
Męczeństwo kapłanów gostynińskich
w latach II wojny światowej 

Nikt nie ma większej miłości...



Czas smutku, bólu, rozpaczy, rozlanej krwi, poświęcenia, oddania 
ojczyźnie, heroicznych czynów, miłości i wiary… innymi słowy czas 

drugiej wojny światowej…  
 Godzina 5.40, 1 września 1939 -  wojska niemieckie wkraczają 

na ziemie polskie, zaczynając ostrzał…
17 września od strony wschodniej atakuje nas Armia Czerwona… 

Polska znika z map, zaczyna się prawdziwy koszmar... 



„Halo, halo, tu Warszawa. Dziś rano o godzinie 5. 
minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły 

granicę Polską, łamiąc pakt o nieagresji…” – ten 
przejmujący komunikat usłyszeli Polacy 1 

września 1939 roku.
 O 4:45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein 
ostrzelał polską placówkę na Westerplatte, dając 

sygnał do agresji nazizmu na Polskę i świat. 



II wojna światowa zebrała najobfitsze żniwo życia ludzkiego w 
historii świata. W ciągu 6 lat wojny zginęło ponad 60 milionów 

ludzi, co stanowiło około 3% całkowitej liczby ludności na świecie 
(ok. 2,3 miliarda).

A wśród nich 
mężczyźni, kobiety, dzieci 

Starsi i młodsi 
Żołnierze i cywile, 

Inteligencja i chłopstwo
Duchowieństwo i osoby świeckie

Wojna dotknęła wszystkich, bez wyjątku  
 



To wszystko mogłoby wydawać się takie odległe, lecz także na 
ziemiach gostynińskich rozgrywały się tak tragiczne 

wydarzenia.
29 mieszkańców Gostynina  w tym czterech  księży poniosła 

śmierć męczeńska w obronie ich wiary i przyjaciół
  
 “Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich.”         (J 15, 13)





Ale zaczynając od początku...
Od czasów zaborów wzdłuż brzegu Wisły osiedlali się 

niemieccy koloniści.
Byli tu  ,,gośćmi”, ,,sąsiadami”….

Ale po dojściu do władzy Hitlera, nasi ,,sąsiedzi” zamarzyli 
sobie by wprowadzić nad Wisłą i Wartą niemiecki Ordnung 

i po wkroczeniu do Gostynina Wermachtu, zrobili wszystko by 
ten cel osiągnąć. 





Objęli funkcje administracyjne, zasiedlali bogatsze 
wioski, organizowali aresztowania, upokarzali 
Polaków i Żydów, przejmowali mienie, zabijali

Tworzyli listy wrogów Rzeszy.
Oczywiście na pierwszym miejscu znaleźli się; księża, 

posłowie, burmistrz, nauczyciele, gospodarze, 
żydowscy kupcy. 

 





Należy podkreślić, że duchowieństwo podczas II Wojny 
Światowej nie miało łatwego życia. Byli ofiarami 

prześladowań i wielu represji. Często przetrzymywani, 
katowani, torturowani… jedynie dlatego, że mieli odwagę 

głosić Słowo Boże. Niemcy robili wszystko by odebrać 
narodowi polskiemu jego wiarę. Burzyli kościoły, palili 
Biblie, szaty liturgiczne i obrazy, niszczyli kielichy, nie 
mieli szacunku do nikogo, ani niczego związanego z 

Bogiem....   



Wroga polityka Niemiec nie ominęła również diecezji płockie, 
poniosła ona znaczne straty osobowe I materialne. Diecezja 

płocka straciła ponad 100 kapłanów w tym 2 biskupów. Około 
20 kościołów przestało kompletnie istnieć na skutek działań 

okupacyjnych. Straty zanotowała też gostynińska parafia. 
Wybudowany z tak wielkim trudem przez ks. Szczodrowskiego 
kościół nie przetrwał zawieruchy wojennej. Prace rozbiórkowe 
nad kościołem zakończyły się wysadzeniem go w powietrze .



Kościół za czasów wojny



Ks. Stanisław 
Krystosik



Ks. Stanisław Krystosik- pierwszy 
w Polsce kapłan lotnik

        Urodził się14 lipca 1910 r. w Mokrym Lesie, jego 
rodzice Jan i Apolina posiadali piętnastomorgowe 
(8.5 ha) gospodarstwo, miał pięcioro rodzeństwa 

w tym brata  księdza Jana Teofila Krystosika, 
który był znanym diecezjalnym wizytatorem  

nauki religii oraz autorem poczytnej ,,Katechetki”.
Swoją edukacje rozpoczął w rodzinnym Wąsewie, 

gdzie w 1924r. ukończył szkołę powszechną, a  
następnie w 1929r Liceum Diecezjalne. Zaraz po 
maturze wstąpił do Seminarium Duchowego w 

Płocku.



Według ks.Jezuska, Stanisław należał do 
najzdolniejszych kleryków na kursie. Działał w 

kleryckich organizacjach społecznych I naukowych 
między innymi w harcerstwie. Duży wpływ na jego 
rozwój miał jego starszy brat, na jego wzór został 
zagorzałym abstynentem. Krzewił tę idee wśród 

innych. 
Obydwu braci łączyła bliska relacja, dało się to 
poznać, choćby gdy w momencie śmierci wzywał 

jego imię (brat wtedy dawno już nie żył).
Duży wpływ na kształtowanie jego postawy miał 
również ks. Leonard Świderski, ówczesny ojciec 
duchowny, a także Antoni Dubas, jego najlepszy 

przyjaciel.



Stanisław był słabego zdrowia, jeszcze przed święceniami ciężko 
zachorował na płuca, musiał udać się na leczenie do 

Zakopanego.  Kiedy poprawił się jego stan zdrowia powrócił do 
seminarium i ukończył je z bardzo dobrymi wynikami.

Z rąk biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, 15 czerwca 
1935r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Dwa lata spędził w wikariacie w Wyszkowicach, a następnie trafił 
do Gostynina. Pracował tam jako ksiądz prefekt, ucząc w 

gimnazjum i szkole powszechnej oraz szerząc ducha 
harcerstwa. Swoją pracowitością inteligencją, dobrocią i 

wyrozumiałością szybko zyskał sympatię i szacunek uczniów 
oraz grona pedagogicznego.

Postanowił dalej się kształcić, napisał pracę magisterską z teologi 
i zdobył dzięki niej tytuł magistra na Uniwersytecie Jana 

Kazimierza we Lwowie w marcu 1938r.    
 



Mieszkańcy Gostynina 
wspominają go jako 

niewysokiego, 
szczupłego blondyna, a 

poza tym księdza 
otwartego i 

uśmiechniętego. 
Zapamiętali także, że 

uczył w gimnazjum i był 
dobrym kaznodzieją, oraz 

dostojnie i uroczyście 
odprawiał Mszę Świętą.

My możemy wspominać 
ks. Stanisława 

Krystosika do dzisiaj, 
został on 

upamiętniony w 
naszej szkole jako 
jeden z nauczycieli. 

Jego imieniem została 
nazwana sala od 

religii.

Ciekawostka!



Ks. Antoni 
Dubas



   Ks. Antoni Dubas - duszpasterz 
dzieci I chorych

              Przyszedł na świat 30 maja 1909 roku w 
Łodzi. Jego ojciec pracował w Fabryce Zakładów 
Bawełnianych, więc młody Antoni wychowywał 
się w środowisku robotniczym. Jego pierwszą 
szkołą była przyfabryczna szkoła powszechna. 

Jako dziesięciolatek został ministrantem w 
swoim parafialnym kościele pod wezwaniem św. 

Anny. Trafił tam na ks. Łabędowicza, który  
bardzo mocno zaangażował się w kształtowanie 
przydzielonej mu grupy młodych ludzi. To wtedy 

zaczęło budzić się w nim powołanie do 
kapłaństwa.  



Ukończył gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 
następnie w 1929 Liceum Diecezjalne w Płocku. W 
tym samym roku wstąpił do płockiego Wyższego 

Seminarium Duchowego. Tam poznał ks. Leonarda 
Świderskiego (ówczesnego ojca duchownego), w 

którym znalazł wsparcie.
Jak wspominali jego koledzy kursowi Antoni był 
bardzo pracowity i zrównoważony, odznaczał się 

sporym poczuciem humoru. Przyjaźnił się ze 
Stanisławem Krystosikiem- byli jak bracia 

syjamscy. Dobrze się uczyli i byli pewni obranej 
drogi.

W sobotę 15 czerwca 1935 r. otrzymał z rąk bp. 
Antoniego  Juliana Nowowiejskiego święcenia 

kapłańskie. 
     



Po miesięcznych wakacjach 1 sierpnia otrzymał 
nominację do swojej pierwszej parafii w 

Sierpcu. Był tam wikariuszem przez 2 lata. 
Kolejnym, jak się okazało później, ostatnim 

miejscem w którym pełnił posługę był 
Gostynin. Rozpoczął  pracę razem ze swym 

dobrym kolegą  ks. Krystosiakiem, a następnie 
dołączył do nich jeszcze jeden kolega kursowy 

ks. Kazimierz Stankiewicz.
Ks. Antoni uczył w szkole podstawowej, 

prowadził w parafii Stowarzyszenie Młodzieży i 
Mężów, a także był kapelanem w miejscowym 
szpitalu. Wszystkie swoje obowiązki wypełniał 

z wielkim zaangażowaniem i świadomością 
służby dla innych.   



Parafianie zapamiętali go jako uśmiechniętego, 
wysokiego blondyna, który zawsze czesał się 

w ten sam sposób – czesząc się do góry.
Uchodził za człowieka niezwykle energicznego. 

Z przejęciem głosił kazania, których -jak 
mówią świadkowie- ,,dobrze się słuchało”, w 

żywy sposób odprawiał Mszę Świętą, 
podobnie katechizował. Dzieci bardzo go 

lubiły oraz obdarzały szacunkiem. Niektórzy 
twierdzą nawet, że był najbardziej lubianym 

kapłanem w przedwojennym Gostyninie. 
 



Ks. Kazimierz 
Stankiewicz



Ks. Kazimierz 
Stankiewicz

   Urodził się 6 października 1909r. W Sokołowie Podlaskim. 
Tu uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do 

Gimnazjum im. Króla Augusta w Wilnie. Z powodu ciężkich 
warunków materialnych powrócił do Sokołowa, gdzie 

został uczniem gimnazjum prowadzonego przez 
Zgromadzenie  Księży Salezjanów, w ostatnich latach 

szkoły jego marzeniem było wstąpienie do tego 
zgromadzenia. Po maturze wstąpił do płockiego Wyższego 
Seminarium Duchownego. Służąc Bogu pomagał również 

rodzicom. Jego rodzicami byli Stanisław i Helena z 
Markowskich. Matka wspominała syna jako spokojne i 
ciche dziecko. Już od najmłodszych lat zdradzał oznaki 

powołania do stanu duchownego.  



Był wiceprezesem kleryckiego Koła Misyjnego, 
przyczynił się do ożywienia ducha misyjnego w 

seminarium. Można powiedzieć, że Kazimierz już jako 
kleryk był zarazem misjonarzem. Jego zapał misyjny 

wyrażał się w rozprowadzaniu gazetek misyjnych, 
niektóre z nich były wydawane także w języku 

niemieckim i francuskim. Zachęcał do wspierania 
dzieła misyjnego, dzięki tym zbiórkom wysyłano na 

misje około tysiąca złotych każdego roku.



 Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1935r. z 
rąk bp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Pracę 

kapłańską rozpoczął w Pomiechowie, potem 
kontynuował w Krzynowłodze Wielkiej, a od 1938r. 

w Gostyninie. Spotkał tam pracujących już 
gorliwie od roku swoich kursowych kolegów. 

„Tworzyli wszyscy trzej zgrany zespół, 
prześcigających się w gorliwości przy boku ks. 

dziekana Kaczyńskiego, który był wyrozumiałym 
ojcem dla młodych księży”. Był skromnym, ale 

bardzo cenionym duchownym, szczególnie 
lubianym przez najmłodszych parafian. 



Ks. Apolinary 
Kaczyński



      Urodził się 30 czerwca 1868 w Kaczynie   
Herbasach, na Podlasiu. Należał do szlachty, 

pieczętowali się herbem “Pomian”. Miał sześcioro 
rodzeństwa w tym 2 braci kapłanów. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej w rodzinnej wsi kontynuował 

naukę w gimnazjum w Łomży, a następnie w 
Warszawie. Wstąpił do Seminarium Duchowego w 
Warszawie, które ukończył przyjmując święcenia 

kapłańskie 18 lutego 1894 r. z rąk biskupa 
pomocniczego Kazimierza Ruszkiewicza w kościele 

św. Krzyża w Warszawie. 

ks. kanonik Apolinary 
Kaczyński 



 
Pierwszą placówką młodego duszpasterza było 

Kutno. Następnie pracował jako wikariusz w 
Łowiczu i Łodzi. Pierwszym probostwem był 

Suserz, gdzie trafił w 1906, starą i jeszcze 
drewnianą plebanię pobudował na nowo, a kościół 
wyremontował.  Kolejnymi parafiami były Trębki i 

Gąbin. W 1925 gdy dekanat gostyniński powrócił do 
diecezji płockiej, został dziekanem i proboszczem 
w Gostyninie. Po objęciu parafii w Gostyninie zajął 

się renowacją kościoła I plebanii. 
Z opowiadań parafian wiemy, że sam kierował 

budową i wykończeniem nowego kościoła, co 
więcej angażował się osobiście wraz ze swoimi 

wikariuszami do prac przy budowie.  



Pierwszą z form represji, które 
dotknęły ks. dziekana było 

zabranie go 16 lub 17 
września 1939 na rynek wraz 

z innymi mężczyznami. 
Wyciągnięto go z szeregu I na 
oczach wszystkich zmuszono 

do mycia niemieckich 
samochodów , była to próba 

poniżenia sędziwego 
kapłana. Następnie 10 

listopada zabrano chorego 
księdza do magla na 

przesłuchania. 

W dzień święta 
niepodległości dochodzi 

do wymiany –  na miejsce 
księdza dziekana zostają 

aresztowani trzej 
wikariusze. Młodzi księża 
ofiarują się w zamian za 

wolność chorego 
kapłana. Przetrzymywali 

byli w maglu- dawna 
cerkiew  przy ul. 
Kutnowskiej.   



Śmierć męczeńska 
wikariuszy gostynińskich



Młodzi kapłani mieli świadomość co może ich spotkać, 
wiedzieli co oznacza swastyka-walka z Chrystusem, 

Kościołem. Nie obcy był im też los ks. Kwiatkowskiego- 
proboszcza parafii w Soczewce, któremu Niemcy kazali 

wykopać własny grób i na oczach zebranych parafian, na 
wpół żywego zakopano.

Jednak to ich nie powstrzymało, gdy znaleźli się w niewoli 
podtrzymywali na duchu współwięźniów, przez wspólną 

modlitwę i udzielanie im sakramentu pokuty. Księży z 
pewnością spotkały przez to brutalne przesłuchania i 

szykany ze strony okrutnych zbrodniarzy, były to 
nazistowskie akty walki z Kościołem katolickim. Bezbożne 

sny o potędze zawsze znajdują swoje zwieńczenie w 
szatańskich zbrodniach.



W nocy 1 grudnia 1939 roku na podstawione 
samochody ciężarowe hitlerowcy ,,załadowali” 
29 więźniów magla, wśród nich  trzech księży. 

Wszyscy powiązani parami, metalowym drutem. 
Aresztowanych w pozycji leżącej wywieziono do 

lasu znajdującego się pod wsią Wola Łącka.
Oprawcy bili więźniów, zanim doprowadzili ich na 

miejsce mordu. Najbardziej znęcali się nad 
księdzem Stanisławem Krystosikiem i 
nauczycielem Józefem Ozdowskim.    



Hitlerowcy chcieli, by ich zbrodnia tak jak wiele poprzednich nie ujrzała 
światła dziennego, na szczęście  mieszkający we wsi Stefanów Ignacy 

Lewandowski usłyszał wczesnym rankiem warkot samochodów. 
Zaniepokojony wyruszył razem ze swym  kolegą  Stanisławem 

Krasiewiczem za podejrzanymi pojazdami.
Z relacji świadków wynika, że Niemcy przywieźli więźniów do wcześniej 

wykopanego grobu. Wszyscy mieli pozwiązywane ręce. 
Zabijano ich trzema grupami- trzykrotne zbiorowe salwy.

Następnie zwłoki natychmiast wrzucano do wspólnego grobu.
Tych którzy, jeszcze żyli, dobijano strzałem z rewolweru-,,Po pierwszej 
serii strzałów słychać było krzyki ,,Jezu”, kilkakrotnie ,, Jezus,Maria”, a 

po drugiej I trzeciej serii wszystkie krzyki umilkły…. 
Dodatkowo podpici zbrodniarze znęcali się nad ofiarami, dobijali ich 
łopatami lub kolbami karabinów, stąd rozbite I zmasakrowane czaszki 
uniemożliwiające, określenie gdzie znajdowała się rana postrzałowa.    







Z protokołu Komisji Ekshumacyjnej z otwarcia 
grobu i wydobycia zwłok, dokonanego w dniu 27 

IV 1945 r.  
,,Stankiewicz 

Kazimierz Zwłoki 
pozostawały w 

pozycji podłużnej z 
rękami związanymi 

z tyłu za pomocą 
podwójnie 

skręconego drutu. 
Głowa oddzielona 

od tułowia. 
Czaszka 

strzaskana. Śladów 
rany postrzałowej 

nie udało się 
stwierdzić". 

,,Ks. Krystosik Stanisław, 
prefekt Gimnazjum im T. 
Kościuszki w Gostyninie, 
rozpoznany przez byłego 
ucznia oraz po sutannie 

księżowskiej na 
podstawie znalezionych 

rzeczy, jak krzyż 
harcerski (był 

harcerzem), notes z 
rozkładem zajęć 

gimnazjalnych. Czaszka 
zdruzgotana, dwa 

otwory w kości 
potylicznej z 

połamanymi brzegami."

,,Ks. Dubas Antoni, z 
Gostynina (...). 

Zwłoki pozostawały 
w pozycji podłużnej 

z rękami związanymi 
z tyłu za pomocą 

podwójnie 
skręconego drutu. 

Głowa była 
oddzielona od 

tułowia. Czaszka 
strzaskana w okolicy 

potylicznej."





  Krótko po zamordowaniu księży wikariuszy do ich mieszkań 
wprowadzili się niemieccy lokatorzy. Jednym z nich był niemiecki 

sędzia Adler.. Początkowo  zapewniał on ks. Kaczyńskiego, że 
dopóki on tu będzie mieszkał nic złego się nie stanie. Dziekan 

uwierzył mu,  w końcu sędzia jest stóżem prawa i prawdy. Jednak 
szybko okazało się, że nie należąło wierzyć Adlerowi. Znany ze 

swojej niechęci do polaków szpiegował dziekana na każdym kroku, 
przywłaszczał sobie jego rzeczy, z jego rozkazu wykonywano 
notoryczne rewizje plebanii,a do gestapo cały czas dochodziły 
liczne donosy, które przedstawiały proboszcza jako niezwykle 

niebezpiecznego dla III Rzeszy.

Ks. Kaczyński mimo sędziwego wieku i choroby, dzielnie wykonywał 
wszystkie obowiązki. Sam sprawował posługę duszpasterską nie 

tylko w parafii gostynińskiej, ale również w Soczewce, Solcu, 
Szczawinie, Trębkach i  Białym (kapłani pracujący w tamtych 

parafiach zostali wywiezieni 26 sierpnia 1940 do Dachau)



W środę 11 czerwca 1941r. Przed uroczystością 
Bożego Ciała  aresztowano 105 Polaków ( w tym ks 

Apolinarego Kaczyńskiego). Wszytko z powodu 
stosowania odpowiedzialności zbiorowej przez 

niemców. W przypadku ks. dziekana  doszło jeszcze 
oskarżenie  o posiadanie radia i broni. Żandarmi  w 

pełnym uzbrojeniu wkroczyli do kościoła. Kazali 
zabrać księdzu walizki z najpotrzebniejszymi 
rzeczami z powodu rzekomego wyjazdu na 

przeszkolenie. Wszyscy wiedzieli, że z 
takich ,,wyjazdów’’ już się nie wraca. Osadzono go w 
magistrackim areszcie. Następnie w poniedziałek 16 
czerwca 1941 został  przewieziony do Inowrocławia.



W sutannie- jak relacjonuje Michał Grzybowski-
przeprowadzono go przez całe miasto  na stacje kolejową. 
Mimo zakazu gestapo ludność miasta zgromadziła się, by 

pożegnać swojego ukochanego dziekana. Gdy miał wsiadać do 
wagonu, mimo uderzenia w twarz przez żołnierza- zrobił 
znak krzyża nad swoimi parafianami mówiąc ,,zostańcie z 

Bogiem”. 

 Gdy dotarł do Inowrocławia został jako pierwszy wypchnięty 
z wagonu, podczas gdy on leżał na ziemi kazano innym 
więzniom zeskakiwać mu na plecy. W obozie panowały 

zwierzęce warunki: przepełnione cele, bicie, znęcanie się, 
pożywieniem była woda z rozrobioną mąką, liśćmi kapusty i 

brukwią. Brak naczyń, robactwo powodowały, że wielu 
więźniów   umierało na choroby zakaźne lub z wyczerpania.



W  tych warunkach i po licznych przesłuchaniach i torturach 
sędziwy kapłan coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Któregoś 

dnia schodzą z drugiego piętra na kolejne przesłuchanie, zachwiał 
się i aby utrzymać równowagę chwycił się rękoma ściany. W 

odpowiedzi prowadzący go niemiecki żołnierz uderzył kapłana 
karabinem tak, że ten spadł ze schodów…. Połamał żebra i  mocno 
się poobijał. Gdy 25 grudnia 1941 otrzymał akt oskarżenia, wiedział, 

że to już koniec. Wyraził jeszcze życzenie, by   jego ciało 
pochowano w Gostyninie. Podczas przesłuchiwań naziści 

wielokrotnie kazali ks. Kaczyńskiemu wyrzec się Boga za każdym 
razem mimo tortur odpowiadał ,,Bóg był, jest i będzie”,w katuszach 
często mdlał , kaci polewali go wodą i znów bili. Jeden z więźniów 

leżących nieopodal, zapytał dziekana ,,Ks Kanoniku, gdzie jest 
Bóg?’’ omdlały proboszcz, zebrawszy wszystkie siły 

odpowiedział ,,Bóg był, jest i będzie”  po ponad połtorarocznym 
piekle jakie przeżył w Inowrocławiu skonał 26 grudnia 1941 r. w 

święto św. Szczepana.





28 kwietnia 1945 na gruzach 
kościoła odbył się pogrzeb 

zamordowanych w Woli 
Łąckiej – w tym trzech 
księży wikariuszy. Cała 
ceremonia zgromadziła 
ponad tysiąc osób. Mszę 

przy ołtarzu zbitym z desek 
odprawił ks. Stanisław 
Aleksander Figielski 

(ówczesny administrator 
apostolski diecezji płockiej). 

14 listopada 1948 roku 
odbył się pogrzeb ks. 

Apolinarego 
Kaczyńskiego, lecz jego 
grób został odnaleziony 
dopiero długo po wojnie. 

Został pochowany na 
cmentarzu w Gostyninie , 

czemu towarzyszyli 
wierni, wojsko oraz 

duchowieństwo. 





Męczeństwo gostynińskich kapłanów było największą 
ofiarą jaką mogli oddać Bogu. Wikariusze oddali 

swoje życie za bliźniego- ks. dziekana Apolinarego 
Kaczyńskiego, a sam dziekan do końca swoich dni był 
wierny stwierdzeniu ,,Bóg był, jest i będzie”, nigdy się 

go wyrzekł. Z pozoru zwykłe życiorysy księży 
wywodzących się z rzetelnych polskich rodzin, 

ukoronowane zostały największym aktem życia- 
aktem męczeństwa…,,Nikt nie ma większej miłości niż 
ta, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół” Z naszej strony 

należy im się nasza pamięć i modlitwa...
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