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Dlaczego taki 
tajemniczy?

Tytułowa tajemniczość 
ks. Kujawy polegała na tym, 
że w racławickiej para� i nie 
pozostawił po sobie prak-
tycznie żadnych pisanych 
wspomnień. Ks. Kujawa był 
jednym z tych, którzy nie 
prowadzili kroniki. Podob-
nie jak księża: Anton Boeger 
(1894–1926) i Heinrich 
Rduch (1878–1931), którzy 
sprawowali posługę w para� i 
w latach 1910–1931. 

I tak przez kolejne dzie-
sięciolecia nikt nie zgłębiał 
życiorysu ks. Kujawy. Zmie-
niło się to w grudniu 2020 
r., kiedy dotarła do mnie 
wiadomość od Nikolaia For-
mozova z Moskwy, o treści: 
„Ojciec Antoni Kujawa, 
proboszcz (1962–1968) pa-
ra� i św. Marii Magdaleny w 
Racławiczkach, brał udział w 
powstaniu kengirskim, które 
opisał Aleksander Sołżenicyn 
w »Archipelagu Gułag«. W 
maju 1954 r. w Kengirze 
zjednoczono dwa obozy 
męskie i jeden kobiecy. Na 
40 dni więźniowie stworzyli 
własną, niezależną republikę. 
Tam, według słów Sołżenicy-
na, w końcu „miłość zstąpiła 
z nieba na ziemię”. W czasie 
powstania ks. Kujawa udzielił 
ślubu kilkuset parom bun-
towników. W tych rodzinach 
wkrótce urodziło się około 
70 dzieci. Wiadomo, że ks. 
Antoni do końca życia kore-
spondował ze swoimi ducho-
wymi dziećmi. Wiadomość o 
jego śmierci w 1968 r. rozpo-
wszechniła się od Niemiec do 
Kazachstanu”.

Ta wiadomość, a szcze-
gólnie ostatnie zdanie, spra-
wiła, że postanowiłem zain-
teresować się szerzej postacią 
ks. Kujawy. Proboszcza, któ-
ry przez sześć lat kierował 
para� ą Racławiczki. 

Życiorys ks. Kujawy
Ks. Antoni Kujawa 

urodził się 10.03.1908 r. w 
Potulinie (para� a Gołańcz) 
w powiecie wągrowieckim, 
niedaleko Bydgoszczy. Był 
synem woźnicy Mikołaja 
i jego żony Konstancji z 
domu Świerczyńskiej. W 
Wągrowcu ukończył naukę 
w gimnazjum, a później 
odbył służbę wojskową i 
rozpoczął studia medyczne 
na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie. Po dru-
gim roku studiów wstąpił do 
seminarium duchownego, 

które ukończył w roku 1937.  
Ks. Kujawa wyświęcony zo-
stał w Wilnie 20.06.1937 r. 
przez arcybiskupa Romualda 
Jałbrzykowskiego. Po przy-
jęciu święceń, 12 sierpnia, 
został wikariuszem w para� i 
Replia, a 13 grudnia wika-
riuszem para� i Żołudek. W 
1939 r. został wikariuszem 
w Podbrzeziu na Wileń-
szczyźnie, a w roku 1942 
proboszczem para� i Jazno. 
Wszystkie te para� e znajdują 
się na terenie Białorusi.

W 1943 r. ks. Kujawa 
został aresztowany przez 
współpracującą z Niemcami 
policję białoruską. Roman 
Dzwonkowski w „Leksy-
konie duchowieństwa pol-
skiego represjonowanego w 
ZSRS 1939–1988” pisze, 
że powodem aresztowania 
było niewykonanie naka-
zu wprowadzenia języka 
białoruskiego do kościoła, 
któremu bardzo stanowczo 
sprzeciwiali się wierni. Ks. 
Kujawa przez kilka miesięcy 
więziony był w Dziśnie, skąd 
został zwolniony w wyniku 
usilnych starań para� an. 
Od 1944 r. był proboszczem 
para� i św. Anny w Mosarzu. 

W 1946 r. wpisał się 
razem z para� anami na listę 
przesiedleńców do PRL, lecz 
nie zdołał wyjechać. Został 
aresztowany 16.01.1949 r. 
przez agentów MGB na pod-
stawie oskarżenia o to, że bę-
dąc przekonanym wrogiem 
władzy sowieckiej w okresie 
1944–1949, pod pozorem 
religijno-katolickich świąt 
systematycznie uczestniczył w 

zebraniach księży, na których 
w sposób defetystyczny poru-
szano antysowieckie sprawy. 
Wśród obywateli swojej pa-
ra� i prowadził antysowiecką 
propagandę, skierowaną 
przeciwko wstępowaniu 
młodzieży do komsomołu 
(komunistycznej organizacji 
młodzieży w Rosji Radziec-
kiej) i udziałowi obywateli 
w sowieckich przedsięwzię-
ciach. Ponadto ks. Kujawa 
został oskarżony o zdradę 
ojczyzny i zwerbowanie przez 
Niemców do śledzenia par-
tyzantów sowieckich i dono-
szenia o ich działalności, co 
miało wynikać ze zwolnienia 
go po aresztowaniu w 1943 r. 

W czasie śledztwa w 
Połocku poddany został 
kilkukrotnie badaniom z 
zastosowaniem bezsenności 
przez 3-4 doby. Ostatecznie 
21.05.1949 r. ks. Kujawa zo-
stał skazany na 25 lat łagrów, 
5 lat pozbawienia praw 
obywatelskich i kon� skatę 
mienia. Wynoszące 118 
rubli koszty sądowe, zostały 
pokryte z jego majątku. 25 
lipca został wysłany do spe-
cjalnego oddziału Stiepłagu 
MWD ZSRS Żezkazgan 
(Dżezkazgan) w Kazach-
stanie, gdzie pracował w 
kopalni miedzi. W łagrze 
chorował na gruźlicę. Z tego 
powodu, w marcu 1952 r. 
przebywał w lazarecie.

Po zgłoszeniu, że jest den-
tystą – pisze dalej Dzwonkow-
ski – przeszedł dwukrotną we-
ry� kację i został zatrudniony 
w obozowym ambulatorium. 
W marcu 1953 r. został ska-

zany na 2 miesiące „karnego 
baraku” za to, że systematycz-
nie nie nosił przepisowego 
stroju łagiernego (chodziło 
o obowiązek noszenia naszy-
wanego na ubraniu numeru 
każdego więźnia). W lipcu i 
sierpniu 1953 r. w podaniu 
skierowanym z łagru do Sądu 
Najwyższego ZSRS i Prokura-
tora ZSRS pisał o „niezgod-
nych z prawem metodach 
śledztwa”, zwracał uwagę na 
swoje polskie obywatelstwo i 
prosił o repatriację. W odpo-
wiedzi otrzymał informację, 
że wyjazd do Polski może 
nastąpić dopiero po odbyciu 
wyroku, tzn. po 20 latach, a 
więc dopiero w roku 1974. 
Jednak po niedługim czasie 
Sąd Obwodowy wydał decy-
zję czasowego zwolnienia ks. 
Kujawy z odbywania wyroku 
z powodu choroby. Z obozu 
został zwolniony pod koniec 
1955 r.
Odzyskawszy wolność

Po odzyskaniu wolności 
powrócił na teren archidie-

cezji wileńskiej i 1.12.1956 
r., dzięki staraniom wier-
nych, otrzymał sprawkę na 
para� i Werenowo, którą 
jednak szybko musiał opu-
ścić ze względu na ożywienie 
religijne, jakie wywołało 
jego przybycie do para� i. 
W następnym roku (1958) 
wyjechał do PRL, gdzie 
osiedlił się w diecezji opol-
skiej. Został proboszczem w 
Karłowicach Wielkich, gdzie 
posługę sprawował do paź-
dziernika 1962 r. Stamtąd 
przybył do Racławiczek do 
para� i św. Marii Magdaleny. 
Tak więc od objęcia przez 
niego probostwa w para� i 
Racławiczki minęło w tym 

roku 60 lat. Niech rocznica 
ta będzie okazją do wspo-
mnienia jego osoby.  

Posługa ks. Kujawy w 
Racławiczkach została czę-
ściowo opisana w para� alnej 
kronice. Dowiadujemy się z 
niej m.in. tego, że: „W trak-
cie sześcioletniej posługi ks. 
Kujawy, wymalowany został 
kościół para� alny, odnowio-
ny został znajdujący się na 
su� cie obraz »Wskrzeszenie 
Łazarza«, wymalowane zo-
stały nowe (inne) obrazy na 
su� cie w prezbiterium. Na 
plebanii zainstalowane zo-
stało centralne ogrzewanie. 
[…] Z dawnego chlewu 
(stajni) dla koni, ks. Kujawa 
zrobił garaż na swój samo-
chód Pobeda, który przy-
wiózł sobie z Rosji”.

W październiku 1967 
r. w para� i zostały przepro-
wadzone misje święte, które 
prowadzili Księża Zmar-
twychwstańcy z Poznańskie-
go. Kilka dni po misjach ks. 
Kujawa zaniemógł. Okazało 

się, że miał zawał i z tego po-
wodu musiał odpoczywać.  
2.12.1967 r. Kuria Biskupia 
zamianowała wikarym ks. 
Jana Śpiołka, który został 
wyświęcony w czerwcu tego 
samego roku, w Bytomiu. 
Gdy zdrowie ks. Kujawy 
się poprawiło, powrócił do 
posługi, ale nie na długo. 
1.05.1968 r. ks. Kujawa 
odwiózł samochodem swo-
ją gospodynię Aleksandrę 
Antczak do Inowrocławia. 
Tam zasłabł i lekarze kazali 
mu się położyć i odpocząć. 
Ale on nie posłuchał. Wsiadł 
do samochodu i tego samego 
dnia wrócił do Racławiczek. 
Następnego dnia – 2 maja – 

w godzinach wieczornych, w 
czasie nabożeństwa majowe-
go, zmarł. Pochowany został 
6 maja na cmentarzu w Ra-
cławiczkach, w murowanym 
grobie naprzeciw zakrystii.

Tak w ostatnich zdaniach 
o pogrzebie ks. Kujawy pisze 
jego następca: „Z wielkim 
żalem i przy ogromnym 
udziale wiernych został 
6.V.1968 pochowany w 
murowanym grobie naprze-
ciw zakrystii. Był dobrym 
kapłanem i proboszczem. 
Lubianym przez dorosłych i 
dzieci”. Po śmierci ks. Kuja-
wy, para� a dosyć długo cze-
kała na nowego proboszcza, 
którego otrzymała dopiero 
we wrześniu 1968 r. Do 
tego czasu duszpasterstwo 
prowadził wspominany już 
tutaj ks. wikary Jan Śpiołek. 
W pamięci mieszkańców 
zachowały się relacje o tym, 
jakoby para� anie chcieli, 
aby to on został następcą ks. 
Kujawy. Do tego jednak nie 
doszło. 

Krzyż Pamięci
W 2018 r. w Podbrzeziu 

na Litwie (Wileńszczyzna) 
poświęcono „Krzyż Pamię-
ci”, na którym znajdują się 
tabliczki z informacjami o 
księżach represjonowanych 
przez władze sowieckie w 
ubiegłym wieku. Inicjator-
ką tego przedsięwzięcia jest 
pani Janina Starowieyska z 
Olsztyna, założycielka Fun-
dacji Pochówek i Pamięć. 
W maju 2021 r. na krzyżu 
umieszczona została tablicz-
ka upamiętniająca ks. Anto-
niego Kujawę. 

nad. Robert Hellfeier 

Tajemniczy ksiądz Antoni Kujawa 
„Początek października 1962 r. Do parafi i Racławiczki przyjeżdża ks. Antoni Kujawa, który zastąpił na probostwie ks. Augustyna Borka, który 20 
września, ze względów zdrowotnych, zrezygnował z prowadzenia parafi i i kilka dni później wyjechał na stałe do Republiki Federalnej Niemiec. 
Do czasu objęcia stanowiska przez nowego proboszcza parafi ą kierował o. Alfons Strancich (1933–2012), oblat z Kędzierzyna. Nowy proboszcz 
do Racławiczek przybył 3 października z parafi i św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich niedaleko Nysy, gdzie był proboszczem od 1957 
r.” – takimi słowami ks. Józef Kurda, następca ks. Kujawy, uzupełnił parafi alną kronikę w 1968 r.

Procesja na cmentarz (ze zbiorów rodziny Springer, Dziedzice).

Ksiądz Antoni Kujawa (ze zbiorów rodziny Szczurek, 
Moszna).
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