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Powracamy po swoich, by ich odnaleźć. By ich opatrzeć na drogę. A ci, którym dany 
jest ten zaszczyt – pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, rzesze wolon-
tariuszy, którzy z nami pracują i wierzę, że będą czynili to nadal – wiedzą, że nie 
prowadzimy wykopalisk, ale dotykamy świętości. Nie odnajdujemy szkieletów, lecz 
szczątki bohaterów.

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

Odnaleźć, rozpoznać, pochować. Te trzy wyrazy oddają istotę naszej misji. Przywraca-
nie imion i nazwisk zamordowanym to obowiązek państwa polskiego. Każdy ma prawo 
do grobu, do miejsca, gdzie bliscy będą mogli udać się, by zapalić znicz, pomodlić się, 
pożegnać, podziękować. Mordercy zabrali im to prawo, wówczas sądzono, że na za-
wsze. Dzisiaj my jesteśmy po to, by pokazać, że się pomylili. Mamy ten obowiązek 
jako Polacy, którzy wreszcie mogą żyć w wolnej Polsce.

To praca na wielu etapach: w archiwum, w ziemi, wśród ludzi, w laboratorium. 
To praca dla ofiar, ale także dla ich rodzin. Tyle lat uczono ich, że nie mają prawa pytać, 
szukać, ubiegać się o sprawied liwość. Dzisiaj my pokazujemy im, że mają prawo jej 
żądać. Każda identyfikacja to triumf prawdy. Każde przywrócenie zamordowanego 
jego rodzinie pokazuje nam sens naszej pracy. Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, 
że jesteśmy ziarnem – to zdanie, które pojawia się za każdym razem w dniu wręczania 
not identyfikacyjnych rodzinom. I oby było powtarzane jak najczęściej.

www.poszukiwania.ipn.gov.pl
www.facebook.com/poszukiwaniaipn/
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Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita, kapelan Polskiej Podziemnej 
Armii Niepodległościowej (PPAN). Stracony zbrodniczym wy
rokiem sądowym władz komunistycznych w Krakowie 14 wrześ
nia 1949 roku. W 35. roku życia, 7. roku kapłaństwa, 18. roku życia 
zakonnego. Służył Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi

– głosi napis na tablicy umieszczonej w bursie prowadzonej 
przez ojców jezuitów w Nowym Sączu

W Towarzystwie Jezusowym

Władysław Gurgacz urodził się w 1914 r., jeszcze w czasach zabo
rów, w Jabłonicy Polskiej, nieopodal Krosna i Brzozowa, jako syn 
Jana i Marii z domu Gazdowicz. Miał dwie siostry: Zofię i Anielę 
(siostrę przyrodnią). Wczesne dzieciństwo spędził u podnóża Po
górza Dynowskiego. W rodzinnej wsi uczęszczał do szkoły podsta
wowej. W 1928 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Korczynie, ale 
czwartą klasę ukończył już w Krośnie. Następnie w 1931 r. wstąpił 
do nowicjatu Kolegium Jezuitów w Starej Wsi.

Nowicjat miał go przygotować do życia we wspólnocie zakonnej. 
Jak wspominał: „Poznawałem ducha zakonu, to znaczy jego regu
łę, cel życia zakonnego, rodzaje pracy odpowiednie Towarzystwu 
Jezusowemu”. W rezultacie złożył pierwsze śluby zakonne: ubóstwa, 
czystości i posłuszeństwa. Potem w Starej Wsi ukończył jeszcze 
piątą klasę gimnazjum. W 1934 r. wyjechał do Pińska na Polesiu, 
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gdzie w Kolegium Księży Jezuitów pobierał dalsze nauki – już jako 
scholastyk odbywał tzw. humaniora, czyli uzupełniał wykształcenie 
humanistyczne, co miało dać mu fundament pod późniejsze studia 
filozoficzne i teologiczne. W Pińsku zdał egzamin maturalny, po 
czym wrócił do Krakowa, gdzie od jesieni 1937 r. rozpoczął studia 
filozoficzne. Rozwijał też pasję malarską, tworząc obrazy religijne, 
przepełnione z czasem symboliką maryjną. Podpisywał je inicjałami 

„SM”, czyli Servus Mariae (Sługa Maryi).
Jeden z jezuitów, ks. Stanisław Szymański, który poznał Gur

gacza jeszcze w Starej Wsi, tak wspominał tę znajomość: „Uległem 
całkowicie jego urokowi. Był wysoki, szczupły, rysy twarzy posiadał 
szlachetne. Zwracały uwagę szczególnie jego głębokie, uduchowione 
oczy. Nie rozmawialiśmy o rzeczach banalnych. To przy nim nie 
wychodziło”. Młody kleryk skupiony był jednak nie tylko na studiach 
i rozwoju duchowym, ale także z uwagą i niepokojem śledził wy
darzenia w Europie. Zaproszony przez poznanego jeszcze w Pińsku 
ks. Józefa Pachuckiego – który stał się jego ojcem duchowym – na 
Jasną Górę, w Wielki Piątek, 7 kwietnia 1939 r., Władysław Gurgacz 
złożył „Akt całkowitej ofiary” za Ojczyznę w niebezpieczeństwie. 
Rozpoczął go słowami: „Przyjm, Panie Jezu Chryste, ofiarę, jaką Ci 
dzisiaj składamy, łącząc ją z Twoją Najświętszą Krzyżową Ofiarą. 
Za grzechy Ojczyzny mojej: tak za winy narodu całego, jako też 
i jego wodzów przepraszam Cię, Panie, i błagam zarazem gorąco, 
byś przyjąć raczył jako zadość uczynienie całkowitą ofiarę z życia 
mego”. Pobyt na Jasnej Górze miał dla niego szczególne znaczenie ze 
względu na charakteryzujący go głęboki kult Maryi Panny. W liście 
do ks. Pachuckiego tak opisywał czas spędzony w miejscu szczególnej 
obecności Maryi: „Podczas mojej dwutygodniowej renowacji ducha 
pod Jej kierownictwem nabrałem nie tylko sił wewnętrznych, nad
przyrodzonych, ale nadto również dobrze wypocząłem umysłowo. 
Ostatni najtrudniejszy okres przedegzaminacyjny rozpoczynam 
obecnie ze świeżym zapałem i otuchą w sercu”.
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Ks. Władysław Gurgacz podczas malowania obrazu św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
(ze zbiorów Archiwum Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego)
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Po wybuchu II wojny światowej władze prowincji jezuickiej na
kazały klerykom ewakuację na wschód. Początkowo wysłano ich do 
Zakładu NaukowoWychowawczego Ojców Jezuitów w Chyrowie 
(dziś na Ukrainie). Front zbliżał się jednak tak szybko, że zdecydo
wano się skierować ich głębiej na Kresy, na północny wschód, do Pa
pieskiego Seminarium Wschodniego w Dubnie (dziś na Ukrainie). 
Zaraz po tym, jak jezuici dotarli do tego miasta, zajęła je Armia 
Czerwona i Sowieci rozpoczęli aresztowania polskiej elity intelek
tualnej i patriotycznej – dotknęły one także jezuitów. W obliczu 
zagrożenia uciekinierzy z Krakowa ruszyli więc w podróż powrotną 
przez Lwów do Chyrowa. Tam zostali na pięć dni zatrzymani przez 
Sowietów. Po zwolnieniu uciekli do Leska i przez zieloną granicę 
przedostali się pod okupację niemiecką, a potem wrócili do Kra
kowa. Gurgacza przeniesiono do kolegium jezuickiego w Nowym 
Sączu, gdzie już w okupacyjnej rzeczywistości kontynuował studia 
filozoficzne. Po ich ukończeniu i uzyskaniu licencjatu rozpoczął 
studia teologiczne w Starej Wsi.

W 1942 r. zdał egzaminy uprawniające go do otrzymania święceń 
kapłańskich. Przyjął je 24 sierpnia tr. na Jasnej Górze z rąk bp. Teo
dora Kubiny. To była dla niego wymowna data, ponieważ tego dnia 
Kościół wspomina świętego Bartłomieja Apostoła, męczennika. 
Władysław Gurgacz odprawił mszę prymicyjną w rodzinnej pa
rafii w Komborni 6 września 1942 r. Później przeniesiony został 
do Warszawy, gdzie w  jezuickim kolegium kontynuował studia 
teologiczne. Trapiły go już wtedy poważne problemy zdrowotne. 
Przełożeni zakonni zezwalali mu na wyjazdy z Warszawy, aby mógł 
odpoczywać i dochodzić do zdrowia. W tym celu przebywał w Wa
lendowie u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz we dworze Ludwiki 
(z Rzewuskich) i Adama Grabkowskich w Kamiennej, nieopodal 
Wiślicy. Latem 1944 r. powrócił do Starej Wsi. Możliwe, że ocaliło 
mu to życie, ponieważ już w drugim dniu powstania warszawskiego 
Niemcy dokonali masakry w zabudowaniach jezuickich przy ulicy 
Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie. Zamordowanych zostało 
prawie 40 osób, w tym 8 jezuitów.
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Kiedy ks. Gurgacz przygotowywał się do ostatnich egzaminów, 
Podkarpacie zostało zajęte przez Armię Czerwoną. Kilka miesię
cy spędził w Starej Wsi, pracując jako duszpasterz. Wiosną 1945 r., 
ze względu na pogarszający się stan zdrowia, wyjechał do Gorlic. 
W tamtejszym szpitalu powiatowym był poddawany leczeniu, a jed
nocześnie pełnił posługę duszpasterską u sióstr służebniczek Naj
świętszej Maryi Panny. Dał się wtedy poznać jako charyzmatyczny 
kapłan, doprowadził też do wielu nawróceń, m.in. wśród rannych 
w czasie działań frontowych. Spełniał się w tej służbie tym bardziej, 
że jego marzeniem było podjęcie pracy misyjnej, ale niestety słabe 
zdrowie nie pozwalało mu na to. Jedną z osób, które w tamtym 
czasie poznał i które przywrócił na łono Kościoła, był oficer Armii 
Krajowej, a później Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” por. Jan 
Matejak „Brzeski”. Obu mężczyzn połączyła głęboka przyjaźń – kon
takt utrzymywali także po tym, jak Matejak opuścił szpital; odwie
dzali się i pisali do siebie listy.

Kłopoty zdrowotne ks. Gurgacza okazały się na tyle poważne, że 
znajdował się pod stałą opieką lekarzy z gorlickiego szpitala. Liczył 
się z rychłą śmiercią. Notował: „Jestem jak ten co czeka na przewoź
nika… Wszystko już przygotowane do drogi. Wytężam wzrok ku 
tamtemu brzegowi…”. W 1946 r. skierowano go na obserwację do 
Szpitala św. Łazarza w Krakowie, a we wrześniu tr. został poddany 
operacji. Do pełni sił dochodził w Gorlicach. Później często był prze
noszony – na początku 1947 r. przez jakiś czas przebywał w Zakopa
nem (w jezuickim domu zakonnym na Górce, przy kościele Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy), posługiwał też krótko w Gorlicach, 
Nowym Sączu i Tęgoborzu. Ostatecznie we wrześniu 1947 r. został 
kapelanem sióstr służebniczek starowiejskich w Krynicy – w domu 
zakonnym popularnie nazywanym Ochronką (pod wezwaniem Mat
ki Najświętszej Niepokalanej).



Ks. Władysław Gurgacz z nawróconym przez niego żołnierzem podczas posługi  
w gorlickim szpitalu w 1946 r. (ze zbiorów Archiwum Prowincji Południowej  

Towarzystwa Jezusowego)
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W czasie posługi w Krynicy został zauważony przez działaczy 
komunistycznych, którzy zaczęli przekazywać bezpiece alarmujące 
sygnały o duchownym krytykującym marksizm i materializm. Młody 
ksiądz w swoich kazaniach i naukach rekolekcyjnych nie odnosił 
się jednak wprost do reżimu komunistycznego ani też do bieżącej 
polityki. Z właściwą sobie głębią spojrzenia mówił o tym, że wiara 
katolicka i nauka społeczna Kościoła nie dają się pogodzić z doktryną 
marksistowską. Zajmowała go duchowość, a nie doczesność. Pod
kreślał, że ideologia komunistyczna prowadzi do zniszczenia duszy, 
a jej praktykowanie zamyka drogę do wieczności. Jeżeli schodził na 
poziom codzienności, to jedynie po to, aby pokazać, jak ideologia 
niszczy osobę ludzką, odbiera jej przyrodzone prawa i narzuca po
winności sprzeczne z Ewangelią.

Nauki, które głosił ks. Gurgacz, stały się pretekstem do ataków 
na niego. W jednym z listów do ks. Pachuckiego pisał:

Gdy wracałem z kościoła, napadł mnie pijany komendant 
MO z pobliskiej wioski i bez pytania strzelił z pistoletu. Był 
jednak niewypał. Skoczył i chwycił mnie za gardło. Zaczęły 
się tarapaty z pijakiem. Puścił mnie i znowu strzelił – ale 
tym razem niecelnie. Zawiadomiłem Milicję. Przepraszano 
mnie itd. Obiecywano mi nawet przyprowadzić winowajcę 
do Ochronki i zmusić do publicznego przeproszenia. Stanow
czo sobie to wymówiłem. Proszę mu powiedzieć – oznajmiłem 
komendantowi – że się nie gniewam, z serca mu daruję… niech 
się tylko więcej nie upija, bo człowiekowi na jego stanowisku 
nie wolno tego czynić.

Kulminacja działań wymierzonych w ks. Gurgacza przypadła 
na marzec 1948 r., kiedy jego nauki rekolekcyjne odbiły się głośniej
szym echem. Wzrósł nacisk ze strony partii, do kapłana kierowano 
anonimy z pogróżkami, a aktywiści Polskiej Partii Robotniczej usi
łowali ograniczyć frekwencję na wieczornych rekolekcjach. Według 
niektórych źródeł miało również dojść do kolejnej próby zamachu 
na życie kapłana. 
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Okoliczności drugiego zamachu na jego życie już nie pamię
tam – wspominał Michał Żak. – W każdym razie mówił, że 
dwa razy był na niego zamach. Miał się już wtedy na baczno
ści. Wzywali go, on się nie zgłaszał. Jednego razu tak było, że 
odprawił nabożeństwo w ochrance, wyszedł do łazienki, która 
była w suterenach, a na furcie tej ochranki znalazło się dwóch 
czy trzech cywilów, którzy pytali się o niego. Zakonnica, która 
z nimi rozmawiała mówiła, że można było zauważyć, że mieli 
coś pod płaszczami, coś grubszego. […] Oni powiedzieli jej 
żeby się zgłosił, bo jak się nie zgłosi, to go siłą przyprowadzą.

Polska Podziemna Armia Niepodległościowców

W tym czasie kontakt z ks. Gurgaczem nawiązał Stanisław Pióro 
„Emir” – postać niezwykle ciekawa, gajowy z Łabowej, który w czasie 
wojny był żołnierzem Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, a po 
zajęciu Polski przez Armię Czerwoną współpracował z sądeckimi 
strukturami Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Latem 1947 r. Pióro założył Polską Podziemną Armię Niepodleg 
łościowców (w pamięci społecznej nazwa ta zachowała się w formie: 
Polska Podziemna Armia Niepodległościowa). Był realistą, wiedział, 
że po sfałszowanych przez komunistów wyborach ze stycznia 1947 r. 
nastroje społeczne się załamały. Dość powszechny wcześniej opór 
wobec reżimu, wiążący się z poparciem dla opozycji – w tym także 
dla działań zbrojnych, znacząco osłabł. Społeczeństwo, uznawszy, 
że w dającej się przewidzieć perspektywie potęga sowieckiego impe
rium nie zostanie złamana, skłaniało się ku postawom nakazującym 
przystosowanie się do nowej rzeczywistości. Tworząc PPAN, Pióro 
zamierzał budować organizację cywilną o charakterze samokształ
ceniowym, która miała przygotowywać elity dla przyszłego wolne
go państwa. Składała się ona przede wszystkim z ludzi młodych – 
w tym z uczniów Liceum Handlowego w Nowym Sączu, i właśnie 
na Sądecczyźnie prowadziła swoją działalność. Z czasem ze struktur 
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cywilnych wyodrębniono oddział zbrojny – „Żandarmerię”. Do za
dań pionu wojskowego należały ochrona struktury cywilnej organi
zacji oraz zdobywanie pieniędzy na działalność niepodległościową 
i samokształceniową.

Jak szacowała bezpieka, od lipca 1947 do sierpnia 1949 r. w PPAN 
działało 89 osób, w tym około 20 osób w oddziale „Żandarmeria”, 
a co najmniej drugie tyle z nią współpracowało lub udzielało jej 
wsparcia.

Pióro spotkał się z ks. Gurgaczem wiosną 1948 r., aby zasięgnąć 
u niego opinii co do moralności podejmowanych przez PPAN dzia
łań, w tym akcji zbrojnych i ekspropriacyjnych. Ks. Gurgacz, po 
aresztowaniu, zeznawał:

Pióro Stanisław pytał się mnie o zdanie, jak ocenić w świetle 
etyki katolickiej niejeden fakt, który może się zdarzyć w or
ganizacji, miał na myśli takie przykłady, jak, odebranie sobie 
życia w razie niebezpieczeństwa, z tego powodu ażeby nie 
zeznawać i nie szkodzić innym członkom nielegalnej organiza
cji. […] Drugie pytanie, jakie powiedział mi Pióro Stanisław, 
było: Kiedy wolno zabić bliźniego. Na to pytanie odpowie
działem mu, że wolno zabić bliźniego w obronie własnego 
życia lub innej niewinnej osoby. Następne pytanie było, co 
sądzę o organizacji w obecnej dobie. Odpowiedziałem, że 
jest to rzeczą bardzo ryzykowną i może pociągnąć za sobą 
dużo nieszczęść, gdy organizacja nielegalna jest nieroztrop
nie prowadzona i przede wszystkim każda organizacja musi 
mieć podstawę prawną, to znaczy musi być zgodna z prawem 
Boskim i z sumieniem.

Konsekwencją tej rozmowy było dołączenie do „Żandarmerii” 
por. Jana Matejaka, który objął dowództwo nad pionem zbrojnym 
PPAN. Niedługo później, w obliczu bezpośredniego zagrożenia 
życia, do organizacji przystąpił sam ks. Gurgacz. W maju 1948 r. 
pod pseudonimem „Sem” (utworzonym od Servus Mariae) został 
kapelanem PPAN. W organizacji powszechnie nazywano go „Ojcem”.
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Partyzanci „Żandarmerii” PPAN. Od lewej: Mieczysław Rembiasz „Orlik”,  
ks. Władysław Gurgacz „Sem”, Stanisław Pióro „Emir”. Zima 1948/1949 r.  

Fot. Tadeusz Ryba (ze zbiorów IPN)

Decyzja o dołączeniu do PPAN była dla ks. Gurgacza bardzo trud
na – wiązała się bowiem z konfliktem sumienia. Kiedy uciekł z Krynicy 
i zaczął się ukrywać – zanim przyłączył się do PPAN przez krótki czas 
przebywał we Wróbliku Królewskim – wysłał listy do rektora Kole
gium Jezuickiego w Nowym Sączu oraz do przełożonego Małopolskiej 
Prowincji Towarzystwa Jezusowego, w których opisał swoją sytuację. 
Ponadto dwukrotnie spotkał się z prowincjałem ks. Wojciechem Krupą, 
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Decyzja o dołączeniu do PPAN była dla ks. Gurgacza bardzo trud
na – wiązała się bowiem z konfliktem sumienia. Kiedy uciekł z Krynicy 
i zaczął się ukrywać – zanim przyłączył się do PPAN przez krótki czas 
przebywał we Wróbliku Królewskim – wysłał listy do rektora Kole
gium Jezuickiego w Nowym Sączu oraz do przełożonego Małopolskiej 
Prowincji Towarzystwa Jezusowego, w których opisał swoją sytuację. 
Ponadto dwukrotnie spotkał się z prowincjałem ks. Wojciechem Krupą, 

który zobligował swojego współbrata do powrotu do zakonu. Dylemat 
moralny, jaki przeżywał, ks. Gurgacz opisywał tak: „Znalazłem się, 
może po raz pierwszy w życiu, w bardzo trudnej sytuacji, gdyż z jed
nej strony winieniem to, co ślubowałem, a więc bezwzględne posłu
szeństwo swoim przełożonym, z drugiej strony dręczyła mnie obawa, 
że skoro pozostawię bez opieki moralnej i bez właściwego nadzoru tę 
grupę partyzantów, do której werbowano mnie na kapelana, to ludzie 
znajdujący się w tej grupie mogą zejść na manowce”.

Młody kapłan miał jeszcze zasięgnąć opinii teologa moralnego 
z kurii warszawskiej. Ten polecił mu podobno pozostanie w orga
nizacji, roztoczenie opieki duchowej nad jej członkami i dążenie 
do wyprowadzenia ich z konspiracji. Nie ma jednak dowodów źró
dłowych, że do takiego kontaktu rzeczywiście doszło. W czerwcu 
1948 r. ks. Gurgacz wysłał list do prowincjała ks. Krupy, w którym 
informował go, że podjął decyzję o pozostaniu w konspiracji. Zbiegło 
się to w czasie z formalnymi działaniami prowincjała zmierzającymi 
do usunięcia ks. Gurgacza z zakonu. 1 czerwca 1948 r. prowincjał Mało
polskiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego skierował do generała 
zakonu ks. Jana Janssensa prośbę o zgodę na dymisję młodego jezuity, 
jako powód podając niepodporządkowanie się przez niego nakazom 
przełożonych. Odpowiedź nadeszła 14 czerwca – ks. Janssens zgodził 
się na zwolnienie ks. Gurgacza z zakonu. Jednocześnie wyjaśnił, że 
dymisjonowanemu nie wręcza się listów zwalniających

dopóki nie znajdzie życzliwego biskupa, który go przyjmie po 
prostu, albo na próbę trzechletnią, albo pozwalając mu od
prawiać msze. Przy samym wręczaniu listu Wasza Wielebność 
nie omieszka go pouczyć, że ma prawo apelować do Stolicy 
Apostolskiej, ale tylko w terminie 10dniowym […]. Wasza 
Wielebność postara się o pilne przechowanie w archiwum tego 
mojego pisma i świadectwa o przyjęciu lub wręczeniu listów 
zwalniających razem z napisanym podaniem o zwolnienie i in
nymi dokumentami tyczącymi się sprawy. Przy zwolnieniu 
baczy się na przepisy konstytucji [Towarzystwa Jezusowego] 
[…], a zwłaszcza na rzecz jego wiecznego zbawienia.



Oddział „Żandarmeria” PPAN po polowej mszy świętej w 1949 r. Stoją od lewej: Adam Legutko „Młodzik”, Marian Stanek  
Szajna „Orzeł”. Klęczą od lewej: Michał Cabak „Kuna”, Józef Witowski „Roland”, Bolesław Ziaja „Sokół”, Leon Nowakowski 

„Zoro”, Stefan Balicki „Bylina”, ks. Władysław Gurgacz „Sem”, Stanisław Pióro „Emir”, Adolf Cecur „Lew” i Stanisław  
„Góral”, Julian Twardowski „Rogacz”, Tadeusz Fida „Lwowiak”, Alojzy Legutko „Arion”. Fot. Tadeusz Ryba (ze zbiorów IPN)
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28 czerwca ks. Krupa zawiadamiał „wszystkich, których to może 
dotyczyć i do których listy te dojdą”, że:

Władysław Gurgacz żył pewien czas w naszym Towarzy
stwie, ślubów wieczystych jednak nie złożył, tym łatwiej 
jest prawnie zwolnionym, wolnym od ślubów i wszelkiego 
zobowiązania względem Towarzystwa. Jednak nie powinien, 
co się tyczy wyznania, wykonywać funkcji świętych, do
póki nie znajdzie sprzyjającego mu biskupa. Na świadectwo 
tej sprawy wręczamy Władysławowi Gurgaczowi to pismo, 
własnoręcznie przez nas podpisane i opatrzone pieczęcią 
naszego Urzędu.

Do wręczenia stosownego listu nigdy jednak nie doszło. Sy
tuacja ks. Gurgacza była niezwykle złożona – on sam doszedł do 
przekonania, że ważniejsze jest dobro partyzantów i konieczność 
roztoczenia nad nimi opieki duchowej, a więc troska o zbawienie 
młodych ludzi, którzy pozbawieni wsparcia w trudnych warunkach 
leśnych, mogliby pogubić się moralnie. Inny punkt widzenia pre
zentował prowincjał – według niego ks. Gurgacz swoim działaniem 
narażał na represje całe Towarzystwo Jezusowe, co u schyłku lat 
czterdziestych mogło się skończyć nawet likwidacją zakonu przez 
komunistyczną władzę.

Kwestia usunięcia ks. Gurgacza z zakonu nadal wzbudza spory. 
Choć w oficjalnych wystąpieniach jezuitów oraz w dokumentach 
personalnych duchownego podkreślano, że z dniem 28 czerwca 
1948 r. został on wykluczony z szeregów zakonu, to jednak wydaje 
się, że nie można mówić o formalnej dymisji. Władze zakonne 
nie zdołały dopełnić warunków zwolnienia z zakonu ks. Gurgacza, 
brak bowiem śladów potwierdzających doręczenie mu pisma in
formującego o dymisji, nie zapewniono mu też możliwości apelacji 
w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej. Wbrew nakazowi generała 
ks. Janssensa nie zadbano o to, aby duchowny przed dymisją z za
konu znalazł się pod opieką biskupa. Zdawał sobie z tego sprawę 
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także ks. Gurgacz i uważał, że nie można go traktować jako zbiega 
z zakonu. Podkreślał: „Opuściłem zakon bez zgody władz przeło
żonych. Nie byłem jednak zbiegiem w znaczeniu prawa kościelne
go, gdyż nie było okoliczności potrzebnych do Fugitivus”. Mimo 
to nie brakuje zwolenników tezy, także wśród jezuitów, że dymisji 
z zakonu dokonano skutecznie.

Pod presją bezpieki

Już po aresztowaniu ks. Gurgacz tak definiował swoją rolę w pod
ziemiu niepodległościowym: „Pełniłem funkcję kapelana i do
radcy w sprawach etycznych odnośnie [do] różnych pociągnięć 
w org[anizacji]”. I dodawał: „Obowiązkiem moim była opieka 
moralna nad grupą, a więc odprawiałem msze święte, spowia
dałem członków grupy, objaśniałem im Ewangelię Świętą […]. 
Poza tym miałem wykłady […] dotyczące dziedziny filozoficznej, 
a mianowicie przeprowadzałem krytykę materializmu marksi
stowskiego”.

W czasie innego przesłuchania uzupełniał: 

Głosiłem kazania w każdą niedzielę i święta na temat tylko 
Ewangelii, np.: istota wewnętrznego życia katolickiego, war
tość łaski, sakramentów świętych itp. W zimie 1948/[19]49 r. 
zorganizowałem wykłady dokształcające w zakresie nauk 
humanistycznych i apologetycznych, a program obejmo
wał: matematykę, fizykę, historię starożytną i nowoczesną, 
w programie apologetycznym udowadnialiśmy dowody na 
istnienie Boga oraz życia pozagrobowego, kwestię nagrody 
i kary, pojęcie grzechu, istotę doskonałości chrześcijańskiej, 
teorię ewolucji czyli pochodzenie człowieka itp. Ostatnio 
mój wykład był w maju 1949 o materializmie, lecz niedo
kończony. 
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Zeszyt Adama Legutki „Młodzika” z notatkami z leśnych wykładów prowadzonych  
m.in. przez ks. Gurgacza (ze zbiorów IPN) 

Jak się wydaje, ks. Gurgacz przedstawiał powojenną rzeczywi
stość z perspektywy koncepcji „wojny sprawiedliwej” św. Augustyna. 
Dowodził, że z moralnego punktu widzenia wojna jest usprawiedli
wiona, jeżeli stanowi konflikt obronny, czyli odpowiedź na agresję. 
Tłumaczył także, dlaczego i wobec kogo można przeprowadzać tzw. 
eksy – czyli akcje ekspropriacyjne. W czasie śledztwa stwierdzał: 

„Do tego zagadnienia podchodziłem analogicznie jak za czasów 
okupacji niemieckiej, kiedy to partyzanci utrzymywali się na sku
tek dokonywanych napadów na mienie znajdujące się we władaniu 
okupanta. Ponieważ nasza organizacja PPAN, do której ja należałem, 
działała nie z pobudek osobistych i nie z chęci zysku, lecz na skutek 
impulsu natury i przekonania, że obecny rząd polski nie jest wyrazem 
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opinii większości społeczeństwa polskiego i nie stara się o interesy 
wszystkich obywateli, dlatego też uważałem, że zabierając mienie 
państwowe czy spółdzielcze, nie popełniamy przestępstwa”.

Z początkiem 1948 r. bezpieka – powiatowa w Nowym Sączu 
i wojewódzka w Krakowie – zaczęła intensywnie rozpracowywać 
PPAN. Latem tr. fala aresztowań doprowadziła do rozbicia pionu 
cywilnego organizacji. Torturami zmuszano aresztowanych do po
dawania kolejnych nazwisk, wskutek czego w ciągu trzech miesięcy 
ujęto ponad 100 osób – działaczy PPAN i jej współpracowników. 
Równolegle, choć przypadkowo, aresztowano w Krakowie Jana Ma
tejaka – przyjaciela ks. Gurgacza i dowódcę „Żandarmerii”. Zatrzy
mania przez bezpiekę zdołał uniknąć Pióro. Większość działaczy, 
którzy nie zostali aresztowani, schroniła się w górach, gdzie dołączyła 
do „Żandarmerii”.

Kapłan przed komunistycznym trybunałem

Wiosną 1949 r. „Żandarmeria” liczyła niemal 20 osób i nie miała już 
właściwie środków na dalszą działalność, ani nawet na przetrwa
nie. Rozbicie siatek cywilnych gwałtownie ograniczyło wsparcie we 
wsiach wokół Hali Łabowskiej, w której pobliżu partyzanci mieli 
ukrytą ziemiankę. Sytuację utrudniały również coraz częstsze obławy, 
które nieraz przechodziły tuż obok partyzanckich kryjówek. Pod 
koniec maja 1949 r. Pióro zdecydował o podzieleniu oddziału na trzy 
grupy: najliczniejsza pozostała z nim, nad drugą dowództwo objął 
Mieczysław Rembiasz „Orlik”, a nad trzecią – ppor. Stefan Balicki 

„Bylina”. W tej ostatniej znaleźli się też ks. Gurgacz oraz st. sierż. Sta
nisław Szajna „Orzeł”, z którym jezuita blisko się zaprzyjaźnił jeszcze 
w Gorlicach za pośrednictwem Jana Matejaka. Grupa Balickiego 
początkowo ukrywała się w rodzinnych stronach Gurgacza i Szajny, 
czyli w powiecie brzozowskim.
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Wycinek z „Echa Krakowskiego” z 13 sierpnia 1949 r. w propagandowy sposób  
przedstawiający proces ks. Gurgacza i partyzantów „Żandarmerii” PPAN (ze zbiorów IPN)
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W niedługim czasie wszystkie pododdziały zostały rozbite przez 
bezpiekę. Najpierw w zasadzce zginął Mieczysław Rembiasz, a zaraz 
potem w kolejnej obławie zastrzelono jego podkomendnych. Grupa 
Pióry padła z kolei ofiarą skomplikowanej gry operacyjnej i została 
rozbita 14 sierpnia 1949 r. przy pomocy bezpieki z Czechosłowacji 
podczas próby przedostania się do Austrii. W zasadzce na terenie 
Czechosłowacji w wyniku odniesionych ran zginęli Adolf Cecur „Lew” 
i Michał Cabak „Kuna”, a Stanisław Pióro odebrał sobie życie. Pozo
stałych ośmiu partyzantów zostało zatrzymanych. Miejsce tajnego 
pochówku Pióry i Cecura odnalazł po latach działacz PPAN Tadeusz 
Ryba „Jeleń”, co umożliwiło ekshumację szczątków obu partyzantów 
w 1997 r. oraz ich uroczysty pochówek na cmentarzu w Nawojowej. 
Szczątki zmarłego w szpitalu Michała Cabaka spoczęły w nieodnale
zionym dotychczas grobie na cmentarzu komunalnym w Preszowie.

Przed zasadzką w Czechosłowacji, 2 lipca 1949 r., grupa Balic
kiego podjęła próbę przeprowadzenia rekwizycji pieniędzy z banku 
państwowego w Krakowie. Akcją dowodził sam Balicki, a ks. Gurgacz 
i pomagający mu przy zdobywaniu informacji kleryk Michał Żak 
obserwowali ją z dystansu. Rekwizycja nie powiodła się, doszło do 
strzelaniny i pościgu, w wyniku którego wszyscy partyzanci biorący 
udział w akcji zostali ujęci. Ks. Gurgacz miał szansę, by uciec, po
został jednak w Krakowie, gdyż jak tłumaczył: „Nie chciałem pozo
stawić członków organizacji i tak samo jak i oni chciałem ponieść 
odpowiedzialność”.

Wszyscy aresztowani znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. 
Bezpieka, której udało się już wcześniej rozbić cywilną siatkę PPAN, 
wiedziała o organizacji bardzo dużo. W dodatku grupa Balickiego 
została ujęta podczas akcji. O traktowaniu zatrzymanych przez bez
piekę wspominał Michał Żak:

Podczas śledztwa byliśmy bici. Ksiądz Gurgacz był tak zbity, 
że twarz miał całą siną i zapuchniętą. Jak była konfrontacja 
z księdzem, to kazali mi, żebym się do tyłu nie oglądał. W cza
sie tej konfrontacji pytali ks. Gurgacza, czy dał mi pieniądze 
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(100 dolarów i 200 tys. złotych). On powiedział, że dał mi te 
pieniądze na pomoc dla więźniów z organizacji. Odwróciłem 
się i powiedziałem: „Nieprawda! Nie otrzymałem żadnych pie
niędzy!”. Wtedy zobaczyłem, że całą twarz miał obandażowaną, 
a wokół oczu sińce. 

Śledztwo zakończono szybko, już 7 lipca 1949 r. Następnie przygo
towano propagandowy proces, w którym to ks. Gurgacza przedstawio
no jako dowódcę oddziału i głównego oskarżonego. Komuniści mogli 
w ten sposób przeprowadzić propagandowy atak na Kościół katolicki.

Ks. Gurgacz podczas rozprawy odważnie bronił zarówno działaczy 
organizacji, jak i sprawy, o którą walczyli. Podkreślał: „W organizacji 
nie byłem jako osoba cywilna, lecz jako kapłan. Gdyby to była jaka
kolwiek inna grupa, byłbym również pozostał w niej w charakterze 
kapelana, o ile by członkowie tej organizacji byli katolikami”. Naci
skany przez prokuratora, mówił: „Ocenę polityczną, którą podałem, 
podtrzymuję nadal, a słowo organizacja istnieje dla mnie nadal, po
nieważ nie tworzyliśmy bandy”. Dodawał także: „Słyszałem, że wybory 
[z 19 stycznia 1947 r.] 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 ka
tolickiej”. Precyzował też, że: „Celem organizacji była Polska Ludowa 
oparta o Kościół. W czasie wojny organizacja miała być podstawą dla 
rozwoju większej partyzantki skierowanej przeciwko wrogom Polski”.

W protokole rozprawy głównej zapisano, że ks. Gurgacz nie 
wygłosił ostatniego słowa. Świadkowie obecni podczas procesu 
zapamiętali jednak bardzo mocne stwierdzenia, które padły z ust 
kapłana. Potwierdza je również anonimowa notatka, sporządzona 
prawdopodobnie przez oficera śledczego monitorującego przebieg 
procesu. Ks. Gurgacz, odnosząc się do orzeczonej wobec niego kary 
śmierci, powiedział: „Na śmierć pójdę chętnie. Cóż jest zresztą śmierć? 
To tylko przejście z jednego życia w drugie. A przy tym wierzę, że 
każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników 
i obróci się wam na zgubę”.
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Propagandowe, zainscenizowane przez bezpiekę zdjęcie ks. Gurgacza z plikami  
banknotów, bronią i przyborami liturgicznymi (ze zbiorów IPN)

13 sierpnia 1949 r. komunistyczny trybunał pod przewodnictwem 
Władysława Stasicy skazał ks. Władysława Gurgacza, Stefana Ba
lickiego, Stanisława Szajnę oraz Michała Żaka na śmierć. Pozostali 
partyzanci otrzymali wyroki długoletniego więzienia. We wrześ
niu tr. Bolesław Bierut złagodził Michałowi Żakowi karę śmierci na 
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dożywotnie więzienie. W obliczu zbliżającej się egzekucji ks. Gurgacz 
poprosił sąd o umożliwienie jemu oraz dwóm pozostałym skazań
com odpowiedniego przygotowania się na śmierć. Pisał:

Niniejszym zwracam się do Prokuratury Rejon[owej] Sądu 
Wojsk[owego] z usilną prośbą o łaskawe uwzględnienie mojej 
ostatniej woli, a mianowicie: 
1. o użyczenie mi brewiarza, znajdującego się wśród dowodów 
rzeczowych, oraz mszalika („Missale Rom[anum]”)
2. o udzielenie mi kapłana z Sakramentami Św. w ostatniej chwili 
przed egzekucją
3. o pobyt na wspólnej celi wraz ze skazanym na śmierć Szajną 
Stanisławem i Balickim Stefanem.
Raz jeszcze proszę o łaskawe uwzględnienie mej ostatniej prośby.

Nie jest wykluczone, że to właśnie w wyniku starań ks. Gurgacza 
partyzantów razem wyprowadzono na egzekucję. Wszyscy trzej 
zostali zamordowani na dziedzińcu więzienia przy ul. Montelupich 
w Krakowie 14 września 1949 r. o godzinie 20:00. Jezuita ks. Stanisław 
Szymański – pierwszy biograf ks. Gurgacza – na podstawie wielu 
relacji zrekonstruował ostatnie chwile działaczy PPAN:

Wyrok wykonywał strażnik więzienny. Strzelał on z rewolweru 
wprost w potylicę. Pierwszy jednak strzał przeznaczony dla 
Gurgacza nie był celny. Zranił go tylko. Drugi strzał był prze
znaczony dla Balickiego, a trzeci dla Szajny. Obydwa były celne. 
Teraz oddziałowy oddał strzał czwarty do słaniającego się po 
ziemi Gurgacza. Tym razem nie chybił.

Wykonawcą wyroku był najprawdopodobniej Władysław Szy
maniak, który widnieje w protokole wykonania kary śmierci jako 
dowódca plutonu egzekucyjnego.

„Nie było napisów na trumnach”

Jak wynika z dokumentacji cmentarza Rakowickiego w Krakowie, 
ciała zamordowanych partyzantów dwa dni po egzekucji złożono 
w dwóch nieoznaczonych grobach w części wojskowej nekropolii 
od strony ulicy Prandoty. Zasypujący mogiły grabarze przekazali 
administracji cmentarnej, że drewniane skrzynie, w których przy
wieziono ciała, nie miały żadnej adnotacji o personaliach, dlatego nie 
było wiadomo, w którym dole kto został pochowany. Mimo to – „dla 
porządku” – przypisano ofiary do konkretnych grobów: ks. Włady
sława Gurgacza wraz ze Stefanem Balickim do grobu 52, w rzędzie 
2 kwatery LXXXII, natomiast Stanisława Szajnę do znajdującego się 
w tym samym rzędzie grobu 49. Co istotne, w grobie tym był już po
chowany inny więzień, Tadeusz Opara, żołnierz „ludowego” wojska, 
skazany za przestępstwa pospolite i zmarły na gruźlicę w więzieniu 
przy ul. Montelupich. Aby zabezpieczyć się na wypadek odkrycia, że 
dopuszczono do przypadkowego przyporządkowania zmarłych do 
grobów, w księdze cmentarnej umieszczono lakoniczną adnotację: 

„Nie ekshumować (nie było napisów na trumnach)”. Na przełomie 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych nie mogło być jednak mowy 
o żadnej ekshumacji.

Zapis w księdze pochowanych cmentarza Rakowickiego w Krakowie odnoszący się  
do ks. Władysława Gurgacza, Stefana Balickiego i Stanisława Szajny  

(kopia w zbiorach IPN)
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Szczęśliwie informacje o numerach grobów, w których mieli spo
cząć partyzanci PPAN, dotarły do osób, którym udało się uchronić 
obydwie mogiły przed zniszczeniem. W latach sześćdziesiątych za
opiekowali się nimi Michał Żak i ks. Stanisław Szymański. Od końca 
lat siedemdziesiątych o miejsca spoczynku skazańców dbali także 
działacze Konfederacji Polski Niepodległej i osoby związane z kra
kowskimi środowiskami patriotycznymi. Później formalną opiekę 
nad grobem Szajny roztoczyła jego rodzina, a w 1994 r. pochowany 
w nim został Michał Żak. Z kolei grób 52, obok którego postawiono 
brzozowy krzyż (ks. Gurgacz przed śmiercią wyraził wobec współ
więźniów życzenie, by taki znalazł się kiedyś na jego grobie), zyskał 
po latach status grobu wojennego i stał się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych w Krakowie miejsc pamięci związanych z powo
jennym podziemiem niepodległościowym.

Chociaż oba groby były oznaczone i przetrwały do czasów współ
czesnych, informacja o braku napisów na trumnach przywiezionych 
z miejsca egzekucji sprawiała, że nie było pewności, czy w mogiłach 
rzeczywiście spoczywają działacze PPAN. W 2018 r. w ramach śledz
twa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu IPN w Krakowie podjęto decyzję o przebadaniu obu 
grobów i ekshumacji spoczywających w nich osób. Po kilku mie
siącach przygotowań, 2 października 2018 r., archeolodzy z Biura 
Poszukiwań i Identyfikacji IPN dokonali ekshumacji, a odnalezione 
w czasie tych prac szczątki (nie znaleziono przy nich fragmentów 
ubrań ani przedmiotów) przekazano do dalszych badań w krakow
skim Zakładzie Medycyny Sądowej. Oględziny, a następnie bada
nia DNA potwierdziły, że w grobach tych spoczywali poszukiwani 
partyzanci „Żandarmerii”. Okazało się jednak, że pochowani zostali 
w innym układzie, niż dotychczas sądzono. Szajna i najprawdopo
dobniej Balicki spoczęli w grobie 52, natomiast do grobu 49 złożone 
zostało ciało ks. Gurgacza. Co więcej, ślady zachowane na szczątkach 
świadczą, że partyzantów zamordowano metodą katyńską, czyli 
strzałem w tył głowy, a ks. Gurgacz został dobity przez więziennego 
kata dodatkowym strzałem.
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Fakt odnalezienia i zidentyfikowania szczątków ks. Gurgacza 
ogłoszono 3 grudnia 2019 r. podczas uroczystej konferencji w Pa
łacu Prezydenckim, z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka 
oraz zastępcy dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN mec. 
Anny Szeląg. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odebrała córka 
siostrzeńca niezłomnego jezuity, Urszula Mrozek.

Wręczenie noty identyfikacyjnej Urszuli Mrozek w Pałacu Prezydenckim  
3 grudnia 2019 r. Fot. Agnieszka Masłowska (ze zbiorów IPN)
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BIURO POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI IPN

Powracamy po swoich, by ich odnaleźć. By ich opatrzeć na drogę. A ci, którym dany 
jest ten zaszczyt – pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, rzesze wolon-
tariuszy, którzy z nami pracują i wierzę, że będą czynili to nadal – wiedzą, że nie 
prowadzimy wykopalisk, ale dotykamy świętości. Nie odnajdujemy szkieletów, lecz 
szczątki bohaterów.

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

Odnaleźć, rozpoznać, pochować. Te trzy wyrazy oddają istotę naszej misji. Przywraca-
nie imion i nazwisk zamordowanym to obowiązek państwa polskiego. Każdy ma prawo 
do grobu, do miejsca, gdzie bliscy będą mogli udać się, by zapalić znicz, pomodlić się, 
pożegnać, podziękować. Mordercy zabrali im to prawo, wówczas sądzono, że na za-
wsze. Dzisiaj my jesteśmy po to, by pokazać, że się pomylili. Mamy ten obowiązek 
jako Polacy, którzy wreszcie mogą żyć w wolnej Polsce.

To praca na wielu etapach: w archiwum, w ziemi, wśród ludzi, w laboratorium. 
To praca dla ofiar, ale także dla ich rodzin. Tyle lat uczono ich, że nie mają prawa pytać, 
szukać, ubiegać się o sprawied liwość. Dzisiaj my pokazujemy im, że mają prawo jej 
żądać. Każda identyfikacja to triumf prawdy. Każde przywrócenie zamordowanego 
jego rodzinie pokazuje nam sens naszej pracy. Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, 
że jesteśmy ziarnem – to zdanie, które pojawia się za każdym razem w dniu wręczania 
not identyfikacyjnych rodzinom. I oby było powtarzane jak najczęściej.

www.poszukiwania.ipn.gov.pl
www.facebook.com/poszukiwaniaipn/
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