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I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Jezuita niezłomny

- „Zobaczymy w wyraźnej i bliskiej perspektywie człowieczy raj na ziemi. Tak, zaiste, raj będą 
mieli nieliczni grabarze narodu, których opętał egoizm”!1

Zgromadzeni wpatrywali się w płomienną twarz kapłana. Zdawało im się, jakby nie człowieka 
widzieli, ale Archanioła Michała, który z ogromnym mieczem w ręce ogłasza Wyrok Boży 
skazujący okrutnych najeźdźców. A przecież ksiądz Władysław Gurgacz był taki chudy, tak 
niewielki… Cóż więc sprawiało, iż widzieli w nim taką siłę? Słuchacze nie mieli wątpliwości, iż to 
nie z niego była ta moc.
Jednak msza skończyła się szybko, tak więc wszyscy porozchodzili się do domów. Wyszedł i ksiądz
Władysław, jednak nie zdążył zbytnio się oddalić, gdy wtem napadł na niego jakiś mężczyzna 
ubrany w strój milicjanta. Bez ostrzeżenia strzelił prosto w niego. Ksiądz zdumiał się widząc, iż 
pistolet nie wypalił. Napastnik też musiał się zdziwić, więc nie myśląc wiele, skoczył i chwycił go 
za gardło.
- „Coś ty za jeden!”- warknął pijanym głosem.
Ksiądz przez chwilę milczał. Nie wyrywał się, spoglądał na agresora spokojnie. „Co za szczęście, 
żem gotów, lecz w czyśćcu trzeba będzie posiedzieć”- myślał. Widząc, że napastnik celuje w jego 
brzuch znajdował wielką pociechę w tym, iż zdąży do niego przybyć kapłan ze świętymi olejami. 
Przychodziły jednak mu do głowy też refleksje bardziej przyziemne, jak choćby taka, że mógłby 
napastnika kopnąć tak, jak uczyli nieraz w szpitalu i tym sposobem go rozbroić, ale cóż z tego, 
skoro potem drab jeszcze się może będzie skarżył, że ksiądz go pobił? Należy dbać o autorytet 
Sługi Pańskiego. W końcu postanowił porozmawiać z nim i wytłumaczyć jakoś całe zamieszanie.
- „Czy nie widzisz, że jestem księdzem?”- spytał.
Pijany milicjant nie mógł przypomnieć sobie, co to jest ksiądz, wobec czego puścił go w końcu. 
Zaatakowany nie zdążył jednak daleko się oddalić, gdy padł strzał. Na szczęście napastnik chybił, a 
ksiądz mógł udać się do domu.
           Każdego kolejnego dnia mogło być coraz bardziej niebezpiecznie. Każdego kolejnego dnia 
komuniści chcieli coraz bardziej kontrolować poczynania Kościoła, pozbywać się niewygodnych 
osób. Ksiądz Władysław nie zamierzał jednak na nich zważać. Jego misją było nawracanie. Nie 
rezygnował z niego nawet w czasie choroby w szpitalu, więc czemuż miałby rezygnować teraz? Nie
po to Pan dał mu misję, aby jej nie wypełniał. 
Każdemu dawał szansę na rozmowę, nie bał się więc też i przyjąć Stanisława Pióra, dowódcę 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Powstaniec pytał się go o sprawy etyki moralnej, 
chciał wiedzieć, co ma czynić ze swoim oddziałem, aby nie łamać zasad Kościoła Katolickiego. 
Jezuita spokojnie więc wszystko mu wyjaśniał.
           Nadeszły rekolekcje wielkopostne 1948 roku. Ksiądz Władysław nie wiedział, jak ma 
odwdzięczyć się Bogu za liczbę nawróconych. Do spowiedzi przychodziły całe tłumy, ludzie 
potrafili czekać bez jedzenia od szóstej rano aż do ósmej trzydzieści wieczór,
Niestety jednak, nie każdy był zadowolony z tego sukcesu. Komuniści tylko szukali luki, straszyli, 
biegali po pensjonatach, wszystko tylko po to, aby oderwać ludzi od Kościoła.

1 Teksty w cudzysłowie są cytatami z listów i innych źródeł



Nienawiść władz wobec księdza w Krynicy wciąż rosła. Jezuita wiedział, że nie może tu siedzieć 
ani chwili dłużej. Spakował się jak najprędzej i wyjechał z miasta. Ledwie tylko zdążył opuścić 
swój dom, gdy na plebanię wpadli funkcjonariusze SB...
Ukrywający się ksiądz zastanawiał się, co teraz robić. Gdzie jechać? Kogo poprosić o pomoc? 
Przecież nie chciał nikogo narażać, a jednak coś musiał zrobić. Gdy tak siedział i myślał, nie 
wiadomo skąd zjawił się sam Stanisław Pióro. Podszedł do niego z życzliwym uśmiechem.
- Cóż tu ksiądz tak siedzi?- spytał.
- Ano siedzę, jak nie mam gdzie iść to i siedzę.- odparł spokojnie jezuita.
Dowódca pokiwał głową ze zrozumieniem.
- Pewnie komuchy, co?
Ksiądz kiwnął tylko głową.
- Ma ksiądz jakieś plany?- spytał ponownie Pióro.
- A jakież mogę mieć? Wszystko w rękach Najwyższego. Gdzie mnie poprowadzi, tam pójdę.- 
odparł z dziwnym spokojem i zaufaniem ksiądz.
Zapadła cisza. Obydwaj myśleli, cóż tu teraz począć.
- A może by tak ksiądz się do nas dołączył, hmm? Przydałby się nam kapelan.- zaproponował Pióro.
Ksiądz zamyślił się. Nie martwiło go wcale ryzyko śmierci z powstańcami. Miał jednak poważne 
wątpliwości natury moralnej. Bo też czy przystoi mu, Słudze Pańskiemu, iść, zabijać, rekwirować 
wraz z nimi? Przecież będzie musiał podporządkować się dowództwu. A kto wie, jakie będą mieć 
plany? Zresztą, jak oceniać w ogóle takie latanie po lasach, buntowanie się władzy, nawet tak 
niesprawiedliwej jak ta obecna?
Oddalił się trochę. Spojrzał w ciemny las. Uśmiechnął się. Jak tu pięknie! Aż żal, że nie ma przy 
sobie pędzla i kawałka płótna…
Wszedł głębiej w las. Wsłuchał się w jego nocne odgłosy. Niedaleko pohukiwała sowa, gdzieś w 
oddali przemknął cień nietoperza. A wszystko pachniało tak pięknie, tak wiosennie.
Ukląkł tam gdzie znalazł w miarę puste miejsce. Wzniósł oczy ku niebu i rzekł mocno:
- Cóż mam robić, Panie? Gdzie iść?
I wtem nagle przypomniało mu się, jak kiedyś, gdy był jeszcze klerykiem, przepraszał w 
Częstochowie Boga za grzechy całego narodu.
„ Za grzechy Ojczyzny mojej: tak za winy narodu całego jako też i jego wodzów”- słyszał mocno 
własne słowa w głowie- „ przepraszam Cię Panie i błagam zarazem gorąco, byś przyjąć raczył jako 
zadośćuczynienie całkowitą ofiarę z życia mego”.
- Więc teraz czas na tę ofiarę, Panie? Czy z powstańcami za ojczyznę mam umrzeć?
Trwał przez chwilę w absolutnej ciszy. Nagle usłyszał gdzieś w sercu delikatny jak wiaterek a 
jednocześnie mocny jak góra Głos:
- Paś owieczki moje!
Ksiądz Władysław wstał z rozpromienioną twarzą.
- Tak, Panie! Już rozumiem! Z radością spełnię Twą Wolę! Zaopiekuję się powstańcami, 
poprowadzę ich! Niech mi się stanie według Twego Słowa!- zawołał mocno.
Tak też ksiądz powrócił do dowódcy.
        Nim jednak ostatecznie dołączył do powstańców, poprosił jeszcze oficjalnie o zgodę na 
dymisję z zakonu. Było to dla niego bardzo trudne, musiał bowiem sprzeciwić się temu, co 
ślubował, czyli wierności przełożonym. Wybrał jednak mimo wszystko opiekę nad powstańcami, 
aby owieczki te nie zgubiły drogi do Pana.
  Tak też stał się pełnoprawnym członkiem „Żandarmerii”.Przybrał sobie pseudonim „Sem”.
- Czemu „Sem”?- spytał kiedyś Pióro.
- To proste.- uśmiechnął się ksiądz Władysław.- „Sem” to skrót od „Servus Mariae”.
- Sługa Maryi.- przetłumaczył z uśmiechem Pióro.
        Ksiądz szybko zdobył popularność w oddziale. Głosił żołnierzom kazania, spowiadał, 
odprawiał msze święte, objaśniał Ewangelię. Uczył ich matematyki, fizyki, historii starożytnej i 
nowoczesnej. Nie bał się krytykować materializmu marksistowskiego. Dbał o to, aby działania 
podejmowane przez powstańców były zgodne z etyką katolicką. Żołnierze więc, pod wpływem jego



rad, unikali starć, starali się nie przeprowadzać akcji represyjnych wobec komunistów a rekwizycję 
pieniędzy i towarów przeprowadzali tylko w instytucjach państwowych, które uznawali za 
bezprawnie zagarnięte wbrew woli narodu. Powstańcy nazywali swojego kapelana „Ojcem”.
            Niestety, sytuacja walczących stawała się coraz gorsza. Bezpiece udawało się 
rozpracowywać siatki PPAN-u. Poprzez tortury zmuszali aresztowanych do podawania kolejnych 
nazwisk. W Krakowie zatrzymano przyjaciela księdza Władysława- Jana Matejaka.
Wobec braku pieniędzy na dalsze przetrwanie, wiosną 1949 roku Pióro zdecydował się podzielić 
„Żandarmerię” na trzy części. Ksiądz Gurgacz znalazł się w trzeciej grupie, pod dowództwem ppor. 
Stefana Balickiego.
         Wobec beznadziejnej sytuacji materialnej ostatnia grupa 2 lipca 1949 roku postanowiła 
uzyskać pieniądze przeprowadzając rekwizycję pieniędzy z banku państwowego w Krakowie.
Akcją dowodził sam Balicki, obserwatorami byli ksiądz Gurgacz i kleryk Michał Żak. Widzieli, jak 
żołnierze ostrożnie podchodzą, włamują się do banku, wynoszą pieniądze. Wszystko szło zgodnie z 
planem. Wtem jednak odezwały się skądś strzały. Zdezorientowani powstańcy zostawiali łupy, 
próbowali odstrzeliwać się, uciekać. Wszystko jednak na próżno. Okrążeni przez bezpiekę nie mieli
szans na uratowanie się.
Ksiądz Władysław obserwował to przygryzając wargę ze zdenerwowania.
- Proszę księdza! Uciekajmy stąd! Nic im nie pomożemy! Uciekajmy, póki czas!- pociągnął go za 
rękaw kleryk.
- Jak chcesz to uciekaj, ja tu zostaję.- szepnął ksiądz Władysław.
Młodzieniec wytrzeszczył na niego oczy.
- Ale… jak to? Po co?- spytał.
Ksiądz spojrzał mu poważnie w oczy.
- Nie zostawię ich teraz. Byłem z nimi wszędzie, więc i teraz wraz z nimi poniosę 
odpowiedzialność.- rzekł.
Nie trzeba było długo czekać. Bezpieka znalazła ich w niedługim czasie i złapała księdza Gurgacza.
         Wtedy zaczęła się ogromna propaganda komunistyczna. Księdza Władysława ukazano jako 
dowódcę całej wyprawy. Stał się idealnym kozłem ofiarnym, przydatnym narzędziem do ataków na 
Kościół. Przedstawiano go specjalnie na zdjęciach z bronią, pieniędzmi i przyborami liturgicznymi.
         W więzieniach zatrzymanych traktowano jak zwierzęta. Ksiądz Gurgacz szeptał cicho 
modlitwy i całym sercem zwracał się do Pana, gdy kopano go z całej siły tak, że zwijał się z bólu. 
Bito go bardzo mocno, krzyczano, targano za włosy. Ksiądz przyjmował razy pokornie, w ciszy, a 
twarz mu tylko puchła i robiła się coraz bardziej sina.
Nie poddawał się jednak, lecz dalej bronił swoich racji i przyjaciół.
- „W organizacji nie byłem jako osoba cywilna, lecz jako kapłan. Gdyby to była jakakolwiek inna 
grupa, byłbym również pozostał w niej w charakterze kapelana, o ile by członkowie tej organizacji 
byli katolikami”- mówił.
- Obywatelu, nazywacie bandę złodziei kradnących mienie publiczne organizacją!- oburzył się 
prokurator.
- „ Ocenę polityczną, którą podałem, podtrzymuję nadal, a słowo organizacja istnieje dla mnie 
nadal, ponieważ nie tworzyliśmy bandy”- mówił z dziwnie spokojnym a zarazem mocnym głosem 
ksiądz Władysław.
- Obywatelu, wspierając czarną reakcję obrażasz demokratycznie wybraną władzę ludową!- złościł 
się dalej prokurator.
Ksiądz jednak, choć cały posiniaczony, wcale się nie zdenerwował. Spojrzał spokojnym, a jednak 
pełnym jakiejś dziwnej mocy wzrokiem na oponenta, tak, że tamten aż zadrżał lekko,
- „Słyszałem, że wybory nie były po myśli całego narodu i uważam, że spełniała się ta zasada „vox 
populi vox Dei.” Kościół jest obojętny na uznawanie systemu politycznego, byleby był oparty na 
etyce katolickiej”
- „Celem organizacji”- dodawał.- „była Polska Ludowa oparta o Kościół. W czasie wojny 
organizacja miała być podstawą dla rozwoju większej partyzantki skierowanej przeciwko wrogom 
Polski.”



      Sąd nie chciał jednak słuchać. 13 sierpnia 1949 roku komunistyczny trybunał skazał księdza 
Władysława, Stefana Balickiego, Stanisława Szajnę oraz Michała Żaka na karę śmierci.
- Czy skazany chce coś powiedzieć?- spytał sędzia.
- Tak.- odezwał się mocno ksiądz Władysław.- Chcę jeszcze raz podkreślić, iż uważam się za 
niewinnego. Nie tylko zresztą ja, ale i ci żołnierze są niewinni! „Ci młodzi ludzie, których tutaj 
sądzicie, to nie bandyci, jak ich oszczerczo nazywacie, ale obrońcy Ojczyzny! Nie żałuję tego, co 
czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych Polaków, o których 
obecnym losie zadecydowały bagnety NKWD.”
Przerwał na chwilę. Zaczerpnął tchu i rzekł ze spokojem, patrząc w oczy sędziego z niezwykłą 
dobrocią i prostotą:
- „Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć?..”- tu popatrzył pewnie po wszystkich 
komunistach. Ta całkowita, zupełna, dziecięca wręcz wiara kapłana w to, że śmierć nie jest końcem 
wszystkiego, zawstydziła i zaniepokoiła co niektórych. Ksiądz jednak kontynuował patrząc z mocą 
na komunistów- „Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i 
obróci się wam na zgubę”.
Głos kapłana wydobywający się z umęczonego ciała, był tak jakoś dziwnie mocny, silny, tak bardzo
dotykający, przeszywający wręcz oprawców, że zdawało im się przez chwilę, jakby znał on ich 
myśli. Drobny, posiniaczony ksiądz wydawał im się przez chwilę jakimś aniołem, Posłańcem 
Pańskim, zapowiadającym dla grzeszników straszliwą karę, jakby już trzymał nad nimi potężny 
miecz sprawiedliwości. Komuniści, sami nie wiedząc czemu, zadrżeli. Nie z niego jest ta moc, nie z
niego... 

…

Ksiądz Władysław Gurgacz 
14 września 1949 roku

w dniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego
został wraz z dwoma towarzyszami
zamordowany strzałem w tył głowy.

Cześć jego pamięci!
Chwała bohaterom!
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