tygodnik dla ludu Przyjaciel. 
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Za swoj¹ dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ zosta³ skazany przez pskowski s¹d okrêgowy na karê 4 lat
twierdzy. Odbywa³ j¹ Od 26 czerwca 1913 do 9 wrzeœnia 1914 r. w wiêzieniu i klasztorze ag³oñskim.
U³askawiony, powróci³ do Wilna. Do 17 czerwca by³ wikariuszem przy katedrze, a nastêpnie probosz-
czem parafii pw. œw. Jakuba w Wilnie (do 23 sierpnia 1917 r.). 

Od 1916 r. nale¿a³ do POW. W paŸdzierniku 1917 r. aresztowany przez Niemców; wiêziony w Wil-
nie, Czersku na Pomorzu i Colle-Schloss. Zwolniony, 15 listopada 1918 r. powróci³ do Wilna na stano-
wisko proboszcza parafii pw. œw. Jakuba. 

Jednoczeœnie by³ kapelanem Samoobrony Wileñskiej (do 6 stycznia 1919 r.), Dywizji Litewsko-Bia³-
oruskiej, dziekanem Frontu Litewsko-Bia³oruskiego, 4 Armii i Frontu Pó³nocno-Wschodniego. 

Po wojnie sprawowa³ funkcjê dziekana OGen Lublin. Od 1921 r. do 1933 r. szef duszpasterstwa Okrêgu
Korpusu nr VIII w Toruniu. Zweryfikowany jako dziekan (p³k) ze starszeñstwem z 1 czerwca 1919 r. Uzy-
ska³ godnoœæ szambelana papieskiego. Z dniem 31 sierpnia 1933 r. zosta³ przeniesiony w stan spoczynku. 

Od 1934 r. by³ administratorem parafii w Czarnej Wsi ko³o Bia³egostoku, a od 1936 r. – w Zab³udo-
wie. W 1939 r. przebywa³ w Warszawie. 

Podczas II wojny œwiatowej uczestniczy³ w dzia³alnoœci konspiracyjnej. Od 1941 r. nale¿a³ do Tow.
Patriotycznego, od 1 marca 1943 r. pierwszy zastêpca szefa s³u¿by duszpasterskiej AK ps. „Guzenda”,
„Juraha”. Ukryty wikariusz generalny biskupa polowego WP na Kraj. Cz³onek Komisji Duchowieñstwa
w Dep. Wyznañ Religijnych Delegatury Rz¹du na Kraj. Podczas powstania warszawskiego 8 sierpnia
1944 r. zatrzymany przez Niemców i skierowany do obozu przejœciowego w Pruszkowie. Zwolniony
w paŸdzierniku, 26 paŸdziernika zosta³ wikariuszem generalnym AK. Wyjecha³ do Krakowa i w listopa-
dzie (zatwierdzony zosta³ z dniem 22 grudnia) obj¹³ stanowisko ostatniego naczelnego kapelana Si³
Zbrojnych w Kraju (do marca 1945 r.). 

Po wojnie prowadzi³ dzia³alnoœæ duszpastersk¹ w parafii w ¯ukowie ko³o Milanówka. 
Zmar³ w 1947 r. w ¯ukowie i tam zosta³ pochowany. 
Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci i Krzy¿em Walecznych. 

K. Przbyszewski, J.A. Radomski, w: Polski S³ownik Biograficzny t. XXXVII/1996; Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928,
1932; Rocznik oficerski rezerw 1934.

Stanis³aw Sinkowski
(1890-1942) 

Urodzi³ siê 3 stycznia 1890 r. w Sanoczku ko³o Sanoka. Syn Jana i Agnieszki
z Chowañców. 

Ukoñczy³ seminarium duchowne i w 1913 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. Pra-
cowa³ w diecezji przemyskiej. 

W czasie I wojny œwiatowej zmobilizowany do armii austriackiej, by³ kapelanem
90 pp. Nale¿a³ do niepodleg³oœciowej Organizacji „Wolnoœæ”, wspó³pracuj¹cej z POW. 

Od 1918 r. w WP. By³ kapelanem 14 pp. 
Zweryfikowany jako st. kpl. (mjr) z 1 czerwca 1919 r., zajmowa³ stanowisko kierownika Rejonu

Duszpasterskiego w Toruniu (1923). Nastêpnie kierownik Rejonu Duszpasterskiego i administrator pa-
rafii wojskowej w Katowicach (1924, 1928, 1932). 1 stycznia 1931 r. awansowa³ na proboszcza (pp³k),
a 19 marca 1939 r. na dziekana (p³k.). By³ wówczas szefem duszpasterstwa OK nr VIII w Toruniu. 

Podczas kampanii 1939 r. delegat biskupa polowego w sztabie Naczelnego Wodza. 18 wrzeœnia prze-
szed³ do Rumunii i zosta³ internowany w obozie w Babadog. Zbieg³ z obozu i przedosta³ siê do Francji,
a po jej upadku – do Wlk. Brytanii. 

Zmar³ 20 paŸdziernika 1942 r. w Perth. 
Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl. i z³otym Krzy¿em Zas³ugi. 

Kapelani wrzeœniowi (Warszawa 2001); Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932, 1939. 
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Józef S³aby
(1896-po 1939) 

Urodzi³ siê 3 lipca 1896 r. 
Ukoñczy³ seminarium duchowne i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
W okresie od 1 maja 1913 do 31 lipca 1914 r. nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej

w Tuczempach (od 1 maja 1914 r. jej naczelnik). 
W okresie I wojny œwiatowej zmobilizowany do armii austriackiej, sprawowa³

funkcjê kapelana w 90 pp. Nale¿a³ do niepodleg³oœciowej Organizacji „Wolnoœæ”, wspó³pracuj¹cej
z POW. 

Po 1918 r. w WP. Zweryfikowany jako kpl. (kpt.) rez. z 1 czerwca 1919 r. Powo³any do s³u¿by czyn-
nej, w 1932 r. by³ administratorem parafii wojskowej w Krzemieñcu. Przemianowany na oficera s³u¿by
sta³ej (kpl. z 1 czerwca 1932), wiosn¹ 1939 r. sprawowa³ funkcjê administratora parafii wojskowej
w P³ocku. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939); Rocznik oficerski 1932, 1939; informacje Jerzego Gizy z Krakowa. 

Franciszek Sokó³
(1886-ok. 1969) 

Urodzi³ siê 3 grudnia 1886 r. 
W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Poti-

gny. Razem z armi¹ w 1919 r. przyby³ do Polski. Po wojnie z bolszewikami przenie-
siony do rezerwy. Zweryfikowany jako kpl. (kpt.) rez. ze starszeñstwem z 1 czerw-
ca 1919 r. 

W latach 1922-1925 sprawowa³ funkcjê proboszcza parafii pw. Trójcy Œwiêtej i Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny w Bi³goraju, po czym od 6 listopada 1925 do 1 sierpnia 1930 r. by³ proboszczem
w Mi¹czynie (parafia pw. œw. Micha³a Archanio³a). W okresie od 13 sierpnia 1942 a¿ do 1 sierpnia 1964 r.
proboszcz parafii pw. œw. Stanis³awa Biskupa Mêczennika w Wiel¹czy. Nastêpnie by³ w niej rezyden-
tem. Otrzyma³ godnoœæ kanonika honorowego kapitu³y zamojskiej. 

Zmar³ oko³o 1969 r. 

J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001); Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik
oficerski rezerw 1934.

Rajmund [w³aœæ. Franciszek] Sonnek
(1889-1965) 

Urodzi³ siê 8 paŸdziernika 1889 r. w Radomiu, Wisconsin, USA. Syn Emila i Flo-
rentyny z Koszelów. 

Ukoñczy³ miejscow¹ szko³ê parafialn¹ oraz ni¿sze seminarium duchowne
w St. Louis. 

23 sierpnia 1907 r. wst¹pi³ do Polskiego Komisariatu Zakonu Braci Mniejszych
(OO. Franciszkanów) w Pulaski. Po ukoñczeniu nowicjatu 27 sierpnia 1908 r. z³o¿y³ œluby czasowe.
W latach 1908-1909 uzupe³nia³ œrednie wykszta³cenie, po czym odby³ studia filozoficzno-teologiczne
w wy¿szym seminarium duchownym w Green Bay (1909-1911, 1912-1914) i w Catskil (1911-1912). 27
sierpnia 1911 r. z³ozy³ profesjê uroczyst¹, a 25 kwietnia 1914 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. 
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W latach 1915-1917 naucza³ w ni¿szym seminarium duchownym (kolegium franciszkañskim) w Pulaski.
Jednoczeœnie (od stycznia do sierpnia 1916 r.) pe³ni³ obowi¹zki proboszcza parafii pw. œw. Kazimierza
w Krakowie. Wspó³pracowa³ z czasopismami Kalendarz Franciszkañski i Miesiêcznnik Franciszkañski. 

29 grudnia 1917 r. otrzyma³ zgodê na podjêcie s³uzby duszpasterskiej w oddzia³ach polskich tworzo-
nych w Kanadzie. 24 stycznia 1918 r. z ¿o³nierzami odp³yn¹³ do Francji. Tam 9 lutego zosta³ kapelanem
1 szwadronu szwole¿erów Armii Polskiej. Uczestniczy³ w walkach z Niemcami. W koñcu kwietnia 1919 r.
wraz z armi¹ przyby³ do Polski. 

Obj¹³ funkcjê kapelana 48 pp. Na tym stanowisku wzi¹³ udzia³ w wojnie z bolszewikami. W 1921 r.
powróci³ do USA. 

Podj¹³ pracê w komisariacie franciszkañskim. Pocz¹tkowo by³ misjonarzem ludowym, a w latach
1922-1965 (z przerwami) wyk³adowc¹ w Wy¿szym Seminarium Duchownym komisariatu kolejno
w Green Bay, Cedar Lake (1938-1944) i West Chicago (od 1955 r.). Wyk³ada³ te¿ filozofiê w Burling-
ton (1931-1932, 1937-1938). Przebywa³ w klasztorach w Ben Avon (1937-1938), Canton (1951-1954)
i Saginaw (1954-1955). 

Autor prac o tematyce religijnej. 
Zmar³ 21 paŸdziernika 1965 r. w West Chicago i zosta³ pochowany na cmentarzu w Pulaski. 

A.J. Szteinke, w: Polski S³ownik Biograficzny t. XL/2001; J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce
(Warszawa 2001).

Boles³aw Sperski
(1871-po 1923) 

Urodzi³ siê w 1871 r. 
Ukoñczy³ seminarium duchowne i w 1897 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana w die-

cezji wileñskiej. 
W latach 1907-1911 by³ proboszczem parafii w ¯o³udkach, a nastêpnie parafii

w Lipniszkach. Otrzyma³ godnoœæ kanonika honorowego kapitu³y wileñskiej. Ze
wzglêdu na swoj¹ dzia³alnoœæ misyjn¹ i patriotyczn¹ 16 lutego 1913 r. zosta³ aresztowany przez w³adze
rosyjskie. Wiêziony na wileñskich £ukiszkach, dwoma wyrokami Wileñskiej Izby S¹dowej skazany na
1 rok i 4 miesi¹ce pobytu w twierdzy. Zmuszony do emigracji, wyjecha³ do Ameryki Pó³nocnej. 

Od 1914 r. by³ administratorem parafii pw. Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy w St. Catharines. 
W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem 1 grupy artylerii. PóŸniej proboszcz

3 dywizji. Po powrocie do kraju z dniem 30 paŸdziernika 1919 r. zwolniony ze s³u¿by w WP. 
By³ proboszczem w Wo³kowysku. 
Zmar³ po 1923 r. 

J. Haller: Pamiêtniki (Londyn 1964); J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001);
„Dwutygodnik Dyecezalny”, 1913, nr 4.

Micha³ Strojek
(1883-1914) 

Urodzi³ siê w 1883 r. w Alfredówce ko³o Miechocina. 
W latach 1905-1909 studiowa³ teologiê na Uniwersytecie Jagielloñskim.

W 1909 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
Sprawowa³ funkcjê wikariusza w Trzebini (1909-1911) i tymczasowego kateche-

ty w tamtejszych szko³ach powszechnych (1909-1910). Od 1911 r. wikariusz w Sza-
flarach. 
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By³ wiceprezesem Dru¿yny Podhalañskiej w Szaflarach. 
Zmar³ 25 kwietnia 1914 r. w Krakowie. 

M. Gawlik, J. Szczepaniak: Ksiê¿a katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. S³ownik biograficzny (Kraków 2000);
„Gazeta Podhalañska” z 1913; informacje Les³awa Dalla z Zakopanego.

W³adys³aw Cyryl Strzemecki
(1870-po 1938) 

Urodzi³ siê 28 czerwca 1870 r. w Samborze. 
8 listopada 1887 r. wst¹pi³ we Lwowie do zakonu OO. Bernardynów. W latach

1889-1890 studiowa³ filozofiê, zaœ do 1892 r. teologiê. Œluby zakonne z³o¿y³ 8 grud-
nia 1891 r., przyjmuj¹c imiê Cyryl. 25 marca 1893 r. wyœwiêcony na kap³ana. 

Przebywa³ w klasztorach w Kalwarii Zebrzydowskiej, Sokalu, Rzeszowie, Lwo-
wie. W latach 1906-1910 by³ gwardianem klasztoru w Krakowie. W 1911 r. sprawowa³ funkcjê magistra
w nowicjacie dla braci w Sokalu. Nastêpnie przebywa³ w Zbara¿u (1912 r.) i Lwowie (1913 r.). 

Od 1 wrzeœnia 1915 r. s³u¿y³ w Legionach, obejmuj¹c 23 wrzeœnia funkcjê kapelana 4 pp LP. W koñ-
cu roku przeniesiony do Komendy Grupy LP w Kozienicach, by³ w niej kapelanem do 3 listopada 1916 r.,
kiedy to na w³asn¹ proœbê zosta³ zwolniony z Legionów. 

Do zakonu nie powróci³, przechodz¹c do duszpasterstwa diecezjalnego. 
Podczas wojny 1920 r. s³u¿y³ w WP. Nastêpnie, zweryfikowany jako kpl. (kpt.) z 1 czerwca 1919 r.,

by³ kapelanem garnizonu w Ko³omyi, sk¹d 24 marca 1923 r. przeniesiono go do garnizonu w Czortko-
wie. Z dniem 20 paŸdziernika 1923 r. przeszed³ do rezerwy. 

Zmar³ po 1938 r. 
Odznaczony Medalem Niepodleg³oœci. 

W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ownik biograficzny, t. 4 (Warszawa 2006); W.K. Cygan,
W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997);
Rocznik oficerski 1923, 1924; CAW: I. 120.63.265; „Monitor Polski”, 1938, nr 64. 

Jan Syczewski
(?-przed 1932) 

W 1918 r. kapelan i dziekan II Korpusu Polskiego. 
Zmar³ przed 1932 r. 
Poœmiertnie odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci. 

K. Nowina-Konopka: Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich (Kraków
1993); „Monitor Polski”, 1932, nr 167. 

Micha³ Szajer
(?-po 1914) 

Przed 1914 r. nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej w Medyce. 
Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 
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Edward Szczerbowski
(?-po 1939) 

Nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli Dru¿yny Bartoszowej w Berezówce; pe³ni³ funkcjê
jej naczelnika. Nale¿a³ te¿ do komisji mê¿ów zaufania chor¹gwi buczackiej tej or-
ganizacji. 

W latach 30. proboszcz w Liczkowcach ko³o Husiatyna. 
Zmar³ po 1939 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Stanis³aw Szkodziñski
(?-po 1939) 

Nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej w Toporowie. W okresie od koñca 1913 do
31 lipca 1914 r. cz³onek komitetu mê¿ów zaufania chor¹gwi toporowskiej tej orga-
nizacji. 

W latach 30. dziekan w T³ustem. 
Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Szulborski
(?-po 1918) 

Jako wikary w Turobinie (pow. Krasnystaw) w czasie I wojny œwiatowej wspó³-
pracowa³ z POW. 

Zmar³ po 1918 r. 

F. ¯urek: Powiat krasnostawski w walce o wolnoœæ (Warszawa 1937). 

Micha³ Œwietnicki
(?-po 1939) 

By³ wikariuszem w Bukowisku, gdzie przed 1914 r. sprawowa³ funkcjê naczelni-
ka Dru¿yny Bartoszowej. W koñcu lat 30. proboszcz parafii w Bukowcu. 

Zmar³ po 1939 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 
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Bronis³aw Œwieykowski
(1865-1956) 

Urodzi³ siê 14 kwietnia 1865 r. w Uhercach pow. Lesko. Syn Stanis³awa i Anny
ze Skibiñskich. 

Ukoñczy³ gimnazjum we Lwowie i Wydz. Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Stu-
diowa³ Œw. Teologiê w Przemyœlu, Insbrucku i Rzymie. Od 1896 r. pracowa³ w Gor-
licach, gdzie by³ kapelanem szpitalnym oraz katechet¹ w Ludowej Szkole ¯eñskiej

i na kursach w seminarium nauczycielskim. 
W latach 1910-1914 bra³ udzia³ w pracach „Soko³a”. 
W okresie od 15 listopada 1914 do 2 maja 1915 r. by³ komisarycznym burmistrzem Gorlic. Podczas

walk o miasto wyj¹tkowo odwa¿nie stawa³ w obronie ludnoœci. 
Fundator stypendiów dla biednych uczniów. W 1925 r. uzyska³ tytu³ szambelana Jego Œwi¹tobliwo-

œci. Wybitny etymolog o europejskiej s³awie. 
Zmar³ w 1956 r. w Gorlicach. 
Posiada³ honorowe obywatelstwo Gorlic. Jest patronem ulicy w tym mieœcie, jego popiersie znajduje

siê w holu ratusza, jego imiê nosi g³ówna sala wystawowa Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów”. 
Autor pamiêtników Z dni grozy w Gorlicach od 25 wrzeœnia 1914 do 2 maja 1915 (Kraków 1919). 

S. £oza: Czy wiesz kto to jest?, t. II (Warszawa 1939). 

Marian Tokarzewski
(1874-1941) 

Urodzi³ siê 15 lutego 1874 r. w Szepinkach na Podolu. Syn Wilhelma i Eleonory
ze Smoliñskich. 

Ukoñczy³ szko³ê œredni¹ w Kamieñcu Podolskim i seminarium duchowne w ¯y-
tomierzu i zosta³ wyœwiêcony w 1896 r. na kap³ana w diecezji kamienieckiej. 

Zweryfikowany jako dziekan z 1 czerwca 1919, w latach 1922-1926 by³ kapela-
nem prezydenta RP Stanis³awa Wojciechowskiego i jego oddzia³u przybocznego. Nastêpnie przeniesio-
ny w stan spoczynku. 

Zmar³ w 1941 r. 
Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci, orderem Polonia Restituta 4 kl. i dwukrotnie Krzy¿em Walecz-

nych. 

Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928; Rocznik oficerski rezerw 1934; „Monitor Polski”, 1931, nr 18. 

Jan Tomaszkiewicz
(?-po 1916) 

Ukoñczy³ seminarium duchowne w Krakowie i 29 czerwca 1913 r. zosta³ wyœwiê-
cony na kap³ana. 

Kapelan armii austriackiej (urzêdnik wojskowy IX klasy). W po³owie wrzeœnia
1914 r. przydzielony do Legionów, obj¹³ funkcjê referenta s³u¿by duszpasterskiej
Komendy Legionów. Wobec nik³ego zainteresowania prac¹ duszpastersk¹ wiosn¹
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1915 r. przeniesiono go do szko³y podchor¹¿ych LP, a nastêpnie do domu uzdrowieñców w Kamieñsku.
Tam piastowa³ funkcjê kapelana. W koñcu 1915 r. powróci³ do armii austriackiej. 

W rok póŸniej pe³ni³ s³u¿bê kapelañsk¹ w okrêgu w Gdowie. 
Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ownik biograficzny, t. 5 (Warszawa 2007); W.K. Cygan,
W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997);
A. Krasicki: Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916 (Warszawa 1988); H. Lewartowski, B. Pochmarski, J. A. Teslar: Szla-
kiem bojowym Legionów (Lwów 1915); Ranglisten des Kaiserlichen und Königlichen Heeres 1917. 

Henryk Uchman
(?-po 1914) 

Przed 1914 r. nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej w Stojañcach; sprawowa³ w niej
funkcjê pisarza. 

Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Józef Ulanowski
(?-po 1914) 

Nale¿a³ do za³o¿ycieli Dru¿yny Bartoszowej w Gaci. 
Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Karol Leonard Wajszczuk
(1887-1942) 

Urodzi³ siê 3 listopada 1887 r. w Siedlcach. Syn Piotra, rolnika, i Marianny z Ma-
ciejczyków. 

Pocz¹tkowo uczy³ siê w domu, nastêpnie przez dwa lata w Miejskiej Szkole
w Siedlcach, maturê uzyska³ w 1904 r. w gimnazjum w rodzinnym mieœcie. 

We wrzeœniu 1904 r. wst¹pi³ do seminarium duchownego w Lublinie. Po ukoñcze-
niu seminarium 4 listopada 1909 r. otrzyma³ œwiêcenia diakonatu, a 6 lutego 1910 r. – kap³añskie. 

12 listopada 1909 r. powo³any na stanowisko wikariusza w Radzyniu Podlaskim, pracowa³ tak¿e jako
prefekt w szkole. 

W latach 1916-1918 by³ kapelanem Polskiej Organizacji Wojskowej. Latem 1917 r. zagro¿ony aresz-
towaniem, uzyska³ urlop. Pocz¹tkowo przebywa³ u przyjació³, a potem w Siedlcach. 

15 stycznia 1919 r. przeniesiony do Drelowa, celem zorganizowania parafii pw. Niepokalanego Po-
czêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, któr¹ erygowano 4 kwietnia. Od 26 kwietnia by³ jej proboszczem. 

Podczas okupacji niemieckiej 10 grudnia 1939 r. odprawi³ nabo¿eñstwo poprzedzaj¹ce uroczyste za-
przysiê¿enie cz³onków organizacji konspiracyjnej „Nasze Or³y”. 28 kwietnia 1940 r. aresztowany przez
funkcjonariuszy gestapo, po przes³uchaniach w Miêdzyrzecu oraz Radzyniu Podlaskim po 3 dniach zo-
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sta³ zwolniony. 2 maja ponownie aresztowany, zosta³ przewieziony do wiêzienia na Zamku Lubelskim.
20 czerwca przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen (nr wiêŸnia 25 746), zaœ
14 grudnia do obozu w Dachau (nr wiêŸnia 22 572). 

Zamordowany 28 maja 1942 r. 
Odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci. 
Jego pamiêci poœwiêcono tablicê w koœciele w Drelowie. 

F. Olesiejuk: Wspomnienia o ksiêdzu Karolu Leonardzie Wajszczuku, w: „Rocznik Miedzyrzecki”, 1987, t. 19; „Monitor
Polski”, 1931, nr 156. 

Józef Wawszczak
(?-po 1939) 

Jeden z za³o¿ycieli Dru¿yny Bartoszowej w Kowalówce. 
W latach 30. sprawowa³ funkcjê dziekana i proboszcza w Jaryczowie ko³o Lwo-

wa. 
Zmar³ po 1939 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

Damian [w³aœæ. Stanis³aw] Wêgiel
(1881-1959) 

Urodzi³ siê 27 kwietnia 1881 r. w Zakrzowie. Syn Józefa i Magdaleny z Dumów. 
Uczêszcza³ do gimnazjum w Rzeszowie. 18 wrzeœnia 1898 r. wst¹pi³ do klaszto-

ru OO. Kapucynów w Sêdziszowie, gdzie z³o¿y³ œluby proste. 26 grudnia 1902 r.
w Krakowie z³o¿y³ œluby uroczyste i otrzyma³ imiê zakonne Damian. 

Po ukoñczeniu studiów teologicznych w Krakowie 21 stycznia 1906 r. otrzyma³
œwiêcenia kap³añskie. W tym te¿ roku wyjecha³ dla pog³êbienia formacji zakonnej do Rzymu, Wenecji
i Villafranca. W latach 1908-1910 przebywa³ w klasztorze w Rozwadowie i pracowa³ w okolicznych
szko³ach jako katecheta. Od 1911 r. by³ wikariuszem w parafii w Kutkorzu ko³o Lwowa. Tam by³ pre-
zesem Tow. Szko³y Ludowej i przewodnicz¹cym komitetu budowy Domu Ludowego, który sta³ siê ogni-
skiem „Soko³a”. Propagowa³ budowê œwi¹tyni Opatrznoœci jako wotum Konstytucji 3 maja, inicjowa³
religijne Bractwo Stowarzyszenia Katolickich Patriotów Polskich, budz¹ce uczucia narodowe (nie uzy-
ska³ dla tej akcji akceptacji biskupów galicyjskich), postulowa³ zmiany strukturalne i reformy w ¿yciu
koœcielnym (równie¿ bez zrozumienia) oraz podejmowa³ inne dzia³ania spo³eczne, publicystyczne i ka-
znodziejskie (uchodzi³ za dobrego oratora). 

Po wybuchu wojny w sierpniu 1914 r. wst¹pi³ do Legionu Wschodniego, ale rych³o skonfliktowa³ siê
z ksiê¿mi w Z³oczowie (zw³aszcza z ks. Micha³em Czajkowskim). Wkrótce sta³ siê jednym z g³ównych
oponentów istnienia Legionu w jego szeregach i publicznie agitowa³ za jego rozwi¹zaniem. W koñcu
wrzeœnia 1914 r., po likwidacji Legionu Wschodniego, ukrywa³ siê na terenie Czech (Fulanek i Opoèno). 

30 wrzeœnia 1915 r. powróci³ na teren Galicji, przebywa³ w Rozwadowie. By³ cz³owiekiem czynu, któ-
ry nie móg³ znaleŸæ dla siebie pola dzia³ania i dlatego przeniós³ siê do W³och. Przebywa³ w klasztorach we
Frascati, Asy¿u i w Montemalbe, sk¹d w 1946 r., z powodu stanu zdrowia, trafi³ do oœrodka bonifratrów
w Willa di Salute w Bresci. Zyska³ uznanie swoja ascez¹; autor licznych prac publicystycznych. 

Zmar³ 24 lutego 1959 r. w Bresci. 

W.K. Cygan, W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje! …” Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich (War-
szawa 1997); K. Gadacz: S³ownik polskich kapucynów, t. 2 (Wroc³aw 1985); K. Lenczowski: Pamiêtnik kapelana Legionów (Kra-
ków-Krosno 1989); M. Piela: Udzia³ duchowieñstwa w polskim ¿yciu politycznym w latach 1914-1924 (Lublin 1994). 
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Józef Widawski
(?-po 1939) 

Przed 1914 r. nale¿a³ do Dru¿yny Bartoszowej w Podmichalu. 
W 1921 r. sprawowa³ funkcjê proboszcza w Turowcu na LubelszczyŸnie. W latach

30. pracowa³ na terenie Wo³ynia. 
Zmar³ po 1914 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939). 

J. Wielebiñski
(?-po 1918) 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Aval-
lon. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001). 

Jan Wiêckowski
(1884-1935) 

Urodzi³ siê 27 grudnia 1884 r. w Miechowie. Syn Józefa i Florentyny ze Szprochów. 
W 1903 r. ukoñczy³ gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim i wst¹pi³ do semina-

rium duchownego w P³ocku. 24 czerwca 1908 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 
Podj¹³ pracê jako wikariusz w Czy¿ewie. Od 14 wrzeœnia 1911 r. by³ wikariuszem

w Czerwiñsku. 20 czerwca 1914 r. skierowany na studia do Pary¿a, ukoñczy³ 6 se-
mestrów filozofii na Sorbonie, uzyskuj¹c licencjat. Ukoñczy³ te¿ konserwatorium muzyczne. 

W 1915 r. otrzyma³ nominacjê na kapelana jeñców-Polaków we Francji. 
Po utworzeniu Armii Polskiej we Francji w 1917 r. zosta³ kapelanem szko³y oficerskiej w Quintin,

a póŸniej zosta³ naczelnym kapelanem armii. Uczestniczy³ w walkach z Niemcami na terenie Szampa-
nii. Podczas dzia³añ frontowych uleg³ zatruciu gazami bojowymi. W sk³adzie armii wiosn¹ 1919 r. po-
wróci³ do kraju. Mianowany dziekanem, uczestniczy³ w wojnie z Ukraiñcami. Walczy³ w rejonie Lwo-
wa. Nastêpnie przeniesiony do rezerwy. Zweryfikowany jako proboszcz (pp³k) rez. z 1 czerwca 1919 r. 

Pod koniec 1919 r. wyjecha³ na studia muzyki gregoriañskiej do Wlk. Brytanii. W latach 1922-1924
studiowa³ w Szwajcarii i Belgii, a potem do 1926 r. w Rzymie, uzyskuj¹c doktorat z muzyki koœcielnej.
Powróci³ wówczas do Polski. 

22 lipca 1926 r. zosta³ wikariuszem w Zegrzu, a 1 lipca 1929 r. otrzyma³ funkcjê proboszcza w Paw³o-
wie ko³o Przasnysza. Nastêpnie (od 30 listopada 1929 r.) by³ proboszczem w Kroczewie ko³o Zakroczmia,
od 29 sierpnia 1932 r. w Malu¿ynie. 17 wrzeœnia 1934 r. obj¹³ probostwo w Szyd³owie ko³o M³awy. 

Zmar³ 12 maja 1935 r. w Szyd³owie i tam zosta³ pochowany. 
Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl., orderem Polonia Restituta 3 kl. i Krzy¿em Walecznych. 

B. Szwedo: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. II (1914-1921), cz. 3 (Leszno-Tarnobrzeg 2006); B. Szwedo: Za-
wsze w pierwszej linii (Warszawa 2004); Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik oficerski rezerw 1934. 
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Zygmunt Wiszniewski
(1878-1970) 

Urodzi³ siê 28 maja 1878 r. w Pyszkowcach.
Od 1916 r. s³u¿y³ w Legionach. Z dniem 3 listopada 1916 r. mianowany urzêdni-

kiem wojskowym IX kl. (kpt.), by³ kapelanem w szpitalu w Dêblinie. 
Po kryzysie przysiêgowym od sierpnia 1917 r. kapelan Polskiej Si³y Zbrojnej.

W listopadzie 1918 r. automatycznie przeszed³ do WP. 
Zweryfikowany jako st. kapelan (mjr) ze starszeñstwem z 1 czerwca 1919 r., w 1923 r. by³ kapelanem

w Centralnej Szkole Podoficerów Zawodowych Piechoty nr 2 w Grudzi¹dzu, sk¹d wkrótce przeszed³ na
stanowisko kierownika Rejonu Duszpasterskiego Bydgoszcz i kapelana tamtejszego garnizonu [nastêp-
nie administrator parafii wojskowej Bydgoszcz (1924, 1928, 1932) ]. Z dniem 1 stycznia 1931 r. awan-
sowa³ do stopnia proboszcza (pp³k.). W 1934 r. pozostawa³ ju¿ w stanie spoczynku. 

Dalsze jego losy s¹ bli¿ej nieznane. Wiadomo, i¿ po II wojnie œwiatowej pracowa³ na terenie Dolne-
go Œl¹ska. 

Zmar³ 28 marca 1970 r. w Bielawie. 
By³ odznaczony Krzy¿em Walecznych. 

W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ownik biograficzny, t. 5 (Warszawa 2007); W.K. Cygan,
W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997);
K. Nowina-Konopka: Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich (Kraków 1993); Lista starszeñstwa ofi-
cerów Legionów Polskich (Warszawa 1917); Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932; Rocznik oficerski rezerw 1934. 

F. Wiœniewski
(?-po 1918) 

Pochodzi³ z Francji. Od 1917 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapela-
nem 2 psp. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 
Zmar³ po 1918 r. 

J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001). 

J. Wojcieszczuk
(?-po 1918) 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. 25 listopada mianowany kapelanem
2 psp. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Haller: Pamiêtniki (Londyn 1964); J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce
(Warszawa 2001). 
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Franciszek WoŸniak
(?-po 1918) 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Pon-
trieux. 

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce (Warszawa 2001). 

Jan Zachara
(1883-po 1934) 

Urodzi³ siê 2 lutego 1883 r. 
Ukoñczy³ seminarium duchowne i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana diecezji lwow-

skiej obrz¹du ³aciñskiego. 
Przed 1914 r. kapelan Dru¿yny Bartoszowej w Trembowli. 
Od 1919 r. w WP. Zweryfikowany jako st. kpl. (mjr) z 1 czerwca 1919 r., by³ kie-

rownikiem Rejonu Duszpasterskiego w Jaros³awiu i proboszczem tamtejszej parafii wojskowej (1923,
1924). Od 1926 r. zajmowa³ analogiczne stanowisko w Tarnopolu. Z dniem 31 lipca 1931 r. zosta³ prze-
niesiony w stan spoczynku. 

Zmar³ po 1934 r. 

Dru¿yny Bartoszowe 1908-1914 (Lwów 1939); Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928; Rocznik oficerski rezerw 1934.

Antoni Zapa³a
(1887-1947) 

Urodzi³ siê 11 marca 1887 r. w Rabie Ni¿niej w rodzinie góralskiej. Syn Paw³a
i Reginy z Biernatów. 

Ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ w Nowym Targu (lub Rabie Ni¿nej). Nastêpnie
uczy³ siê w gimnazjum œw. Anny w Krakowie i w 1906 r. uzyska³ maturê. Potem
kszta³ci³ siê w seminarium duchownym w Tarnowie i w 1910 r. zosta³ wyœwiêcony

na kap³ana. Uzyska³ doktorat na Uniwersytecie Lwowskim. 
Dzia³acz „Soko³a”. 
Od 1 sierpnia 1910 r. pracowa³ jako wikary w S³opnicach Królewskich, zaœ od 1913 r. w seminarium

duchownym w Tarnowie. 
W 1914 r. zmobilizowany do armii austriackiej, do grudnia pozostawa³ w dyspozycji w³adz wojsko-

wych w Krakowie, a potem w Morawskiej Ostrawie. Potem by³ kapelanem 20 pp, walczy³ na froncie
w³oskim. Nale¿a³ do niepodleg³oœciowej Organizacji „Wolnoœæ”, wspó³pracuj¹cej z POW. Od marca
1917 r. przydzielony do komendy powiatowej w Radomsku. 

Od listopada 1918 r. w WP. Pocz¹tkowo kapelan w 2 DP Leg. 
Zweryfikowany jako proboszcz (pp³k) z 1 czerwca 1919 r. Od 1921 r. by³ kapelanem Korpusu Kade-

tów nr 2 w Modlinie i od 1926 r. proboszczem parafii wojskowej w Che³mnie. Od 1930 r. dziekan OK
nr V w Krakowie. Jednoczeœnie cenzor ksi¹g w Kurii Polowej. 19 marca 1938 r. awansowa³ na dzieka-
na (p³k.). 

Otrzyma³ tytu³ szambelana papieskiego oraz przywileje rolety i mantoletu. 
Podczas kampanii 18 wrzeœnia 1939 r. przeszed³ do Rumunii. Pocz¹tkowo mieszka³ w parafii w Foc-

sani. Od lutego 1940 r. przebywa³ w obozie w Campulung Mustel i 5 maja zosta³ kapelanem internowa-
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nego marsz. E. Rydza-Œmig³ego. Po jego ucieczce 3 maja 1941 r. wyjecha³ na Wêgry i zamieszka³ w Bu-
dapeszcie. Tam dzia³a³ w pi³sudczykowskim Obozie Polski Walcz¹cej. 7 paŸdziernika powróci³ do kra-
ju. Przebywa³ w Warszawie. Po œmierci marsz. Rydza-Œmig³ego (2 grudnia) wyjecha³ na Podhale, gdzie
pozostawa³ do koñca niemieckiej okupacji. Pracowa³ jako drwal. 

Po wojnie by³ administratorem w £êkawicy, a od 1946 r. proboszczem w Limanowej. 
Zmar³ 17 stycznia 1947 r. w Limanowej i zosta³ pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym. 
Odznaczony z³otym Krzy¿em Zas³ugi. 
Jego pamiêci poœwiêcono tablicê w koœciele garnizonowym œw. Agnieszki w Krakowie. 

M. Ga³êzowski: Wierni Polsce. Ludzie konspiracji pi³sudczykowskiej 1939-1947 (Warszawa 2005); Kapelani wrzeœniowi
(Warszawa 2001); Ksiêga pamiêci kadetów II Rzeczypospolitej. Aneks (Warszawa 2006); Ranglisten des Kaiserlichen und
Königlichen Heeres 1917; Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932, 1939; informacje Jerzego Gizy z Krakowa. 

Franciszek ¯ak
(1889-1937) 

Urodzi³ siê 16 lipca 1889 r. w £agiewnikach (obecnie czêœæ Krakowa). Syn Jana
i Katarzyny z Pludrów. 

Ukoñczy³ szko³ê ludow¹ i gimnazjum w Podgórzu, po czym studiowa³ teologiê na
Uniwersytecie Jagielloñskim. 29 czerwca 1913 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana. 

Podj¹³ pracê w parafiach w Choczni, a potem w Jeleœni. 
W czasie I wojny œwiatowej zmobilizowany do armii austriackiej, by³ kapelanem garnizonu w Wado-

wicach, a od 1918 r. – 57 pp. Nale¿a³ do niepodleg³oœciowej Organizacji „Wolnoœæ”, wspó³pracuj¹cej
z POW. 

Po 1918 r. w WP. W 1919 r. zosta³ kapelanem garnizonu wadowickiego. W 1920 r. ochrzci³ Karola
Wojty³ê, póŸniejszego papie¿a b³. Jana Paw³a II. Od lata 1920 r. kapelan 1 Dywizji Litewsko-Bia³oru-
skiej. Zweryfikowany jako kpl. (kpt.) z 1 czerwca 1919 r., w 1922 r. zosta³ przeniesiony do rezerwy. 

Od 17 paŸdziernika sprawowa³ funkcjê proboszcza w Kozach ko³o Bielska. 
Dzia³acz Zw. Inwalidów Wojennych RP – przez kilka kadencji sta³ na czele Ko³a w Kozach. By³ te¿

za³o¿ycielem miejscowego Ratunkowego Komitetu Biskupiego, nios¹cego pomoc potrzebuj¹cym oraz
wspó³za³ozycielem Stow. Oœwiatowego Kolejarzy „Zgoda” (1924 r.). Do 1935 r. prowadzi³ te¿ kateche-
zê w szkole w Kozach. 

Zmar³ 10 lipca 1937 r. w Kozach i zosta³ pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym. 
Tablica poœwiêcona jego pamiêci znajduje siê w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Kra-

kowie-£agiewnikach. 

G. Ha³at: Ksiêdza Franciszka ¯aka 15 lat w Kozach, www. tmhiz.kozy.pl; Rocznik oficerski 1923, 1924; Rocznik oficerski
rezerw 1934; informacje Jerzego Gizy z Krakowa.

¯arek
(?-po 1919) 

W 1918 r. s³u¿y³ w Armii Polskiej we Francji. By³ kapelanem w obozie w Lassay
nastêpnie kapelan szpitala 3 dywizji. Po przybyciu do Polski od listopada 1919 r.
kapelan 54 pp.

Dalsze jego losy s¹ nieznane. 

J. Haller: Pamiêtniki (Londyn 1964); J. Walter: Czyn zbrojny wychodŸstwa polskiego w Ameryce
(Warszawa 2001). 
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Micha³ ¯e³udziewicz
(1889-po 1938)

Urodzi³ siê w 1889 r.
W 1911 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana.
W czasie I wojny œwiatowej by³ kapelanem w I Korpusie Polskim.
Po 1918 r. w WP. Po wojnie przeniesiony do rezerwy.
Od 1925 r. by³ prefektem w gimnazjum w Wilnie.

Zmar³ po 1938 r.

Schematyzm Archidiecezji Wileñskiej z 1938 r.

Stanis³aw Leon ¯ytkiewicz
(1889-1956) 

Urodzi³ siê 6 stycznia 1889 r. w Boguchwale pow. Rzeszów. Syn Wiktora, orga-
nisty, oraz Józefy z Kropiwnickich. 

Uczêszcza³ do I Gimnazjum Klasycznego w Rzeszowie. Razem z A. Fleszarem
i T. Furgalskim w starszych klasach za³o¿y³ pismo uczniowskie Przegl¹d Filozoficz-
no-Przyrodniczy. Po uzyskaniu matury (1910 r.) podj¹³ studia teologiczne w Prze-

myœlu, które ukoñczy³ w 1914 r., uzyskuj¹c w czerwcu œwiêcenia kap³añskie. 
Podczas pobytu w seminarium wst¹pi³ do „Zetu”. By³ za³o¿ycielem Dru¿yny Bartoszowej w Bogu-

chwale, któr¹ nastêpnie odda³ pod kierownictwo komendy okrêgu rzeszowskiego Zw. Strzeleckiego Po
przyjêciu œwiêceñ kap³añskich obj¹³ funkcjê kapelana okrêgu. 

21 sierpnia 1914 r. wyruszy³ z grup¹ ochotników z Rzeszowa do Krakowa. Tam obj¹³ stanowisko ka-
pelana w komendzie placu LP w Krakowie. Wkrótce potem zosta³ kapelanem VI baonu 1 pp LP, a w ma-
ju 1915 r. – 7 pp LP. 9 paŸdziernika 1914 r. mianowany ppor. (a z nominacji Komendy Legionów urzêd-
nikiem wojskowym IX kl. z dniem 15 czerwca 1915 r.). Od wrzeœnia 1916 r. kapelan 5 pp LP, we wrze-
œniu 1917 r. zwolni³ siê z Legionów. 

Od 1 listopada 1918 r. s³u¿y³ w WP. By³ kapelanem 5 pp leg, od 1 lutego 1919 r. proboszczem Dywi-
zji Lwowskiej i za³ogi Lwowa, od 6 maja proboszczem 2 DP Leg, potem p. o. dziekana OGen Lublin,
dziekanem Frontu Po³udniowo-Wschodniego (10 lipca-6 sierpnia 1920), Frontu Œrodkowego 
(6-15 sierpnia), Grupy Uderzeniowej znad Wieprza i 2 Armii (18 sierpnia 1920-16 wrzeœnia 1922 r.). 

Zweryfikowany jako proboszcz (pp³k) ze starszeñstwem z 1 czerwca 1919 r., w latach 1922-1924 by³
dziekanem OK nr III w Grodnie. W 1924 r. przeniesiony na stanowisko starszego referenta w Kurii Po-
lowej WP. W latach 1927-1928 studiowa³ filozofiê na Wydz. Teologicznym Uniwersytetu Warszawskie-
go. Wobec ciê¿kiej choroby psychicznej 1 grudnia 1937 r. skierowany do szpitala, a 31 stycznia 1938 r.
przeniesiony w stan spoczynku. 

Zamieszka³ w Boguchwale. W okresie PRL ¿y³ w biedzie, wspierany finansowo przez pracowników
boguchwalskiego ZAPEL-u. Pozostawa³ pod obserwacj¹ funkcjonariuszy UB. 

Zmar³ 4 kwietnia 1956 r. w Boguchwale w nastêpstwie po¿aru i zosta³ pochowany na tamtejszym
cmentarzu parafialnym. 

Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzy¿em Niepodleg³oœci, Krzy¿em Walecznych oraz z³o-
tym Krzy¿em Zas³ugi. 

W.K. Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. S³ownik biograficzny, t. 5 (Warszawa 2007); W.K. Cygan,
W.J. Wysocki: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich (Warszawa 1997);
Kapelani wrzeœniowi (Warszawa 2001); B. Szwedo: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. II (1914-1921), cz. 3 (Lesz-
no-Tarnobrzeg 2006); B. Szwedo: Niebanalne ¿yciorysy, „Nasza s³u¿ba” nr 21/2011; 
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Ferdynand Machay

Franciszek Andruszewicz
Wojciech Anio³a
Patrycjusz Antosz
Józef Anusz
bp W³adys³aw Bandurski
Józef Berger
œp Pawe³ Birnik
Wincenty Boczar
Ludwik Bombas
Jan Brandys
Ignacy Brodecki
Józef Bromski
Leopold Bukowski
œp Konstanty Roman Butkiewicz
Adam Chmiel
Henryk Ciepicha³³
Stanis³aw Cieœliñski
Józef Czapiewski-Z³osz
Ignacy Czechowski
Teodor Czerwiñski
œp Wincenty Czy¿ewski
Roman Dadaczyñski
Józef Dembieñski
Henryk Domino

Ryszard Drewniok
Józef Dusza
Czes³aw Fedorowicz
œp Andrzej Fedukowicz
Franciszek Forecki
W³adys³aw Frelek
Alojzy Ga³uszka
Czes³aw Garstecki
Walenty Gawrychowski
Stefan G¹siorek
Franciszek G¹siorowski
œp Bronis³aw Gilewicz
Marian Godlewski
Jan Golêdzinowski
Ludwik Górski
Emanuel Grimm
Jan Grochowski
W³odzimierz Marian Grochowski
Marian Jakubowski
Mieczys³aw Janowski
Adolf Jarosiewicz
Wincenty M. Seweryn Jêdrysik
Henryk Gwido Kaczorowski
Franciszek Kisiel
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¯O£NIERZE NIEPODLEG£OŒCI

W latach 1930-1939 by³o przyznawane wysokie odznaczenie wojskowe o wysokim presti¿u:
Krzy¿  Niepodleg³oœci (z mieczami lub bez) oraz Medal Niepodleg³oœci. By³o to
wyró¿nienie dla osób, które zas³u¿y³y siê czynnie dla niepodleg³oœci Ojczyzny w okresie

przed wojn¹ œwiatow¹ lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orê¿nych w latach 1918-1921, z
wyj¹tkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski.

Wœród tego grona znalaz³o siê oko³o 300 duszpasterzy ró¿nych wyznañ. Choæ nie wszyscy uzyskali
to odznaczenie za dzia³alnoœæ w duszpasterstwie wojskowym polskich formacji lat 1914-1918, w tym
miejscu pragniemy podaæ nazwiska wszystkich ksiê¿y-¯o³nierzy Niepodleg³oœci. Tak¿e tych, którzy
wyró¿nili siê na innych polach dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej, prowadz¹cej do odrodzenia
Rzeczypospolitej.

Krzy¿ Niepodleg³oœci z mieczami

Krzy¿ Niepodleg³oœci



Kazimierz Stanis³aw Konopka
œp Adolf Kowalski
Kazimierz Kowalski
Leon Koz³owski
Emanuel Krzoska
Stanis³aw Kuliszak
Józef Kwolik
W³adys³aw Lachowicz
œp Zygmunt Lewicki
Jan Lewiñski
œp Józef Londzin
Antoni Ludwiczak
Prosper Malinowski
Adam Ma³uszyñski
Józef Mamica
Józef Mastalerz
Jan Pawe³ Mauersberger
Stanis³aw Meus
œp Franciszek Michejda
Lucjusz Mioduszewski
Roch Modzelewski
Kazimierz Niesio³owski
Pawe³ Nikodem
Ignacy Nowacki
Franciszek Nowak
Stanis³aw Og³aza
Antoni Oko³o-Ku³ak
bp Stanis³aw Okoniewski
Walery Olesiñski
Jan Olszewski
Jan Pajkert
Witold Paulus
Józef Pêcherek
Czes³aw Piotrowski
Teodor Portych
œp Pawe³ Poœpiech
Wiktor Potrzebski

Feliks Adamski
Walerian Adamski
W³adys³aw Augustynowicz
Feliks Baniecki
Julian Bartkowski
Julian B¹k
œp Teofil Bernat
Boles³aw B³otnicki
W³adys³aw Bocian
Adam Bogdanowicz
Miko³aj Bojanek
Jan Brejski
Jan Bruski
Mieczys³aw Bu³awski

Józef Próchnicki
abp Edward Ropp
Mieczys³aw Ró¿ycki
Anatol Albin Jan Sa³aga
Stanis³aw Scholz
Jerzy Bogus³aw Sienkiewicz
Stefan Siwiec
œp Ignacy Skorupka
Jan Stonawski
Mieczys³aw Strehl
Tadeusz Stroñski
œp Jan Syczewski
Fabian Szczerbicki
Stanis³aw Szczerbiñski
œp Edward Szwejnic
Jan Szyma³a
Kajetan Szymkiewicz
œp Eugeniusz Œwiatope³k-Mirski
Marian Tokarzewski
Marcin Tomaka
Stanis³aw Tuz
Karol Wajszczuk
Stanis³aw Weso³owski
Romuald Wiadrowski
Jan W³adziñski
œp A. Wollszlegier
Henryk WoŸniak
Wilhelm Jan WoŸniak
Jan Wyrostek
Mateusz Zab³ocki
Ludomir Zaj¹czkowski
Micha³ Ziemiañski
Lech Ziemski
Wojciech Ziêba
Stanis³aw ¯elazowski
Stanis³aw Leon ¯ytkiewicz

Józef Buroñ
Antoni Jan Burzyñski
Edward Choma
Józef Czajkowski
Walenty Czekowski
Stanis³aw Czy¿ewski
Hilary Dani³owicz
Józef D¹browski
Alfred Dobiecki
Józef Domachowski
Stefan Downar
Józef Duczmal
Kazimierz Dunikowski
bp Walenty Dymek
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Medal Niepodleg³oœci



Jan Ferens
Andrzej Tomasz Gawêdzki
Antoni Gawroñski
Bronis³aw G³adysz
Aleksander Gogoliñski
Jan Górecki
Józef Górny
Mateusz Grabowski
Wac³aw Grabowski
Alfons Graszyñski
Edmund Grocholski
Leon Grochowski
Zygmunt Grzegorzewski
Stanis³aw Grzêda
Piotr Halak
Stanis³aw Ha³ko
Jan Hamerski
Franciszek Hilaszek
Stanis³aw Hoffmann
œp Franciszek Hrynkiewicz
Jan Humpola
œp Stefan Jadomski
W³adys³aw Jankowski
Boles³aw Jaœkowski
Józef Jaworski
Józef Joniec
Stanis³aw Joszt
Tomasz Kaliñski
Franciszek Kandora
Eugeniusz Kapusta
Marian Karczyñski
W³adys³aw Karpiñski
Leonard Kaszyñski
Stanis³aw Kaœciñski
KaŸmierski
Wojciech Klatt
Leopold Klementowski
Pawe³ Konitzer
Wilhelm Koppel
Alojzy Koz³owski
Zygmunt Kozubski
Aleksander Krawczyk
Konstanty Kreft
Franciszek Lange
Apolinary Leœniewski
œp Mieczys³aw Lewicki
Mieczys³aw Lisiñski
Józef Ludwik
Franciszek £owicki
œp bp Zygmunt £oziñski
œp Kazimierz £uczyñski
Czes³aw £ukasik
Józef Franciszek £uszczki

Augustyn Machalica
Karol Machay
Józef Magierowski
Daniel Magoñski
Boles³aw Makowski
Pawe³ Marchlewski
Franciszek Marlewski
Jan Maœlak
œp Jan Matulanis
Bronis³aw Matyaszczyk
Mieczys³aw Meissner
Walerian Meysztowicz
Bronis³aw Janusz Michalski
Czes³aw Micha³owicz
œp Zygmunt Migda³
Andrzej Mo³doch
Wojciech Mondry
Wac³aw Morkowski
œp Ignacy Mydlarz
Pawe³ Nagórski
Marian Nawrocki
Ludwik Niedba³
œp Antoni Niewiarowski
œp Józef Niewiarowski
Kazimierz Nosalewski
Józef Nowak
Bronis³aw Nowyk
œp Ludwik Oleksy
Walenty Opaliñski
œp Józef Opielka
œp Józef Or³owski
Franciszek Palarczyk
œp Józef Paluch
Ryszard Paszko
Leon Pellowski
Leopold Pilipowski
Ignacy Roman Pillich
Stefan Piwnicki
Marian Poprawski
Pawe³ Prabucki
Narcyz Putz
Wac³aw Pyszkowski
Alojzy Rapior
W³adys³aw Robota
Jakub Ró³kowski
Franciszek Ruszczyñski
Franciszek Rutkowski
Jan Rzyme³ko
Boles³aw Konstanty Sawicki
Alfons Sentkowski
Walerian Siegmund
Jan Sielewicz
Antoni Sikora
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Eugeniusz Sikora
Wiktor Siwek
Feliks Skrzypiñski
Józef Smoliñski
Stanis³aw Sobociñski
Emil Bronis³aw Sowiñski
Alfons Micha³ Stanek
Kazimierz Staroœciñski
Pawe³ Steinmetz
Micha³ Stêpieñ
W³adys³aw Cyryl Strzemecki
Tadeusz Styczyñski
Stanis³aw Szafrañski
Gerard Szmid
Kazimierz Szramkiewicz
Leopold Szuman
Miko³aj Œwinarski
Edward Tabaczkowski
Lucjan Tokarski
Micha³ Tomaszewski

W³adys³¹w Tymecki
œp Antoni Wasilewski
Stanis³¹w Wdowicki
Stanis³¹w Wernik
Tadeusz Widacki
Stanis³aw Wilk
Julian Wilkans
Józef Wisiñski
Boles³aw Witkowski
Czes³aw Wojtyniak
Wróbel
Stanis³aw Zabrocki
Andrzej Zaj¹c
Zdzis³aw Zakrzewski
Edmund Zapa³owski
Marceli Zawadowski
Micha³ Zawadzki
Klemens Zieliñski
Faustyn Zielski
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•RÓD£A:

Album mundurów 1-go Polskiego Korpusu, Warszawa 1919. 
Dziennik Personalny MSWojsk 1922, 1923. 
Instrukcja dla kapelanów wojskowych pe³ni¹cych s³u¿bê przy Legionach Polskich.
Instrukcja s³u¿by duszpasterskiej i prowadzenia aktów stanu cywilnego, Warszawa 1917. 
Lista starszeñstwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917. 
Ranglisten des Kaiserlichen und Königlichen Heeres 1917.
Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1932. 
Rocznik oficerski rezerw 1934. 
Umundurowanie polowe Wojsk Polskich. Przepisy i instrukcje, Warszawa 1917. 

WSPOMNIENIA: 
W. Antosz, Z teki kapelana legionowego, Warszawa 1939. 
M.E. Brensztejn: Dziennik z czasów okupacji niemieckiej Wilna (1915-1917). Dziennik (1918), w: Teraz

bêdzie Polska. Wybór pamiêtników z okresu I wojny œwiatowej, Warszawa 1988. 
M.T. Brzêk-Osiñski: Ze wspomnieñ legionisty i pi³sudczyka 1905-1939, Warszawa 2003. 
J. Dowbor-Muœnicki: Krótki szkic do historii I-go Polskiego Korpusu, cz. III, Warszawa 1919. 
J. Dunin-Brzeziñski: Rotmistrz Legionów Polskich. Wspomnienia z lat 1914-1919, Pruszków [2004]. 
J. Haller: Pamiêtniki, Londyn 1964.
A. Kakowski: Z niewoli do niepodleg³oœci. Pamiêtniki, Kraków 2000. 
T. Kasprzycki: Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934. 
J. Kawiñski: Chrzest pod kulami, w: Wspomnienia legionowe, t. II, Warszawa 1925. 
A. Krasicki: Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, Warszawa 1988. 
W. Kwapiñski: Noc w Wielicku. Z notatek kapelana, w: Dwa lata bojów II Brygady Legionów Polskich

30 IX 1914-30 IX 1916, Piotrków 1916. 
K. Lenczowski: Pamiêtnik kapelana Legionów, Kraków-Krosno 1989. 
W. Lipiñski (opr.): Dziennik Bajoñczyka Mariana Himnera, „Niepodleg³oœæ”, t. I, 1930, zesz. 3, t. II,

1930, zesz. 1. 
J. Mazurek: Wspomnienia ch³opa-peowiaka, „Niepodleg³oœæ” t. II, 1930, zesz. 2. 
M. Naramowski: Szczypiorno i £om¿a, w: Za kratami wiêzieñ i drutami obozów, t. I, Warszawa 1927. 
K. Nowina-Konopka: Wspomnienia wojenne kapelana II Brygady Legionów Polskich, Kraków 1993. 
J. Panaœ: My II Brygada, Katowice 1929. 
J. Panaœ: Pamiêtniki kapelana Legionów Polskich, Lwów 1920. 
J. Panaœ: Rarañcza-Huszt-Marmaros-Sziget, Lwów 1928. 
J. Rz¹dkowski: Pierwszy Legion Pu³awski, Warszawa 1925. 
S.F. Sk³adkowski: Beniaminów 1917-1918, Warszawa 1935. 
S.F. Sk³adkowski: Moja s³u¿ba w Brygadzie. Pamiêtnik polowy, Warszawa 1990. 
M. Sokolnicki: Rok czternasty, Londyn 1961. 
W. Tarczyñski, Kronika £owicza z pocz¹tku wielkiej wojny, mps. 
S. Tworkowski: Krzy¿ Dowbora, Londyn 1986. 
J. ¯yznowski: Krwawy strzêp. Wspomnienia bajoñczyka, Warszawa 1929. 
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