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Wstęp
Celem pracy jest przedstawienie sylwetki błogosławionego ks. Narcyza Putza, od
jego narodzin do męczeńskiej śmierci oraz ukazanie kultu i znaczenia postaci w
dzisiejszym świecie.
Praca obejmuje lata 1877-1942 tj. okres życia bł. ks. Narcyza Putza, a także krótki
rys historyczny dotyczący jego przodków i miejscowości, w której się urodził oraz lata
współczesne, w których rozwija się kult błogosławionego Męczennika.
Głównym motywem podjęcia tematu była potrzeba zebrania i scalenia wszystkich
dostępnych materiałów dotyczących jego osoby, które przyczyniłyby się do
upowszechnienia kultu oraz potrzeba wynikająca z własnych zainteresowań autora
opartych na wspólnych korzeniach w Sierakowie.
Wyjątkowość postaci sprawiła, że dotychczas powstało wiele opracowań
dotyczących bł. ks. Narcyza Putza. Większość z nich to krótkie notki biograficzne, w
których powiela się znane już informacje, rzadko dodając nowe treści. Dlatego też
zbierając materiały do niniejszej pracy, korzystano głównie ze źródeł archiwalnych,
takich jak akta personalne, księgi parafialne, korespondencje, dekrety nominacyjne, spisy
ludności i majątków, znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu,
Archiwum Państwowym w Poznaniu, Archiwum Parafii św. Wojciecha w Poznaniu oraz
w zbiorach Rodziny Putzów i autora. Korzystano też z dostępnych publikacji, głównie:
książki ks. Leszka Wilczyńskiego pt. „Błogosławiony ks. Narcyz Putz Patriota i
Męczennik” oraz życiorysu ks. Putza tegoż autora zamieszczonego w słowniku księży
społeczników w Wielkopolsce. Pomocne były też maszynopisy Katarzyny Samuły, pt.
„Dzieje parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy w latach 1924-1988” i
ks. Marka Kaisera pt. „Życiorys Błogosławionego ks. Narcyza Putza” oraz literatura
okupacyjna. Cennym uzupełnieniem pracy są fotografie i pamiątki po ks. Putzu
udostępnione przez rodzinę i bliskich kapłana a także będące prywatną własnością
autorki.
Praca powstała w oparciu o metodę analityczno syntetyczną.

12

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział pierwszy
opisuje kolejno miasto rodzinne bł. ks. Narcyza Putza, jego przodków, dzieciństwo oraz
etapy edukacji szkolnej. W rozdziale drugim omówiono poszczególne placówki
duszpasterskie, w których pracował ks. Putz oraz jego działalność społeczną,
charytatywną i polityczną. Tutaj też podkreślono jego zasługi dla Kościoła Poznańskiego
i uznanie jakim cieszył się ze strony Władzy Duchownej. Rozdział trzeci ukazuje ostatni
etap życia ks. Putza uwieńczony śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w
Dachau, która była podstawą jego beatyfikacji. W ostatnim rozdziale przedstawiono kult
i popularyzację postaci błogosławionego ks. Putza w czasach współczesnych.
Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować promotorowi ks. dr hab.
Leszkowi Wilczyńskiemu za

prowadzenie pracy oraz za cenne wskazówki

bibliograficzne i udostępnienie niektórych materiałów związanych z życiem i
działalnością błogosławionego ks. Narcyza Putza.
Osobne, szczególne podziękowania kieruję do Rodziny Błogosławionego ks.
Narcyza Putza, a zwłaszcza do: Państwa Heleny i Andrzeja Łapów oraz Janusza Figla za
udostępnienie zebranych dokumentów i pamiątek po ks. Putzu.
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Błogosławiony ks. Narcyz Putz (1877-1942)

14

1. Dzieciństwo i młodość
1.1. Sieraków – miasto rodzinne Narcyza Putza
Sieraków, to niewielka miejscowość położona nad Wartą, wśród pól, lasów i
jezior, 75km na zachód od Poznania. Krajobraz wokół miasta zachwyca swoją
różnorodnością i nie pozwala na to by się nim znudzić. Dzisiaj Sieraków, to przede
wszystkim miejscowość turystyczna, przyjmująca corocznie tysiące przyjezdnych,
nastawionych na dobry wypoczynek. W czasach, kiedy mieszkała tutaj rodzina Putzów,
sytuacja miasta prezentowała się zupełnie inaczej. Przełom XVIII/ XIX wieku to dla
Sierakowa czasy klęsk, najazdów i żywiołów. Następuje okres niewoli, a z nim
bezwzględna germanizacja. Miasto często zmieniało swoich właścicieli. Pożary
poszczególnych ulic na przemian przeplatały się z zalewaniem miasta przez występującą
z koryta rzekę Wartę. Najgroźniejszy pożar miał miejsce w roku 1817, kiedy to spłonęło
prawie całe miasto1.

Stopniowo, przy pomocy mieszczaństwa i właścicieli miasta

odbudowywano Sieraków. Do roku 1828 udało się odbudować 102 ze 128 spalonych
domostw, przy okazji zakładając nowe obiekty, np. pierwsze w Polsce Stado Ogierów2.
Podczas restaurowania miasta, zmieniono częściowo jego wewnętrzny i zewnętrzny
układ3. W XIX w. miasto kilkakrotnie dziesiątkowała epidemia cholery4. Nastąpił także
okres wzmożonej germanizacji i walki z kulturą polską. Wspomniane wydarzenia,
wywarły znaczący wpływ na lokalną gospodarkę, która musiała podźwignąć się z
kryzysu. Zniszczone pożarami szkoły odbudowano i ponownie otwarto. Stopniowo też
do wyludnionego miasta zaczęli napływać mieszkańcy. I tak w roku 1895 było ich już
prawie 30005. Głównym zajęciem ludności było rzemiosło, rolnictwo i handel. Dominują
zawody takie jak: szewc, krawiec, sukiennik, płóciennik. W drugiej połowie XIX w.
czynne były dwie cegielnie, browar, gorzelnie, dwie fabryki cygar, kopalnia węgla
brunatnego. Ożywił się handel, zwłaszcza zbożem i kwitło rzemiosło. Sieraków na nowo
stał się ważnym węzłem komunikacyjnym6. Najważniejszą drogą komunikacyjną była
rzeka Warta, a z dróg lądowych, ważną rolę odgrywały droga Wroniecka i Kwilecka7.
Sieraków jest więc pięknym miastem o bogatej historii i tradycji, z którego wywodzi się
H. Andrzejewska, T. Andrzejewski, P. Tomczak, Perła wśród jezior, Poznań 2007, s. 5.
K. Grzybowski, Sieraków nad Wartą zarys geograficzno-historyczny, Sieraków 1935, s. 96.
3
Ibidem, s. 98.
4
Ibidem, s. 101.
5
Ibidem, s. 102.
6
Ibidem, s. 106.
7
Ibidem, s. 106.
1
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ktoś wyjątkowy ktoś, kto swoim przykładem dawał nadzieję innym ktoś, kogo dzisiaj
czcimy jako błogosławionego.
1.2. Narodziny i chrzest św.
28 października 1877r. o godzinie 11.00 przed południem, w Sierakowie, przy ul.
Rynek 15, w mieszkaniu Władysława Putza i jego żony Józefy Brodniewicz, urodziło się
dziecko, któremu nadano imiona Narcyz Marcin Putz. Dwa dni później, tj. 30
października o fakcie narodzin został powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego w
Sierakowie. Wtedy to sporządzono akt urodzenia, a ojciec dziecka Władysław Putz
zapoznawszy się z wszelkimi istotnymi dokumentami, złożył stosowne podpisy8.
Sytuacja polityczna kraju w tym okresie nie sprzyjała Polakom. Zaborcy czynili
staranne zabiegi w celu usunięcia wszelkich przejawów polskości. Zaczęto wprowadzać
w życie wielokierunkową akcję germanizacyjną. Rozwijała się słynna walka z kulturą
polską (Kulturkampf), prowadzona przez Bismarcka, która skierowana była głównie
przeciwko szkolnictwu i Kościołowi. Mieszkańcy miasta odczuli to znacznie, kiedy to w
lutym 1877 r. usunięto dotychczasowego proboszcza ks. Marcin Gutzmera, a na jego
miejsce ustanowiono tzw. księdza rządowego. Został nim wikariusz parafii, ks. Tadeusz
Czerwiński. Sierakowianie, w ramach protestu przestali uczęszczać do kościoła
parafialnego, przez co ten w niedługim czasie całkowicie opustoszał i został zamknięty.
Parafianie zaczęli udawać się na nabożeństwa do pobliskich wiosek i miasteczek. Część
z nich, mieszkająca na prawym brzegu Warty jeździła do Międzychodu i Starego
Zatomia, natomiast ci, którzy mieszkali na lewym brzegu rzeki, do Kwilcza i do Lutomia.
Sytuacja ta mimo, że była dla mieszkańców znacznym utrudnieniem trwała przez ponad
osiem lat9. W takich to okolicznościach, 25 listopada 1877 r. w niedzielę, Narcyz
otrzymał sakrament chrztu św., którego udzielił ks. Jakub Drążkowski – proboszcz parafii
w Lutomiu. Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia miejsca udzielenia chrztu świętego,

Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej APP), Zespół USC Sieraków m., sygn. 10, Akt urodzenia nr
81, s. 83.
9
K. Grzybowki, Sieraków, s. 101.
8
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ponieważ kościół sierakowski w tym czasie był zamknięty10. Rodzicami chrzestnymi
dziecka byli Hipolit Grabowski i Marianna Brodniewicz z Sierakowa11.

Fot. 2. Dom w którym urodził się Narcyz Putz (fot. ze zbiorów własnych autora).

1.3. Rodzina Putzów
Pierwsze wzmianki dotyczące rodziny Putzów pojawiają się już w pierwszej
połowie XVIII w., a dokładniej około roku 1725, który uznaje się za rok urodzin
prapradziadka Narcyza – Piotra Putza. Około 1748r. zawarł on związek małżeński z
Elżbietą Tecław, córką Marianny i Zachariasza Tecławów. Z zachowanych dokumentów
wynika, że był pracowitym człowiekiem12. Z tego związku narodziło się siedmioro dzieci.

W dniu udzielenia sakramentu chrztu św. Narcyzowi Putzowi, kościół parafialny w Sierakowie, był już
zamknięty od ponad 8 miesięcy. Można więc przypuszczać, że Narcyz Putz został ochrzczony w
rodzinnym domu w Sierakowie, gdyż była zima a dziecko miało niespełna miesiąc. Z drugiej jednak
strony, biorąc pod uwagę, że dniem chrztu była niedziela i mieszkańcy udawali się na mszę św. do
okolicznych wiosek, przypuszczać można, że chrzest odbył się w kościele parafialnym w Lutomiu, gdzie
proboszczem był ks. Jakub Drążkowski. Tę hipotezę potwierdzałby fakt, że chrzty udzielone przez
proboszcza kwileckiego, miały miejsce w kościele parafialnym w Kwilczu. Fakty te odnotowane są w
księgach parafii sierakowskiej, w latach 1877-1884.
11
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej AAP), PM 270/14 (mkr 471), Księga chrztów parafii w
Sierakowie, 1877, s. 490.
12
AAP, PM 224/01 (mkr 354), Księga chrztów parafii w Połajewie, 1748, s. 99.
10
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Jednym z nich był pradziadek Narcyza – Maciej Piotr Putz, który przyszedł na świat w
1764 r. w Krosinku. Tam też 5 marca następnego roku, został ochrzczony przez
wikariusza parafii w Połajewie, ks. Michała Steinbora13. Tak jak jego ojciec, był
pracowitym człowiekiem. Pracował jako kowal w majątku w Młynkowie14. W 1781 r.
wziął sobie za żonę Katarzynę Friszkę, córkę Krystiana i Krystyny Friszków 15.
Pradziadkowie Narcyza Putza mięli dziesięcioro dzieci. Jako piąty z kolei 18 czerwca
1809 r. narodził się Marcin Putz – dziadek Błogosławionego. Dziesięć dni później, z rąk
ks. Jakuba Daleszyńskiego przyjął chrzest św.16. Marcin Putz z zawodu był kowalem. W
wieku 20 lat ożenił się z 19-letnią Antoniną Ratajszczanką, córką Tomasza i Marianny
Ratajszczaków, z majątku Góra17. Byli rodzicami dziewięciorga dzieci, z których jedno
przeżyło zaledwie miesiąc. Różnica wieku między pierwszym dzieckiem a ostatnim
wynosiła prawie 20 lat.

Po śmierci miesięcznej Magdaleny, najmłodszym wśród

rodzeństwa pozostał Władysław – ojciec Narcyza Putza. Urodził się on 22 czerwca 1854r.
w Lubaszu. Chrzest św. przyjął zaledwie trzy dni po urodzeniu, z rąk ks.
Nowakowskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Albert Ratajszczak i Magdalena Kurek z
Lubasza18. Władysław nie kontynuował rodzinnego fachu kowala lecz pracował jako
mistrz krawiecki. 31 sierpnia 1876r. zawarł on związek małżeński z Józefą Franciszką
Brodniewicz, córką Maksymiliana Brodniewicza i Franciszki, z domu Grabowskiej.
Świadkami na ich ślubie byli Hipolit Grabowski i Stanisław Brodniewicz z Sierakowa.
Ojciec Józefy – dziadek Narcyza, z zawodu był szewcem19. Józefa Brodniewicz – matka
Błogosławionego, urodziła się 15 marca 1856r. w Sierakowie. Ochrzczona została 30
marca tego samego roku, przez proboszcza sierakowskiego – ks. Juliana Dalskiego.
Rodzicami chrzestnymi zostali August Grabowski – obywatel Sierakowa i Marianna
Grabowska – szewcowa. Tak jak jej mąż Władysław, pochodziła z wielodzietnej
rodziny20. Po ślubie zamieszkali w Sierakowie, gdzie na świat przyszło siedmioro dzieci.
Pierwszym z nich był Narcyz Marcin Putz, który miał dwie siostry - Jadwigę i Wiktorię

AAP, PM 224/03 (mkr 355), Księga chrztów parafii w Połajewie, 1765, s. 131.
AAP, PM 17/2 (mkr 2655), Księga chrztów parafii w Boruszynie, 1809, s. 78 poz. 28, „Roku tysiąc
osiemset dziewiątego, dnia dwudziestego ósmego czerwca, Ja jak wyżej (X Jakub Dalaszyński)
ochrzciłem dziecko imieniem Marcin pracowitego Macieja Putza kowala majątku Młynkowo, syna żony
jego imienia Katarzyna Fryszczanka. Dnia osiemnastego osobiście o godzinie piątej wydała go na świat.
Chrzestni: Mikołaj Kłos i Rosalia Budylanka wszyscy z majątku Młynkowo”.
15
AAP, PM 224/04, Księga ślubów parafii w Połajewie, 1797, s. 36.
16
AAP, PM 17/2 (mkr 2655), Księga chrztów parafii w Boruszynie, 1809, s. 78, poz. 28.
17
AAP, PM 154/17 (mkr 190), Księga ślubów parafii w Lubaszu, 1836, s. 41, poz. 13.
18
AAP, PM 154/21 (mkr 191), Księga chrztów parafii w Lubaszu, 1854, s. 148, poz. 126.
19
APP, Zespół USC Sieraków m., Księga ślubów, sygn. 8, s. 33.
20
AAP, PM 270/11 (mkr 470), Księga chrztów parafii w Sierakowie, 1856, s. 216, poz. 30.
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oraz trzech braci - Wacława, Kazimierza, Bernarda i Edmunda. Władysław i Józefa
Putzowie zmarli w Poznaniu, odpowiednio mając po 75 i 79 lat21. Rodzina, z której
wywodził się Narcyz Putz, od zawsze odznaczała się pracowitością i
uczciwością. Byli to ludzie wychowani w wierze katolickiej, bogobojni, powierzający
siebie Bogu i Kościołowi. Aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym miasta i zawsze
służyli swoją pomocą innym. Dbali o dobre wychowanie swoich dzieci i o zapewnienie
im jak najlepszej przyszłości. W takiej właśnie rodzinie, w której największą wagę
przywiązywano do Boga, Ojczyzny i dobrych obyczajów, wzrastał Narcyz Putz. Miało
to z pewnością duży wpływ na jego przyszłe decyzje życiowe.

Fot. 3. Władysław i
Józefa Putzowie,
rodzice bł. ks.
Narcyza Putza (fot.
ze zbiorów Rodziny
Putzów).

Janusz Figiel, Rodowód Rodziny Putzów, wydanie II uzupełnione, Poznań 2004, mps w Zbiorach
Prywatnych Rodziny Putzów.
21
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Ryc. nr 1. Genealogia rodziny Putzów, w linii prostej od Piotra Putza do Narcyza Putza
(ryc. na podstawie opracowania J. Figla).
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1.4. Lata szkolne
Ze względu na sytuację w kraju, dzieciństwo Narcyza nie było łatwe. Walka
zaborców z kulturą polską znacznie utrudniała edukację. Jako dziecko Narcyz uczęszczał
do Szkoły Powszechnej w Sierakowie. Placówka ta znajdowała się w budynku probostwa
i wchodziła w skład majątku kościelnego. Trzy pomieszczenia klasowe oraz mieszkanie
dla nauczyciela znajdowały się w tym samym budynku, co mieszkanie wikariusza i
proboszcza sierakowskiej parafii22. Początkowo w budynku znajdowały się dwie szkoły,
ewangelicka i katolicka zarazem. Sytuacja uległa zmianie, gdy proboszczem i
jednocześnie inspektorem szkolnym został ks. Julian Dalski. W roku 1846, złożył on
wniosek do Rządu Królewskiego w Poznaniu o to by, pomieszczenia zajmowane przez
szkołę ewangelicką zostały odstąpione szkole katolickiej. Wniosek rozpatrzony został na
korzyść szkoły katolickiej, która od tego momentu była jedyną szkołą znajdującą się przy
probostwie23. W tym czasie stanowisko Pierwszego Nauczyciela piastował Stefan
Kowalczyk z Szurkowa24. Pozostałe trzy stanowiska zajmowane były przez różnych
nauczycieli, którzy często na wniosek Rządu Królewskiego w Poznaniu zmieniali swoje
placówki. Jednym z nauczycieli Narcyza Putza był proboszcz sierakowskiej parafii ks.
Grzegorz Hennig, który uczył go między innymi języka łacińskiego25. Szkoła ta dbała nie
tylko o ogólne wykształcenie dzieci, ale również o to, by zachowywały pruskie święta
państwowe i z należytym szacunkiem je obchodziły. Dotyczyło to głównie uroczystości
ku czci cesarza.
Po zakończeniu nauki w sierakowskiej szkole, Narcyz Putz rozpoczął edukację w
Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Szkoła ta, od roku 1858 znajdowała się
przy Placu Bernardyńskim i należała do najbardziej zasłużonych szkół w Wielkopolsce
nawet dla kraju26. Fakt ten potwierdzają absolwenci w swoich wspomnieniach:
„Gimnazjum św. Marii Magdaleny było bowiem z ducha swego zawsze, a zwłaszcza w
czasie zaborów i to w okresie wyjątkowego nasilenia się akcji germanizacyjnej,

Archiwum Parafii w Sierakowie (dalej APS), Akta probostwa we Lwówku tyczące się zarządu
probostwa w Sierakowie, Spis majątku par. w Sierakowie, z dnia 08.02.1887 r.
23
Zbiory Prywatne Autora (dalej ZPA), Kronika Szkoły Katolickiej w Sierakowie( 1839-1919), Sieraków
1999, mps, s. 1; APS, Akta probostwa we Lwówku tyczące się zarządu probostwa w Sierakowie (18721912), z dnia 08.02.1887 r.
24
ZPA, Kronika Szkoły, notatka z roku 1880, s. 3.
25
Ks. L. Wilczyński, Błogosławiony Ks. Narcyz Putz Patriota i męczennik, Poznań 2004, s. 7.
26
Stanisław Nawrocki, W służbie narodu [w:] Gimnazjum i Liceum. Ad sanctam Mariam Magdalenam w
Poznaniu. Jednodniówka wydana z okazji reaktywowania szkoły w dniu 1 września 1990, nr 3, Poznań
1991, s. 6.
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najbardziej polską szkołą średnią na terenie Wielkopolski”27. W szkole tej czuło się
niepowtarzalną atmosferę polskości i klimat rzetelnej pracy. W momencie usunięcia
przez zaborcę polskiej literatury i historii z programu szkolnego, zaczęły się tworzyć tajne
kółka i organizacje, które dbały o to, by duch polskości był stale w szkole obecny28. Jedną
z takich organizacji, było Towarzystwo Tomasza Zana, do którego należał również
Narcyz Putz. Za sprawą tej organizacji, na terenie Wielkopolski, prowadzona była
intensywna akcja szkoleniowa i przygotowanie sprawności wojskowych. Towarzystwo
było bardzo dobrze zorganizowane, a nauka odbywała się na kilku poziomach29.
Gimnazjum św. Marii Magdaleny wykształciło wiele wybitnych postaci, także wielu
duchownych, wśród których był również Narcyz Putz, który absolutorium uzyskał 15
marca 1898 r.30.

Fot. 4. Harcerze ze
sztandarem, Narcyz Putz
drugi od lewej (fot. ze
zbiorów Rodziny Putzów).

27

Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 8.
29
Ibidem, s. 35
30
LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, Http://www.marynka.edu.pl/index.php?id=19, z dnia
12.01.2009; ks. L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 7.
28
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1.5. Lata studiów
1.5.1. Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Czasy zaboru pruskiego były dla uczelni okresem pełnym wahań i niepewności.
Biskupi poznańscy toczyli nieustanną walkę o przetrwanie seminarium w Poznaniu31.
Dążenie Prus do likwidacji Kościoła katolickiego osiągnęło swój szczyt w tzw. prawach
majowych w 1873 r., które decydowały o kształceniu księży i obsadzaniu posad
duchownych32. Seminarium zostało zamknięte 23 sierpnia 1873 r., a ponowne jego
otwarcie nastąpiło w roku 1889, po tym jak arcybiskup Juliusz Dinder 20 marca 1888 r.
opracował i podpisał nowy regulamin wewnętrzny i szczegółowy plan studiów33. W
języku łacińskim wykładano apologetykę, dogmatykę moralną i prawo kanoniczne.
Pozostałe zajęcia odbywały się po polsku lub po niemiecku. Po 1889 r. wzrosła znacznie
liczba alumnów, co przyspieszyło wybudowanie w 1896 r. nowego gmachu
seminaryjnego, który nazwano Seminarium Leoninum34. Do tego właśnie seminarium po
ukończeniu nauki w Gimnazjum św. Marii Magdaleny, 26 kwietnia 1898 r. wstąpił
Narcyz Putz. Nauka trwała cztery lata i obejmowała trzyletnie studia teoretyczne w
Poznaniu i roczne studium praktyczne w Gnieźnie.
Koszty związane z utrzymaniem syna w seminarium przekraczały możliwości
finansowe rodziny Putzów. Dlatego też, w momencie rozpoczęcia studiów Narcyz Putz
zobowiązał się pisemnie wobec przełożonych, że zwróci wszelkie koszta, które kasa
seminaryjna za niego wyłożyła. Zobowiązanie to miało być zabezpieczeniem dla władz
seminaryjnych, również na wypadek ewentualnego opuszczenia Seminarium przez ks.
Putza35. W czasie studiów kleryk Putz wielokrotnie odwiedzał rodzinne miasto. Po
każdym jednorazowym pobycie w Sierakowie, proboszcz parafii, ks. Grzegorz Hennig
wystawiał testimonium dla przełożonych seminaryjnych, o jego zachowaniu i postawie
moralnej podczas pobytu w parafii36.
1.5.2. Seminarium praktyczne w Gnieźnie

31

Ks. P. Wygralak, Przedmowa [w:] Dzieje seminarium duchownego w Poznaniu w latach 1564-1939
red. J. Nowacki, L. Piechnik, W. Hozakowski, Poznań 2006, s. 14.
32
J. Nowacki, L. Piechnik, W. Hozakowski, Dzieje seminarium duchownego w Poznaniu w latach 15641939, Poznań 2006, s. 64.
33
Ibidem, s. 65.
34
Ibidem, s. 66.
35
AAP, KA 9280, Zobowiązanie do spłaty długu przez ks. Putza, 26.04.1898 r.
36
AAP, KA 9280, Poświadczenie ks. Hennig’a dla Seminarium, Sieraków 24.09.1899 r.
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Studia praktyczne w seminarium gnieźnieńskim, Narcyz Putz rozpoczął w 1901r.
W tym samym roku, 15 grudnia przyjął tam święcenia kapłańskie37. Uczelnia ta, w
okresie Kulturkampfu, przeżywała równie tragiczne chwile, jak seminarium w Poznaniu.
W 1875 r. została zamknięta i reaktywowana dopiero w 1888 r. Od tego momentu,
działalność swą opierała na regulaminie zatwierdzonym przez arcybiskupa Juliusza
Dindera38.
Seminaria te, jako jedne z najstarszych centrów edukacyjnych w Polsce,
wykształciły ogromną rzeszę kapłanów gorliwie wypełniających swoją posługę i
szerzących Ewangelię. Podążając za słowami ks. Pawła Wygralaka, obecnego rektora
Seminarium Duchownego w Poznaniu: „Wielu z nich dało się poznać jako wspaniali
działacze społeczni i patrioci, stanowiąc elitę wielkopolskiej społeczności. Również
pośród błogosławionych męczenników II wojny światowej znajdują się księża –
absolwenci naszego seminarium: Marian Konopiński, (…) oraz Narcyz Putz”39.

Fot. 5. Narcyz Putz wśród
kleryków, drugi od prawej (fot.
ze zbiorów Rodziny Putzów).

Fot. 6. Narcyz Putz jako
młody kleryk (fot. ze zbiorów
Rodziny Putzów).

Ks. L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 1.
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, Poznań 1964, t. 2, Archidiecezja poznańska w granicach
historycznych i jej ustrój, s. 715-716; Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie,
http://pwsd.gniezno.pl/page/index.php?page=historia, z dnia 02.01.2009.
39
Ks. P. Wygralak, Przedmowa [w:] Dzieje seminarium duchownego w Poznaniu w latach 1564-1939, op.
cit. s. 10.
37
38
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Fot. 7. Narcyz Putz wraz z grupą
kleryków na kręgielni (fot. ze zbiorów
Rodziny Putzów).

Fot. 8. Narcyz Putz w
latach kleryckich (fot. ze
zbiorów Rodziny Putzów).

2. W służbie Kościołowi i drugiemu człowiekowi
W latach 1902-1939, ks. Narcyz Putz pełnił posługę duszpasterską w
następujących parafiach: św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie, św. Stanisława Biskupa i
Męczennika w Szamotułach, św. Katarzyny we Wronkach, parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Mądrych, św. Mikołaja w Ludzisku, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Bydgoszczy i parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Dokładną lokalizację tych miejscowości
ilustruje poniższa mapka.

Ryc. nr 2. Miejscowości, w których ks. Narcyz Putz pełnił posługę duszpasterską
(ryc. ze zbiorów własnych autora).
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2.1. Parafia św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie
Wraz z przyjęciem święceń kapłańskich, ks. Narcyz Putz został powołany jako
wikariusz do parafii św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie – niewielkiej wsi w gminie
Połajewo, w dekanacie obornickim. Posadę tę objął z dniem 1 stycznia 1902 r.40. Pełniąc
swoją posługę w Boruszynie, ks. Putz musiał spłacać dług seminaryjny, który zaciągnął
na początku studiów. Z 400 marek które pożyczył, do 4 marca 1902 r. udało mu się spłacić
jedynie 100. Dlatego też 11 marca tego roku, ks. Putz zwrócił się z prośbą do Konsystorza
o przedłużenie terminu spłaty długu. W pozytywnej odpowiedzi wyznaczono mu spłatę
pierwszej raty do 1 lipca 1902 r., a następne co kwartał po 25 marek, z zaznaczeniem, że
jeśli będzie taka możliwość, dług można spłacić wcześniej41.
Będąc na swojej pierwszej placówce, ks. Putz kilkakrotnie pisał do Konsystorza
Arcybiskupiego pismo, w którym zgłaszał się do egzaminu pro approbatione. Ostatnie
zgłoszenie z Boruszyna wysłał w dniu 23 czerwca 1903r.42
Ks. Narcyz Putz, pracując w parafii św. Andrzeja, bardzo ofiarnie zastępował ks.
proboszcza gdy ten był chory i nie mógł sam sprawować posługi duszpasterskiej. Jeśli
chodzi o posługę sakramentalną, to w tym czasie ks. Narcyz Putz pobłogosławił 14
związków małżeńskich i pogrzebał 79 osób. Przedstawione dane ilustruje poniższa tabela
(liczba znajdująca się po ukośniku oznacza ogólną liczbę udzielonych w tym czasie
sakramentów)43.
Tabela nr 1. Statystyka ślubów i zgonów z parafii w Boruszynie (1902-1903).
Rok

Śluby

Zgony

1902

5/18

36

1903

9/9

43

Po powrocie ks. Władysława Zientkiewicza do zdrowia i ponownym objęciu
obowiązków duszpasterskich, ks. wikariusz Narcyz Putz skierował prośbę do
Konsystorza o przeniesienie go do innej parafii, w której byłby bardziej potrzebny.
40

AAP, KA 9280, Curriculum vitae.
AAP, KA 9280, Prośba do Konsystorza, Boruszyn, z dnia11.03.1902 r.
42
AAP, KA 9280, Zgłoszenie do egzaminu pro approbatione, Boruszyn, 8.06.1903 r.
43
AAP, PM 017/15 (mkr 639), Księga ślubów parafii w Boruszynie, 1902-1903; PM 017/14 (mkr 639),
Księga zgonów parafii w Boruszynie, 1902-1903; z tego okresu nie zachowały się żadne inne księgi
parafialne.
41
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Wspomniał przy tym, że proboszcz parafii boruszyńskiej zalega mu z wypłatą 75 marek,
co stanowiło kwartalną pensję wikariusza44. W odpowiedzi na swoje pismo ks. Putz,
został przeniesiony do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku, jako
administrator substytut, 8 sierpnia 1903 r.45 Ks. Putz przebywał tam zaledwie kilka
miesięcy, gdyż z końcem października został przeniesiony do parafii św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Szamotułach46.

2.2. Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szamotułach
Szamotuły to niewielkie miasto, położone w dorzeczu dolnej Warty, 35 km na
zachód od Poznania. Ks. Putz przybył do tego miasta 27 października 1903 r. i objął
posługę wikariusza i mansjonarza w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika47. W
1904 r. Konsystorz Arcybiskupi po raz kolejny wystosował pismo wzywające ks. Putza
do spłaty reszty długu, bo do tej pory zdołał się wywiązać z ½ zobowiązań. W 1905 roku
oddał następne 50 marek, w związku z czym dług zmniejszył się do 150 marek 48. W tym
samym roku ks. Putz zgłosił się, do egzaminu pro approbatione (20 czerwca), a dwa lata
później do egzaminu pro concursu. W załączniku do pisma skierowanego do Konsystorza
były: testimonium od ks. dziekana, curriculum vitae, kazanie oraz katecheza. W piśmie
oświadczył, że na dzień 10 października 1907 r. żadnymi długami nie jest obciążony49.
Ks. abp Edmund Dalbor, po zapoznaniu się z nadesłanymi dokumentami ks. Putza
stwierdził, że tekst katechezy jest dobry i godny pochwały, natomiast tekst kazania jest
dobry pod względem treści, ale słaby jak chodzi o język. Największą słabością kazania,
była jego długość. Liczyło bowiem 20 stron, w tym samego wstępu 6 stron i przeznaczone
AAP, KA 3962, Prośba do Konsystorza o przeniesienie z Boruszyna (brak daty).
„Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (dalej KDU) 1903,
nr 8, s. 30.
46
AAP, KA 9280; KDU 1903, nr 10, s. 47.
44
45

AAP, KA 9280; KDU 1903, nr 10, s. 47; Mansjonarz - w hierarchii kościelnej kapłan niższego rzędu,
wikariusz bez obowiązków kościelnych, który z tytułu zapewnionego utrzymania był zobowiązany trwać
na miejscu i pełnić wyznaczone funkcje duszpasterskie i liturgiczne przy katedrach, kolegiatach i
znaczniejszych parafiach. Niekiedy mansjonarz nie mieszkał na stałe, ale dojeżdżał, by spełnić
wyznaczoną mu dokładnym terminem funkcję. Mianem mansjonarza nazywa się także wikariusza w
parafii, funkcjonującego na specjalnych prawach, albo kapłana pełniącego służbę przy ołtarzu w bazylice.
Patrz: Mansjonarz – Wikipedia, wolna encyklopedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Mansjonarz , z dnia
15.04.2009 r.
47

AAP, KA 9280, Konsystorz Arcybiskupi do ks. Putza – wezwanie do spłaty długu, z dnia 15.10.1904 r.
oraz 29.09.1905 r.
49
AAP, KA 9280, Zgłoszenie do egzaminu pro concursu, Szamotuły, z dnia 10.10. 1907 r.
48
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było na pierwszą niedzielę Adwentu. Rozpoczynało się srogim przypomnieniem:
„Kochani Bracia! Kościół jako matka poważna i święta, dziś w pierwszą niedzielę
Nowego Roku Kościelnego woła nas poważnym wołaniem do pokuty i skruchy. Chcąc
nas strachem do niej zniewolić, napomina nas abyśmy pamiętali na okropne znaki, które
widoczne będą na słońcu, księżycu i na gwiazdach.(…) Te znaki mają w nas wskrzesić
świętą życia powagę i myśli pokutne, i pobudzić nas do odpowiednich uczynków”50.
Jako wikariusz parafii szamotulskiej, ks. Putz aktywnie uczestniczył w życiu
społecznym miasta. Był współzałożycielem spółdzielni „Rolnik” (1905), której później
był członkiem. 6 maja 1906 r., na walnym zebraniu kółek rolniczych powiatu
szamotulskiego, w zastępstwie ks. Piotra Wawrzyniaka, ks. Putz wygłosił mowę O celach
i korzyściach zakładania spółek pod nazwą „Rolnik”51.
W niedzielę 6 stycznia 1907r. na zebraniu przedwyborczym w Szamotułach,
prezes komitetu wyborczego zaproponował ks. Putzowi pełnienie funkcji sekretarza.
Ksiądz mansjonarz przyjął tę funkcję i jako sekretarz rozwinął swoją działalność
społeczną, biorąc udział w wielu zebraniach i wiecach przedwyborczych 52. Na jednym z
nich, w 1908 r. jak pisze „Dziennik Poznański”, „ks. Putz wygłosił trzeźwą naukę o
wyborach”53. Innym razem, gdy w 1912 r. socjaliści zwołali wiec agitacyjny, by
przekonać ludzi do głosowania na ich partię, ks. Narcyz Putz zgłosił się, by wygłosić
mowę, dzięki której „chciał poczciwy lud wyswobodzić z wpływu socjalistycznego”.
Część z zebranych na wiecu ludzi sprzeciwiała się wystąpieniu ks. Putza. W jego obronie
stanęli robotnicy, którzy zagrozili socjalistom, że wyrzucą ich z wiecu. Ks. Putz rozpoczął
swoje przemówienie pochwaleniem Pana Boga, a potem w ostrych słowach wyjaśnił, że
ci, którzy zorganizowali ten wiec, to ludzie obłudni, szydzący z Boga, Matki Najświętszej
i Kościoła, to ludzie, którzy nie uznają narodowości polskiej, napadają na księży, szlachtę
i cały stan posiadający. Na koniec wezwał ludzi by opuścili wiec i poszli do domów, by
socjaliści mówili do „pustych ścian”. Słowa wygłoszone przez ks. Putza do tego stopnia
poruszyły zebraną ludność, że niezwłocznie, wśród okrzyków na jego cześć, ruszyła do
wyjścia54.

Niewątpliwie ks. Narcyz Putz swoją zdecydowaną postawą dawał

AAP, KA 9280, Konsystorz do ks. Putza, Poznań, z dnia 27.11.1907 r.
Ks. L.Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 9.
52
Zebranie przedwyborcze w Szamotułach, „Dziennik Poznański” 1907, nr 6, s. 2.
53
Wiec wyborczy w Szamotułach, „Dziennik Poznański” 1908, nr 121, s. 3.
54
Wybory! Wielkie Księstwo Poznańskie. Kapłan obrońcą ludu, „Dodatek I do Dziennika Poznańskiego”
1912, nr 5, s. 5.
50
51
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mieszkańcom Szamotuł przykład prawdziwego patriotyzmu, nawołując do rozwagi,
miłości Ojczyzny i do oddawania w wyborach głosów na Polaków.
Kolejnym przykładem patriotyzmu ks. mansjonarza, było zorganizowanie w 1910
r. w Szamotułach obchodów 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. W
uroczystościach wzięły aktywny udział wszystkie polskie organizacje z powiatu, m.in.
„Sokół”, Towarzystwo Przemysłowe, „Oświatę”, Towarzystwo Śpiewacze, Katolickie
Towarzystwo Robotników Polskich i cechy rzemieślnicze. Nad przebiegiem uroczystości
czuwały władze pruskie, które po jej zakończeniu gwałtownie zareagowały i oskarżyły
organizatorów o przeprowadzenie uroczystości niezgodnie z ustawą o stowarzyszeniach
z 1908 r. W wyniku tych oskarżeń, Sąd Ziemski w Poznaniu skazał ks. Putza i ks. Stefana
Bratkowskiego z Objezierza na karę grzywny55. Od tej pory każde wystąpienie ks. Putza
było bacznie śledzone przez władzę pruską.
W lipcu 1912r. w kolegiacie szamotulskiej miało miejsce poświęcenie
odrestaurowanego, słynącego z łask obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Ks. Putz wygłosił
podczas tej uroczystości kazanie, którym oprócz polskiej prasy zainteresowała się też
poznańska Landratura Posen –West. Mimo przeszkód ze strony zaborcy, ks. mansjonarz
nie zniechęcił się do dalszej działalności społecznej, wręcz przeciwnie, swoim
patronatem objął następną organizację, tj. Katolickie Towarzystwo Kobiet Pracujących
w Szamotułach. Kolejny raz dał dobry przykład aktywności społecznej, czym zachęcił
członkinie do energicznego rozwoju Towarzystwa. Do wstąpienia w szeregi organizacji,
ks. Putz zachęcił także kobiety pracujące w handlu i konfekcji. Liczba członkiń pod
koniec 1912 r. wynosiła 219, co świadczyło o prężnej działalności Towarzystwa. W ciągu
roku odbyło się 12 spotkań, na każdych ks. Putz wygłaszał

prelekcje i wykłady.

Towarzystwo kobiet nawiązało kontakt i współpracowało z Towarzystwem Czytelni
Ludowych. Tak energicznie rozwijająca się działalność Towarzystwa zaniepokoiła
władze policyjne, które wywarły nacisk na sąd, by uznał wszystkie Towarzystwa
Polskich Kobiet za związki i organizacje o charakterze politycznym. W efekcie
wymuszono na ks. wikariuszu, by ograniczył swoją działalność polityczną56.
W trakcie pobytu w Szamotułach ks. Narcyz Putz równie aktywnie pełnił swoją
posługę duszpasterską. Z ksiąg metrykalnych wynika, że w latach 1903-1912 ochrzcił
888 dzieci i pobłogosławił 114 związków małżeńskich. Szczegółowy wykaz udzielonych

55
56

Ks. L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 10.
Ibidem.
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sakramentów ilustruje poniższa tabela (liczba po ukośniku jest ogólną liczbą udzielonych
w tym czasie sakramentów)57.

Tabela nr 2. Statystyka chrztów i ślubów w Szamotułach w latach 1903-1912

Rok

Chrzty

Śluby

1903

18/446

1/57

1904

148/420

20/77

1905

196/447

24/64

1906

168/451

29/64

1907

233/436

22/55

1908

125/328

17/63

1909

Brak danych

1

1910

Brak danych

Brak danych

1911

Brak danych

Brak danych

1912

Brak danych

Brak danych

Służba w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szamotułach nie była
łatwa dla młodego wikariusza. Zwłaszcza pod koniec dziewięcioletniego pobytu na tej
placówce spotkały ks. Putza nieoczekiwane trudności. Jak wynika z zachowanej
dokumentacji, proboszcz tamtejszej parafii ks. Wojciech Grzybowski, częściowo na
podstawie pomówień parafian, a częściowo z własnej niechęci do ks. mansjonarza,
wystosował list do Konsystorza Arcybiskupiego, w którym przedstawił pewne zarzuty
wobec młodego wikariusza. Można przypuszczać, że proboszcz obawiał się działalności
społecznej i politycznej ks. Putza, która według niego wpływała negatywnie na
AAP, PM 292/35 (mkr 747), Księga chrztów parafii w Szamotułach 1903-1908; brak danych z lat
1908-1912; PM 292/38 (mkr 517), Księga ślubów parafii w Szamotułach 1903-1908; od roku 1909 brak
danych.
57
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zwyczajną posługę duszpasterską oraz nie potrafił zaakceptować popularności i uznania,
którym cieszył się ks. wikariusz. W zaistniałej sytuacji, ks. Narcyz Putz skierował do
Konsystorza Arcybiskupiego list, w którym wyjaśnił zaistniałą sytuację, prosząc
jednocześnie o przeniesienie do innej parafii. Ta nieprzyjemna dla ks. Putza sprawa
została całkowicie wyjaśniona przez Władzę Duchowną, która wskazała dla niego
kolejną placówkę duszpasterską we Wronkach58.
Będąc wikariuszem w szamotulskiej parafii ks. Putz, odznaczył się służebną i
godną naśladowania postawą wobec parafian, spełniał wszelkie duszpasterskie
obowiązki, oraz prowadził bardzo aktywną działalność społeczną, o czym trafnie pisano
w jednym z czasopism: „Jako młody wikary pracuje przez szereg lat w parafii
szamotulskiej, stacza sławne boje z początkującą wówczas w Wielkopolsce Partią
Socjalistyczną. Poza gorliwą pracą w kościele pracuje w organizacjach parafialnych,
narodowych i oświatowych, jak również w ruchu spółdzielczym”59.

Fot. 9. Ks. Narcyz Putz podczas pobytu
w Szamotułach. Zielone świątki 1909 r.
( fot. ze zbiorów Rodziny Putzów).

2.3. Parafia św. Katarzyny we Wronkach

AAP, KA 9280, Ks. Grzybowski do bp Lipowskiego, z dnia 28.06.1909 r., Odpowiedź bp Lipowskiego,
z dnia 2.07.1909 r., Wyjaśnienia ks. Putza, z dnia 20.10.1911 r.; Ks. Putz do bp Lipowskiego, z dnia
12.02.1912 r.
59
Ks. M. Kaiser, Życiorys błogosławionego ks. Narcyza Putza, mps w zbiorach parafii św. Wojciecha w
Poznaniu, s. 1.
58
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Zgodnie z dekretem z dnia 21 kwietnia 1913 r. ks. Narcyz Putz od 1 maja tego
roku został administratorem parafii św. Katarzyny we Wronkach60. Podczas bardzo
krótkiego pobytu na tej placówce, ks. proboszcz Putz ochrzcił 142 dzieci i pobłogosławił
25 małżeństw. Szczegółowo dane te ilustruje tabela nr 3 (liczba znajdująca się po
ukośniku wskazuje na ogólną liczbę udzielonych w tym czasie sakramentów we
Wronkach)61.

Tabela nr 3. Statystyka chrztów i ślubów we Wronkach w latach 1913-1914.
Rok

Chrzty

Śluby

1913

105/168

10/30

1914

37/40

15/21

2.4. Parafia w Mądrych

Po prawie rocznym pobycie we Wronkach, 22 lutego 1914 r., ks. Narcyz Putz
otrzymał od Konsystorza Arcybiskupiego dekret na mocy którego został administratorem
parafii św. Jadwigi Śląskiej w Mądrych, niewielkiej miejscowości w powiecie
średzkim62. Koszty instytucji wynosiły 306,80 marek, z czego ks. Putz na początku
zapłacił 100, a resztę miał uiścić do końca kwietnia 1914 r.63. Po objęciu placówki, ks.
administrator wspólnie z członkami dozoru kościelnego dokonał spisu majątku
parafialnego w Mądrych. Sporządzony inwentarz został potwierdzony przez ks. Putza,
członków dozoru kościelnego oraz dziekana średzkiego ks. Stanisława Okoniewskiego64.
Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Konsystorz Arcybiskupi, ks. Putz przesłał
informacje zawierające spis budynków parafialnych oraz kapitałów kościelnych
60

AAP, KA 9289, Dekret, z dnia 21 kwietnia 1913 r.
AAP, Księga ślubów parafii we Wronkach, 1913-1914, Księga chrztów parafii we Wronkach, 19131914.
62
AAP, KA 15200, Akta zmiany księży w Mądrych 1877-1939, Instytucja kanoniczna ks. Putza, z dnia
22 lutego 1914 r.; R. Gintrowicz w Męczennicy za wiarę 1939-1945. Sługa Boży ks. Narcyz Putz, podaje
rok 1915 jako rok objęcia parafii w Mądrem; K. Hewner, Ludzisko historia parafii, Ludzisko 2005,
również podaje rok 1915 jako rok objęcia parafii w Mądrych.
63
AAP, KA 15200, Koszty instytucji na beneficjum w Mądre, z dnia 30.03.1914 r.
64
AAP, KA 15200 Spis majątku kościelnego w Mądre, z dnia 01.04.1914 r.
61

32

zabezpieczonych w Towarzystwie Prowincjonalnym, a także akt dzierżawczy w dwóch
egzemplarzach. Mimo starannych poszukiwań w aktach parafialnych, nie udało mu się
wyjaśnić kwestii dotyczących hipotek, dlatego ks. administrator poprosił, aby w
kancelarii Konsystorza, sporządzono spis hipotek parafii w Mądrych65. Uroczystej
introdukcji ks. Narcyza Putza, do kościoła parafialnego w Mądrych dokonał ks. dziekan
Stanisław Okoniewski, 7 kwietnia 1914 r.66
Niezależnie od administrowania parafią, ks. Putz kontynuował swoją działalność
społeczną, zarówno w Mądrych, jak i w całym powiecie średzkim. Między innymi został
wybrany prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat średzki. Był też prezesem
zarządu Spółki „Bank Rolniczy” w Zaniemyślu. Czynnie uczestniczył w działaniach
średzkiej Spółki „Rolnik”. W czasie pobytu w Mądrych ks. Putz wstąpił też do
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie podczas wykładów naukowych, pod
protektoratem abpa Dalbora, wygłaszał referaty, m.in. dla pań, pt. „Etyka katolicka a
etyka ludzi niewierzących” (21.02.1918 r.)67.
Będąc proboszczem w Mądrych, ks. Putz brał także aktywny udział w akcji
misyjnej na wychodźstwie, zwłaszcza wśród Polaków w Saksonii. Jak pisano po latach:
„pamiętają go z tego okresu wychodźcy, jak i księża niemieccy, którzy z wdzięcznością
i uznaniem korzystali z jego wydatnej pomocy w kształceniu się w potrzebnym im języku
polskim”. Kazimierz Putz wspomina o swoim bracie Narcyzie, że: „Będąc proboszczem
w Mądrych zwalniał nielegalnie wielu Polaków od niemieckiej służby wojskowej,
narażając się na represje Niemców”68.
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Fot.10. Pamiątka z
ostatniego odpustu w
Mądrych 22.03.1918 r.
(fot. ze zbiorów Rodziny
Putzów).
2.5. Parafia św. Mikołaja w Ludzisku i kościół Nawiedzenia NMP w Markowicach
Po czteroletnim pobycie w Mądrych, w kwietniu 1918 r. ks. Putz został
przeniesiony do Ludziska, wsi położonej na Kujawach zachodnich, 8 km na południowy
zachód od Inowrocławia, w ówczesnym dekanacie żnińskim, w Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Objął tam stanowisko komendarza w parafii św. Mikołaja oraz zarząd
kościoła filialnego Nawiedzenia NMP w Markowicach, który był drugim obok Pierania
centrum kultu maryjnego na Kujawach. Parafia ta liczyła odpowiednio 3.980 parafian w
1919 r. i 3.872 wiernych w 1920 r., w tym także protestantów i Żydów69.
Ks. Narcyz Putz pracując w Ludzisku i Markowicach, zajmował się także
organizacją powstańców, z którymi w 1919 r. spieszył na pomoc w walkach o
oswobodzenie Inowrocławia70.
2.6. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy
1 kwietnia 1920 r., kardynał Edmund Dalbor skierował ks. Narcyza Putza do
posługi przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Był to wówczas
jeden z czterech okręgów duszpasterskich, który wydzielono w granicach wyzwolonej
Bydgoszczy. Pozostałe okręgi to: farny przy kościele parafialnym pw. św. Marcina i
Mikołaja oraz dwa inne przy kościołach sukursalnych pw. Św. Trójcy i pw. św. Ignacego.
Sytuacja kościoła katolickiego w Bydgoszczy przed wyzwoleniem miasta przedstawiała

Ks. L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 12; K. Hewner, Ludzisko, s. 22; Elenchus omnium
ecclesiarum et universi cleri Archidiecesis Gnesnensis pro Anno Domini 1919, 1920, s. 67.
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się zupełnie inaczej. Istniał wtedy tylko jeden kościół katolicki, który z czasem stał się
niewystarczający. Początkowo władze kościelne zamierzały wybudować dodatkowo
jeden wspólny dla Niemców i Polaków kościół katolicki. Jednak władze pruskie na to się
nie zgadzały. Po wielu przeprowadzonych pertraktacjach, władze kościelne doszły do
porozumienia z władzami pruskimi i w 1906 r. ustalono, że powstaną dwa kościoły: jeden
dla polskich katolików, pod wezwaniem Św. Trójcy oraz drugi dla katolików niemieckich
pod wezwaniem Serca Pana Jezusa, w którym byłaby niemiecka posługa duszpasterska.
Ówczesny administrator kościoła sukursalnego pw. Św. Trójcy ks. Schirmer – Niemiec z
pochodzenia, nie chciał uznać swojej zależności od proboszcza bydgoskiego. W
konsekwencji doszło do zamknięcia kościoła. Dopiero w 1914 r., administrator
Archidiecezji Gnieźnieńskiej – ks. Dorszewski, wydał zarządzenie, że wszystkie trzy
kościoły sukursalne podlegają jurysdykcji proboszcza farnego. Od tej pory działalność
parafii przebiegała poprawnie. Przełomem w jej dziejach było odzyskanie przez
Bydgoszcz niepodległości, w styczniu 1920 r. Mimo dużej grupy niemieckich wiernych,
nabożeństwa w ich rodzimym języku odprawiano coraz rzadziej. Do parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa napływało coraz więcej Polaków i z czasem
niemożliwym stało się pozostawienie tego kościoła Niemcom do wyłącznej dyspozycji.
Dlatego też wraz z powołaniem ks. Putza na administratora tego kościoła, ks. kardynał
Edmund Dalbor wydał zarządzenie, aby nabożeństwa głównie odbywały się w języku
polskim, natomiast w języku niemieckim tylko w niedzielę o 9 rano71.
Ks. Narcyz Putz swoją działalność w Bydgoszczy rozpoczął 1 kwietnia 1920 r. od
utworzenia w okręgu duszpasterstwa dla Polaków i zapoczątkował odwiedziny
duszpasterskie. Od samego początku pobytu w Bydgoszczy, dążył do przekształcenia
tego okręgu w parafię polską. Wykorzystał też sytuację, w której jego dotychczasowy
współpracownik, ks. Bleske, odprawiający nabożeństwa w języku niemieckim odszedł
do innej parafii, i zasugerował Władzy Duchownej, by całkowicie znieść nabożeństwa w
języku niemieckim, tym bardziej że do obsługi 2 tys. Niemców był do dyspozycji kościół
pojezuicki. Na te antyniemieckie działania ks. Putza gwałtownie zareagowała Niemiecka
Rada Kościelna, donosząc o powyższym postępowaniu kardynałowi Edmundowi
Dalborowi i wystosowując pismo oskarżające ks. Putza, podpisane przez 284 osoby. Jak
się później okazało, na skardze tej widniały nazwiska osób, które od wielu lat nie
mieszkały już w Bydgoszczy. Mimo wielu ataków i przeszkód ze strony niemieckiej, ks.
K. Samuła, Dzieje parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy w latach 1924-1988 (dalej
DzNSPJ), Bydgoszcz 1996, mps w zbiorach Biblioteki WT UAM, s. 12.
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Narcyz Putz konsekwentnie organizował duszpasterstwo polskie, usuwając z parafii
NSPJ wszelkie niemieckie akcenty, między innymi niemieckie kazania i napisy ze stacji
Drogi Krzyżowej.
14 listopada 1921 r., mimo że parafia nie była jeszcze erygowana, arcybiskup
gnieźnieński nadał ks. Putzowi tytuł proboszcza. Ten, 4 września 1923 r., mając poparcie
parafian i dane informujące o frekwencji Niemców na nabożeństwach, zwrócił się do
Konsystorza Arcybiskupiego o całkowite usunięcie niemieckich nabożeństw z kościoła
NSPJ. Decyzja została wydana dopiero 30 stycznia 1924 r. Arcybiskup umotywował ją,
gwałtownie wzrastającą liczbą polskich wiernych i tym, że kościół nie jest w stanie ich
wszystkich pomieścić. W konsekwencji duszpasterstwo dla niemieckich katolików
zostało przeniesione do kościoła pojezuickiego św. Ignacego a kościół pod wezwaniem
NSPJ został przyznany wyłącznie polskim katolikom. Do kanonicznej erekcji parafii
przystąpiono dopiero pod koniec roku 1923, kiedy sytuacja była w miarę ustabilizowana.
Dotychczas istniejące okręgi parafialne w Bydgoszczy zamieniono na samodzielne
parafie, a aktu mianowania administratorów nowopowstałych parafii dokonał kardynał
Edmund Dalbor w dniu 24 kwietnia 1924 r.72. Jeszcze tego samego roku ks. proboszcz
zachęcił parafian, by wspólnymi siłami zrefundowali ołtarz św. Antoniego a sam
ufundował obraz Serca Jezusowego do ołtarza głównego, autorstwa prof. Lemańskiego73.
Za czasów administracji ks. Putza parafia NSPJ prężnie się rozwija. Z inicjatywy ks.
proboszcza Putza powstaje wiele bractw i stowarzyszeń, między innymi:


Bractwo Dzieciątka Jezus – założone w kwietniu 1920 r.



Liga Katolicka – założona w 1920 r. Jej zadaniem było wprowadzanie w czyn
i obrona zasad katolickich w życiu jednostki, rodziny i społeczeństwa,



Stowarzyszenie Młodzieży męskiej „Naprzód” – założone w listopadzie 1920
r.,



Towarzystwo śpiewacze „Harmonia” – założone w 1920 r., którego
pierwszym prezesem był ks. Narcyz Putz (gromadziło łącznie 75 osób),
śpiewano pieśni kościelne i świeckie,



Bractwa różańcowe (ojców, matek, młodzieńców, panien) – założone przez
ks. Narcyza Putza w 1920 r.,
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Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich – założone w 1921 r.,

Ibidem, s. 14.
K. Samuła, DzNSPJ, s. 45.
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Arcybractwo Serca Jezusowego – założone w 1921 r. (przetrwało do dziś),



Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej pw. św. Zyty – założone 16
lutego 1921 r. Swoją opieką obejmowało dziewczęta pozostające chwilowo
bez pracy, lub chroniło je przed wyzyskiem ze strony pracodawców,



Konferencja Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – założona przez ks.
Putza w 1920 r.74

Statystyka z lat 1920-1925 ukazuje intensywną działalność duszpasterską parafii.
W każdą niedzielę w kościele odprawiano 6 nabożeństw, a po likwidacji nabożeństwa dla
katolików niemieckich - pięć. W tym czasie rozdano 334.744 Komunii św., ochrzczono
4.129 dzieci (w tym 88 nieślubnych), pobłogosławiono 1.079 małżeństw, pogrzebano
1.254 parafian, a także dwukrotnie ( w latach 1922 i 1924) udzielono sakramentu
bierzmowania, który przyjęło 1.301 osób. Szczegółową statystykę z lat 1920-1925
ilustrują poniższe tabele:

Tabela nr 4. Sakrament bierzmowania w par. NSPJ w Bydgoszczy75.

Data

14 maj 1922 r.

6 październik 1924 r.

Liczba bierzmowanych

968

333

Szafarz

Ks. bp Wilhelm Kloske

Ks. bp Stanisław
Łukomski

Tabela nr 5. Statystyka chrztów, ślubów i zgonów w parafii NSPJ w Bydgoszczy w
latach 1920-192576.

Rok

Chrzty

Śluby

Zgony

1920

362

133

159

1921

582

217

278

1922

770

195

252

1923

791

182

286

K. Samuła, DzNSPJ, s. 159.
Ibidem, s. 114.
76
Ibidem, s. 113-114, 117.
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1924

731

157

279

1925

831

195

231

Tabela nr 6. I Komunia św. w parafii NSPJ w Bydgoszczy w latach 1920-1925.77

Rok

Komunia św.

1920

39269

1921

68986

1922

71395

1923

77547

1924

77547

1925

Brak danych

Ks. Putz w bydgoskiej parafii prowadził szeroko zakrojoną działalność społeczną,
charytatywną, a przede wszystkim narodowościową. Niemieccy wierni nadal buntowali
się przeciwko dyskryminującemu w ich mniemaniu traktowaniu. Domagali się
niemieckich spowiedników, pisali skargi już nie tylko do Kurii, ale także do Stolicy
Apostolskiej. W celu zbadania sytuacji, do Bydgoszczy przybył nuncjusz apostolski ks.
abp Lorenzo Lauri, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację. Po wnikliwej analizie zasugerował
Władzy Duchownej przeniesienie ks. Narcyza Putza do innej parafii poza Bydgoszczą78.
Po latach, w 1935 r. w poznańskim „Tygodniku Parafialnym” zapisano, że ks.
Putz administrując parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy „z wielką
energią i zapałem twórczym pozyskiwał zniemczoną parafię dla polskości, biorąc jako
radny miasta Bydgoszczy znaczny udział w spolszczeniu dawniejszego ośrodka
germanizacji”79.
Jako rekompensatę za wszelkie trudności związane z administrowaniem parafią
NSPJ, 1 września 1925 r. ks. Narcyz Putz został przeniesiony do parafii św. Wojciecha
w Poznaniu80.
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2.7. Parafia św. Wojciecha w Poznaniu
Parafię św. Wojciecha, jedną z najstarszych w Poznaniu, ks. Narcyz Putz objął z
dniem 1 października 1925 r., po zmarłym proboszczu ks. Bolesławie Kościelskim, który
wiele starań włożył w renowację kościoła. Przed uzyskaniem instytucji, ks. Putz musiał
uiścić koszty instalacji w wysokości 608, 01 zł.81. Zaraz po objęciu placówki, obok
zwyczajnej posługi duszpasterskiej, ks. proboszcz rozpoczął swoją działalność na rzecz
społeczeństwa. Jego ofiarna praca już wtedy została doceniona i dlatego 31 stycznia 1927
r. kardynał August Hlond mianował ks. Putza członkiem Rady Administracyjnej
Archidiecezji Poznańskiej82. Swoją opieką otoczył znaczną część miasta, w tym
dzielnice: Śródmieście, Sołacz, Winiary, Szeląg, Wilczak, a także kilka wsi na północ od
miasta: Piątkowo, Podolany, Strzeszyn, Strzeszynek, Golęcin, Naramowice i Umultowo,
które wówczas stopniowo włączano w granice Poznania. Ze względu na brak kościołów
na tych terenach, wierni zmuszeni byli pokonywać duże odległości, by móc skorzystać
z posługi duszpasterskiej. Aby w pełni zaspokoić potrzeby duchowe mieszkańców tych
dzielnic, Władza Duchowna czyniła starania, by utworzyć tam nowe parafie. Głównym
pomysłodawcą i inicjatorem działań był ks. proboszcz Putz83.
W dniu 25 czerwca 1928 r. ks. kardynał August Hlond wydał dekret ustanawiający
nową parafię św. Jana Vianneya, do której włączono następujące dzielnice: Strzeszyn,
Strzeszynek, Nowe Podolany, Golęcin, Sołacz i Urbanów,

wydzielone z parafii

macierzystej św. Wojciecha. Po ogłoszeniu tego dekretu, ks. Narcyz Putz wraz z
Komitetem Obywatelskim, na którego stał czele, natychmiast rozpoczął przygotowania
do budowy nowego kościoła na Sołaczu84. Ziemię pod kościół o powierzchni 2702m2, ks.
proboszcz Putz otrzymał od byłego właściciela Sołacza, bankiera żydowskiego – Eliasza
Barucha. Natomiast projekt nowej świątyni wykonał Stanisław Mieczkowski. Nad
całością budowy patronat sprawował ks. kardynał August Hlond, który 30 września 1928
r. dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Inwestycja wymagała dużego nakładu

AAP, KA 9280, Powołanie na komendarza do Poznania, z dnia 01.10.1925; Dziesięciolecie pobytu w
Poznaniu Ks. Radcy Putza, „Tygodnik Parafialny”, z dnia 06.10.1935 r.; Parafia pw. św. Wojciecha w
Pozaniu http://www.swietywojciech.archpoznan.org.pl/startowa.html, z dnia 10.04.2009 r.
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AAP, KA 9280, Mianowanie, z dnia 31.01.1927 r.
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A. Urbańska, Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Vianney, „Kronika Miasta Poznania”
(Sołacz), 1999 nr 3, s. 161-163.
84
Kalendarz Informator Parafialny na Rok Pański 1938. Kościoła Serca Pana Jezusa i św. Floriana,
Poznań – Jeżyce, s. 124.
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finansowego. Aby szybciej spłacić dług zaciągnięty na budowę kościoła, zorganizowano
zbiórkę pieniędzy w ramach corocznego Kiermaszu Sołackiego.

Fot. 11. Bilet wstępu na Kiermasz Sołacki,
Fot.12. Plakat informujący o
W dniu 08.07.1928 (fot. ze zbiorów
Kiermaszu Sołackim (fot. ze
własnych autora).
zbiorów własnych autora).
Prace budowlane postępowały bardzo szybko, tak że pod koniec 1928 r. ukończono
budowę prezbiterium, zakrystii i przedsionka, a zewnętrzne mury podciągnięto aż do
gzymsu. W następnym roku wybudowano nawę główną opartą na pierścieniu
wewnętrznych betonowych arkad, a cały kościół zwieńczony został kopułą z latarnią i
krzyżem. Po ukończeniu murów rozpoczęto prace (m.in. instalacyjne) we wnętrzu
kościoła. Całe przedsięwzięcie zostało ukończone latem 1930 r., a uroczystej konsekracji
nowego kościoła dokonał kardynał August Hlond w dniu 20 lipca tego roku. Tego samego
dnia

przekazano zarządzanie nową parafią ks. Henrykowi Lewandowskiemu,

dotychczasowemu mansjonarzowi parafii św. Wojciecha. Wybudowanie tej świątyni w
tak krótkim czasie było możliwe dzięki dobrze zaplanowanej przez ks. Putza organizacji
prac oraz życzliwości ze strony Władzy Duchownej i parafian. Mimo że kościół nie był
do końca wyposażony, wciąż brakowało sprzętów liturgicznych, ławek czy chrzcielnicy,
to od samego początku odprawiano w nim, wszystkie nabożeństwa 85.
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Fot. 13. Pamiątka z konsekracji
kościoła św. Jana Vianney, z
dnia 20 lipca 1930 r.
(fot. ze zbiorów własnych
autora).

Fot. 14. Zakończenie budowy
kościoła św. Jana Vianney na
Sołaczu w 1930r.
(fot. ze zbiorów własnych autora).
Podczas sprawowania posługi duszpasterskiej w parafii św. Wojciecha w
Poznaniu, ks. Narcyz Putz konsekwentnie kontynuował swoją działalność na polu
społecznym i politycznym. 10 lipca 1929 r. w liście do Kurii Arcybiskupiej, ks. proboszcz
prosił kardynała Augusta Hlonda o zgodę na udział w pracach Komitetu Wyborczego w
wyborach do Rady Stołecznej Miasta Poznania oraz na kandydowanie w tych wyborach,
na co uzyskał pozytywną odpowiedź86. Kardynał August Hlond, by wyrazić wdzięczność
i uznanie dla pracy ks. Putza na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza za pomoc przy budowie
kościoła na Sołaczu oraz zaangażowanie duszpasterskie, mianował go radcą duchowym
ad honores (23.10.1930)87.
Duże zaangażowanie się w sprawy społeczne i duszpasterskie kosztowało ks.
Putza wiele wysiłku, dlatego średnio raz w roku, wyjeżdżał na urlop dla poratowania
zdrowia do Krynicy lub nad morze. Jego prośby o urlop były zawsze przez Władzę
Duchowną pozytywnie rozpatrywane, tym bardziej że każdorazowo ustalał zastępstwo w
parafii na czas swojej nieobecności88.
86
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Fot. 15. Ks. Putz na urlopie w Krynicy w
1939 r. (fot. ze zbiorów Rodziny
Putzów).

Fot. 16. Ks. Putz wraz z grupą
kolegów na urlopie w Schronisku
Księży „Gwiazda Morska” (fot. ze
zbiorów Rodziny Putzów).

Podczas gdy ks. proboszcz Putz planował budowę kościoła na Sołaczu, w
sąsiedniej dzielnicy, na Winiarach zaistniała także potrzeba wybudowania kościoła, gdyż
istniejąca tam kaplica mogła pomieścić zaledwie 200 osób. Dowiedziawszy się o
projektowanym kościele parafialnym pw. św. Jana Vianney na pobliskim Sołaczu,
Komitet Zjednoczonych Towarzystw dzielnicy wysłał 2 października 1926 r. do ks. prob.
Putza delegację z memoriałem podkreślającym konieczność budowy kościoła na
Winiarach. W odpowiedzi na to, 8 grudnia 1927 r. odbyło się posiedzenie, na którym pod
przewodnictwem ks. Putza zawiązał się Komitet Budowy Kościoła na Winiarach.
Wiceprezesem Komitetu został ks. Witold Żuchowski, który dokładał wszelkich starań
gromadząc fundusze, by w jak najkrótszym czasie sfinalizować budowę. Pierwszym
ofiarodawcą był kardynał August Hlond, który z własnych oszczędności przekazał 2 tys.
zł i objął protektorat nad budową. 1 lipca 1928 r. ks. kardynał wydzielił z parafii
macierzystej św. Wojciecha nową parafię pw. św. Stanisława Kostki, która obejmowała
wiernych z Winiar i z wsi Piątkowo. Pierwszym zarządcą parafii został ks. Witold
Żuchowski, który zakupił od gospodarza Brunona Bayera ziemię pod budowę kościoła,
między ulicami Winiarską i Obornicką, o powierzchni 4176m2. Budowę kościoła
rozpoczęto 11 września 1930 r., a pod koniec października gotowe już były nawy boczne.
Akcja budowy przebiegała bardzo sprawnie, tak że 1 listopada 1930 r. ks. kard. August
Hlond poświęcił kamień węgielny i wmurował akt erekcyjny w apsydzie prezbiterium
(za ołtarzem głównym). Zadłużenie parafii i brak bieżących środków finansowych
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spowodowały przerwę w budowie kościoła, którą wznowił i dalej prowadził nowy
proboszcz ks. Stefan Kaczorowski89.
Mimo ogromnego wysiłku włożonego przez ks. Putza w budowę nowych
kościołów na terenie miasta, nadal wielu wiernych z parafii św. Wojciecha mieszkających
w odległych rejonach Poznania, odczuwało pewne trudności związane z odległością
dzielącą ich od kościoła parafialnego. Dlatego też ks. proboszcz nie poprzestał na
wybudowaniu tylko dwóch kościołów, ale konsekwentnie organizował nowe kaplice i
kościoły dla swoich parafian. Dla mieszkańców wsi przylegających do miasta od strony
północnej, ks. Putz zorganizował od 1 lipca 1932 r. tymczasową kaplicę w szkole, przy
ulicy Rubież 60, która funkcjonowała na zasadzie filii parafialnej. Msze św. odprawiano
tam co drugą niedzielę90. Mieszkańcy tych terenów w 1935 r. podjęli starania o
utworzenie samodzielnej parafii. Dzięki ogromnemu wsparciu ze strony ks. proboszcza,
kard. August Hlond wydał dekret, którym z macierzystej parafii św. Wojciecha wydzielił
kolejną

parafię

–

naramowicką,

której

nadano

wezwanie

Matki

Boskiej

Częstochowskiej91. Parafia ta swoim zasięgiem obejmowała tereny północne Poznania:
Naramowice, Umultowo, Nową Wieś Górną i Nową Wieś Dolną; łącznie około 2 tys.
wiernych. Teren pod budowę kościoła, cmentarza i ogrodu, ks. Putz otrzymał od Zarządu
Stołecznego Miasta Poznania. Za kwotę 26 tys. złotych, we wrześniu 1935 r.,
wybudowano skromny, drewniany kościółek, o wymiarach: 25m długi, 11m szeroki i 7m
wysoki. Świątynia posiadała prowizoryczny ołtarz, chór i sygnaturkę, natomiast nie było
ambony i ławek. Całość budowli zwieńczona była wieżyczką. Pomysłodawcą tego
projektu był Stefan Cybichowski. Zarówno pozyskanie środków finansowych, gruntu pod
budowę, jak i samo zarządzanie akcją budowlaną w głównej mierze było zasługą ks.
proboszcza Putza, który jako główny celebrans, 29 września 1935 r. dokonał poświęcenia
nowego kościoła. Dla wiernych parafii, był to dzień ogromnej radości, którą m.in.
wyrazili odpowiednio uświetniając tę uroczystość. Licznie zebrani parafianie wraz z
delegacjami miejscowych organizacji zgromadzili się wzdłuż drogi prowadzącej od
granic parafii aż do kościoła, którą wcześniej bogato przystrojono bramami triumfalnymi
pełnymi zieleni, girlandami w barwach papieskich i narodowych. Zanim otwarto bramy
świątyni, w imieniu Komitetu Budowy, jak i wszystkich zebranych, głos zabrał dyrektor

H. Hałas-Rakowska, Kościół św. Stanisława Kostki na Winiarach, „Kronika Miasta Poznania”
(Winiary) 2008 nr 4, s. 185-187; Kalendarz, s. 120-122.
90
Ks. L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 16.
91
Kalendarz, s. 136.
89
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Mieczysław Paluszyński, który podkreślił ogromne zasługi ks. Putza przy budowie
kościoła i powstaniu nowej parafii w Naramowicach. Przed kościołem utworzono szpaler,
przez który wprowadzono ks. proboszcza do środka. Ten następnie poświęcił kościół,
pobłogosławił dzwon, wygłosił kazanie, a na koniec przekazał zarząd parafią nowemu
proboszczowi ks. Antoniemu Hałasowi92.
Oprócz czynnego zaangażowania w budowę trzech poznańskich kościołów i
tworzenia nowych parafii, ks. Putz jako zarządca parafii św. Wojciecha, 26 października
1929r. objął nadzór kościelny nad kaplicą akademicką w nowo wybudowanym Domu
Akademickim przy Wałach Leszczyńskiego. Kanonicznej erekcji tej kaplicy, pod
wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla, dokonał ks. Prymas 26 września 1930 r. Ponadto
zezwolił na przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu, pod warunkiem
odprawiania co najmniej jednej mszy św. w tygodniu oraz zachowania odpowiednich
przepisów liturgicznych93.
Ks. Narcyz Putz swojej działalności na rzecz społeczeństwa nie ograniczył tylko
do postawienia nowych świątyń. W kolejnych latach posługi duszpasterskiej, dbał o to,
by jego wierni mogli brać aktywny udział w życiu parafii i Kościoła. Organizował
różnego rodzaju przedsięwzięcia (kolonie letnie dla ubogich matek, zjazdy młodzieży
żeńskiej, tanie kuchnie i inne) , którym bardzo często przewodniczył. Dbał również o
zapewnienie pomocy materialnej tym, którzy jej najbardziej potrzebowali. Mimo wielu
zadań, z którymi musiał zmierzać się każdego dnia, potrafił wybrać te, które przynosiły
największy zysk Kościołowi i wiernym. Jak napisał po latach „wdzięczny parafianin”: „Z
miłości ku swej parafii wyrzekł się ks. Radca licznych urzędów i czynności społecznych,
że tylko wspomnimy o krześle w senacie naszego miasta. Odtąd oddany całkowicie
duszpasterstwu,

poświęca

jednak

obywatelskim”94. Nie szukając

wiele

uwagi

sprawom

humanitarnym

i

zaszczytów i nad wyraz skromnie oceniając swoje

zasługi, ks. Putz konsekwentnie realizował swoje powołanie, obejmując opieką
organizacje takie jak:


Stowarzyszenie Sióstr Polskiego Czerwonego Krzyża na Okręg Wielkopolski,
którego był protektorem od 16 grudnia 1931 r.95.

Ks. L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 17.
Ibidem.
94
Dziesięciolecie pobytu w Poznaniu Ks. Radcy Putza, „Tygodnik Parafialny”, z dnia 06.10.1935 r.
95
AAP, KA 9280, Mianowanie na Protektora Czerwonego Krzyża, z dnia 16.12.1931 r.
92
93
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Parafialna Akcja Katolicka; powołana staraniem ks. Putza 4 maja 1935 r.;
zajmowała się przygotowaniem młodzieży do sakramentów, organizacją
imprez i uroczystości parafialnych, prowadzeniem wykładów związanych z
działalnością apostolską oraz omawianiem wykładni Kościoła zawartych w
encyklikach96.



Związek Młodych Polek (dla obydwu archidiecezji); ks. Putz był w latach
1927-1939 patronem tego związku na Okręg Poznański. Gdy Związek został
przemianowany na Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 11 grudnia
1934 r., ks. Putz został mianowany Asystentem kościelnym Okręgu
Poznańskiego Miejskiego KSMŻ97. Okręg ten w 1938 r. skupiał 20
oddziałów, ze wszystkich poznańskich parafii. Wraz z zarządem, ks.
proboszcz Putz każdego roku organizował zjazdy delegatek, a co kilka lat
zjazdy całej młodzieży żeńskiej należącej do Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Raz do roku odbywały się też poranne apele młodzieży na Sołaczu
lub Dębinie, które były tzw. przeglądem sprawności. Jako asystent kościelny
ks. Putz przeprowadzał wizytacje w podległych sobie oddziałach, zawsze
służąc pomocą i dobrą radą. Oprócz tego organizował pielgrzymki i wycieczki
krajoznawcze, a także przeprowadzał kursy organizacyjne dla młodzieży
żeńskiej. Dużą wagę ks. Putz przywiązywał do krzewienia kultury fizycznej,
dlatego też systematycznie organizował zawody sportowe dla zespołów
stowarzyszeń poznańskich. Z dużym sukcesem zabiegał też o udostępnianie
sal gimnastycznych i boisk sportowych dla tej młodzieży98.



Stowarzyszenie Młodych Polek pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, założone przez ks. Putza w 1927 r. Stowarzyszenie prowadziło aktywną
działalność, organizując wycieczki, przedstawienia czy prowadząc lekcje
śpiewu. Dodatkowo organizowano zajęcia z robótek ręcznych, gimnastyki,
ćwiczono także tańce ludowe i gry sportowe99.



Katolickie

Stowarzyszeni

Młodzieży

Męskiej

(okręg

poznański);

Stowarzyszeni Młodzieży Polskiej Poznań – św. Wojciech. W latach pobytu
Ks. L. Wilczyński, Akcja Katolicka w parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach
1931-1939, Poznań 2003, t. 2, s. 230-235.
97
AAP, KA 9280, Kardynał Hlond do ks. Putza w sprawie KSMŻ, z dnia 11.12.1934 r.
98
L. Wilczyński, Młode Polki. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Wielkopolsce 1918-1939,
Toruń 2005, s. 146, 174; ks. L. Wilczyński, Księża społecznicy w Wielkopolsce 1919-1939, Poznań 2003,
s. 91-92.
99
Ibidem
96
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ks. Putza w Poznaniu, Stowarzyszenie to prowadziło żywą działalność
religijno-wychowawczą. Organizowano rekolekcje, zawody sportowe, obozy
letnie, imprezy rozrywkowe, zloty okręgu. Okręg poznański liczył ponad 1000
członków i należał do najprężniej działających100.


Organizacja „Caritas” – otoczona przez ks. Putza szczególną opieką. Dbał on
o jak najlepszy poziom sprawności tej organizacji, która zajmowała się m.in.
pomocą ubogim, bezrobotnym, przygotowaniem zaniedbanych dzieci do
chrztu i I Komunii św., organizowaniem świetlic środowiskowych oraz
punktów pomocy prawnej101.



Organizacja „Tanie Kuchnie”; prowadzona przez ks. Putza, zajmowała się
wydawaniem żywności dla najuboższych. Gdy akcja tej organizacji została
upowszechniona w innych parafiach, ks. Putz został arcybiskupim delegatem
do spraw „Tanich Kuchen” w archidiecezji102.



„Stella” Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych i Stacji Sanitarnych w Poznaniu,
której ks. Narcyz Putz był prezesem. Organizacja ta skupiała najuboższą
warstwę społeczną, dążąc do zaspokojenia jej podstawowych potrzeb.
Organizowano kolonie letnie dla ubogich matek, z których w 1937 r.
skorzystało aż 175 osób. Dodatkowo organizowano kolnie letnie i sanitarne
dla chorych i osłabionych dzieci, z których do roku 1937 skorzystało ponad
50 tys. zainteresowanych103.



Związek Kapłanów „Unitas”; do którego należeli kapłani wyłącznie z
archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Założony został przez ks. Piotra
Wawrzyniaka w 1907 r., a w 1934 r. na polecenie ks. kardynała Augusta
Hlonda, opracowano nowy statut, na podstawie którego organizacja
przekształciła się w pobożne zrzeszenie i nie podlegała już rejestracji
państwowej. Odtąd głównym zadaniem stało się pielęgnowanie ducha
kapłańskiego na zasadzie ascezy katolickiej, pogłębianie życia wewnętrznego
i przygotowanie do zadań kapłańskich w ówczesnych warunkach. Obok
prezesa ks. kan. Szreybrowskiego i prezesa generalnego ks. prałata
Kaczorowskiego, w zarządzie związku zasiadł ks. Radca Narcyz Putz. Nowy

L. Wilczyński, Katolickie organizacje młodzieży męskiej w Wielkopolsce 1860-1939, s. 177-200.
Ks. L. Wilczyński, Księża społecznicy, s. 91; Kalendarz, s. 152-160.
102
Ks. M. Kaiser, Życiorys, s. 2; Ks. L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 18.
103
Kalendarz, s. 161-163.
100
101
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zarząd ściśle współpracował z Prymasem A. Hlondem, a jako dewizę
działalności przyjęto słowa: „My, kochani księża, powinniśmy nieustannie
wznosić się na coraz wyższe szczeble wewnętrznego wyrobienia
kapłańskiego i doskonalić ustawicznie metody pracy duszpasterskiej”104.


Spółdzielnia Letnisko Księży „Hel”; ks. Narcyz Putz, jako jeden z członków
zarządu „Unitasu” stał się współzałożycielem tej Spółdzielni, której głównym
celem było utrzymywanie i prowadzenie letnisk dla duchownych, nad
Morzem Bałtyckim. Ks. Putz aktywnie uczestniczył w życiu Spółdzielni,
m.in. brał udział w Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni, w pracach Rady
Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Stał się również jej współudziałowcem
wykupując trzy udziały członkowskie za kwotę 600zł 105.



„Tygodnik Kościelny Parafii św. Wojciecha”; w latach 1928-1939 r. ks.
proboszcz Putz był redaktorem tej gazetki, a od roku 1932 obejmował
stanowisko redaktora w kilku podobnych tygodnikach parafialnych w
Poznaniu106.



Koło Ministrantów; jak wspomina ks. Marian Wolniewicz – ks. proboszcz był
wymagający dla ministrantów, potrafił ich nawet skarcić, jednak na koniec
roku szkolnego organizował dla nich okolicznościowe spotkania w ogrodzie,
na których częstował ich truskawkami107.

Kolejnym faktem potwierdzającym społeczno-polityczną aktywność ks. radcy
Putza jest list, który 20 października 1933 r. wystosował do Kurii Arcybiskupiej z prośbą
o pozwolenie mu na kandydowanie w wyborach do Rady Miasta Poznania, z listy
„Narodowego Koła Gospodarczego”. Odpowiedź Kurii na prośbę była pozytywna.
Jednocześnie jednak Arcybiskup poprosił ks. Putza, by: „nie brać udziału w akcji
przedwyborczej, a w czasie sprawowania urzędu by nadal wiernie czuwać, by sprawy
Kościoła, Akcji Katolickiej i charytatywnej nie doznały w administracji miejskiej
żadnego uszczerbku”. Ponadto dodał, aby „w razie jakichkolwiek zatargów politycznych
w Radzie Miejskiej ks. Putz nie obejmował żadnych posterunków kierowniczych”108.

Kalendarium z życia Kardynała Augusta Hlonda, http://www.tchr.org/hlond/www/bio/opis0019.htm, z
dnia 01.06.2009 r.
105
Ks. L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 20; ks. L. Wilczyński, Spółdzielnia „Letnisko
księży Hel” w latach 1927-1939 „Colloquia Theologica Adalbertina” 2002, t. 9, nr 3, s. 73-94.
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Ks. L. Wilczyński, Księża społecznicy, s. 93.
107
Ks. L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 18-19.
108
AAP, KA 9280, Ks. Putz do Kurii Arcybiskupiej w sprawie mandatu radzieckiego, z dnia 20.10.1933
r.
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Jako proboszcz parafii św. Wojciecha w latach 1925-1939, ks. Narcyz Putz
przyczynił się do rozwoju duchowego swoich parafian. Budowa kościołów, opieka nad
kaplicami, czynny udział w wielu stowarzyszeniach katolickich i w Radzie Miejskiej nie
wpłynęły w żaden sposób na zaniedbanie zwyczajnej posługi duszpasterskiej. Wręcz
przeciwnie, tak szeroko zakrojona działalność ks. Putza znacznie przyczyniła się do
aktywności religijnej wiernych, którzy widzieli w nim apostoła Ewangelii i opiekuna
ubogich. O bogatym życiu duchowym wiernych świadczy liczba sakramentów
udzielonych przez ks. proboszcza Putza i księży wikariuszy. W latach 1925-1939 w
parafii św. Wojciecha w Poznaniu ochrzczono 9.252 dzieci, pobłogosławiono 2.183
małżeństwa, do I Komunii przystąpiło 2.663 dzieci, pochowano 2.902 osoby.
Szczegółowe dane zawierające liczbę sakramentów udzielonych osobiście przez ks.
Narcyza Putza przedstawia poniższa tabela (liczba znajdująca się po ukośniku oznacza
liczbę ogólnie udzielonych w tym czasie sakramentów w par. św. Wojciecha).
Tabela nr 7. Statystyka sakramentów i zgonów z par. św. Wojciecha w Poznaniu109.

Rok

Chrzty

Śluby

I Komunia

Zgony

1925

8/673

9/149

Brak danych

274

1926

35/570

21/131

112

308

1927

6/471

10/146

198

255

1928

4/390

6/170

137

238

1929

1/297

21/143

Brak danych

183

1930

5/299

6/149

Brak danych

166

1931

1/296

10/130

254

164

1932

3/269

9/143

273

173

1933

0/244

4/127

222

185

1934

2/263

2/163

242

160

1935

3/254

4/163

260

159

1936

2/191

6/130

287

169

Archiwum Parafii św. Wojciecha w Poznaniu (dalej APWP), Księga chrztów parafii św. Wojciecha, z
lat 1925-1939 (niska liczba udzielonych chrztów św. przez ks. Putza w stosunku do ogólnej liczby
chrztów udzielonych w parafii, wynika z dużej liczby księży wikariuszy przydzielonych w tym czasie do
parafii św. Wojciecha), Księga ślubów parafii św. Wojciecha, z lat 1925-1939;Księga Komunii św.
parafii św. Wojciecha z lat 1925-1939; Jak wynika z ksiąg parafialnych w 1925 r. I Komunii św. udzielił
ks. Bolesław Kościelski. Natomiast z lat 1929-1930 brakuje danych; Księga zgonów parafii św.
Wojciecha, lata 1925-1939.
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1937

0/195

6/147

237

139

1938

4/218

9/164

238

162

1939

1/210

8/128

203

168

Jak pisze „wdzięczny parafianin” w dziesiątą rocznicę pobytu ks. Putza w
Poznaniu: „Trudno wyliczyć wszystkie dzieła, jakie parafia zawdzięcza obecnemu
proboszczowi”110. Oprócz szeroko zakrojonej działalności w różnego rodzaju
stowarzyszeniach i związkach, ks. Putz stale dbał o zarówno o duchowy, jak i materialny
rozwój parafii. Z jego inicjatywy wybudowano dwa nowe domy dla młodzieży męskiej i
żeńskiej, odnowiono salkę parafialną, a także ołtarz Serca Jezusowego111. Ze względu na
brak funduszy, w listopadzie 1938 r., ks. proboszcz poprosił Kurię Arcybiskupią o
wydanie zezwolenia na sprzedaż będącego w posiadaniu parafii św. Wojciecha krzyża,
pozłacanego i wysadzanego sztucznymi kamieniami, za kwotę 3 tys. zł. Krzyż ten, był
pamiątką po śp. abp. Leonie Przyłuskim i nie był wystawiamy do oglądania przez
wiernych z obawy przed kradzieżą. Kupnem tej pamiątki zainteresowany był ks. dyrektor
Czesław Piotrowski, który miał zamiar umieścić ją w kaplicy swojego Gimnazjum przy
ul. Marszałka Focha 92112.
Po wielu latach intensywnej i niejednokrotnie przewyższającej ludzkie
możliwości pracy duszpasterskiej w parafii św. Wojciecha, ks. proboszcz Narcyz Putz
został mianowany kanonikiem honorowym Prześwietnej Kapituły Metropolitarnej w
Poznaniu. Tytuł ten, został mu nadany 16 listopada 1937 r. przez ks. kardynała Augusta
Hlonda, w dowód wdzięczności arcypasterskiej za długoletnią działalność na stanowisku
proboszcza parafii św. Wojciecha oraz na znak wielkiego uznania dla niepospolitego
czynu pasterskiego, jakim było stworzenie trzech nowych parafii na obszarze
dotychczasowej parafii św. Wojciecha113.
Pełna oddania i gorliwego zaangażowania praca ks. proboszcza Putza, została
niejednokrotnie zauważona i doceniona również przez samych parafian. Swoją
wdzięczność wobec duszpasterza wyrażali nie tylko słowem, ale i czynem, chętnie
angażując się w działania zainicjowane przez niego. Większość parafian widziała w nim
nie tylko zarządcę parafii, ale przede wszystkim opiekuna i dobrego człowieka, który
Dziesięciolecie pobytu w Poznaniu Ks. Radcy Putza, „Tygodnik Parafialny”, z dnia 06.10.1935 r.
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potrzeby swoich wiernych stawiał wysoko ponad własnymi. Dla wielu był jak prawdziwy
ojciec, zwłaszcza dla tych najuboższych duchowo i materialnie. Nie brzydził się ludzką
nędzą, wręcz przeciwnie. Gdy po powrocie z odwiedzin u biednych znaleziono na jego
sutannie wesz, ks. Putz powiedział, że jest to dla niego „najważniejszy order”114. Dlatego
cieszył się przywiązaniem i miłością zarówno ze strony wiernych, jak i reszty
poznańskiego duchowieństwa. Dowody tej przyjaźni odczuł zwłaszcza gdy podczas
ciężkiej choroby wszyscy znajomi i przyjaciele modlili się o jego szybki powrót do
zdrowia. Rzadko który kapłan cieszył się tak szczerym uznaniem wśród wiernych, a
zwłaszcza wśród pozostałych księży. Ks. Putz zapisał się w pamięci i sercach swoich
parafian jako niezwykły duszpasterz, „energiczny, wytrwały, niewrażliwy zarówno na
pochwały jak i nagany ludzkie, w stosunkach z ludźmi pogodny, a jeśli chce,
niepozbawiony zacięcia humorystycznego”(…), jako ten, który „oddał się całkowicie
umiłowanej parafii”115.

Fot. 17. Ks. N. Putz wraz z lekarzami
po operacji (fot. ze zbiorów Rodziny
Putzów).

114
115

Fot. 18. Ks. proboszcz Putz z chorymi
przed kościołem św. Wojciecha
(fot. ze zbiorów Rodziny Putzów).

Ks. M. Kaiser, Życiorys, s. 2.
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Fot. 19. 50-lecie ślubu rodziców ks.
Putza. Ks. Narcyz drugi rząd, drugi
od lewej (fot. ze zbiorów Rodziny
Putzów).

Fot. 20. Ks. proboszcz Putz z
Kołem Ministrantów (fot. ze
zbiorów Rodziny Putzów).

Fot. 21. Ks. Narcyz Putz wraz z
dziewczętami z KSMŻ (fot. ze zbiorów
Rodziny Putzów).

3. Męczeństwo i śmierć
Kościół w archidiecezji poznańskiej, w porównaniu do pozostałych ziem
okupowanych przez III Rzeszę, był w najgorszej sytuacji. Wynikało to między innymi z
polityki narodowościowej okupanta. Niemieckie władze doskonale pamiętały czasy
rozbiorów Polski i nieudolne próby zgermanizowania Wielkopolski. Zdawały sobie też
sprawę z faktu, że przyczyną niepowodzeń w dużej mierze była aktywność
duchowieństwa polskiego. Mając w pamięci rozbiory, jak również Powstanie
Wielkopolskie,

władze

niemieckie

postanowiły

doprowadzić

do

całkowitego

wyniszczenia Kościoła w „Kraju Warty”. Celem terroru hitlerowskiego było nie tylko
usunięcie kleru i niszczenie kościołów, ale również pozbawienie ludności polskiej opieki
duszpasterskiej116.
W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją
hitlerowską w latach 1939-1945, t. IV, Warszawa 1978, s. 16-18.
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Zaraz po wybuchu II wojny światowej, 5 września 1939r. ks. Narcyz Putz opuścił
Poznań i udał się do Warszawy. Tam, 4 października został po raz pierwszy aresztowany
przez niemiecką policję. Umieszczono go na Pawiaku i więziono do 17 października 1939
r117. Po zwolnieniu z aresztu, ks. Putz wrócił do Poznania, do parafii św. Wojciecha,
której przez cały czas był proboszczem.
Wojska hitlerowskie wkroczyły do Poznania 10 października 1939 r. ogłaszając,
że wejście to oznacza zamknięcie jednego rozdziału historii niemieckiej na wschodzie, a
otwarcie nowego na zachodzie. Od tego momentu, zaczęły się zorganizowane represje
wobec ludności zamieszkującej ziemie Wielkopolski118. Hitler miał wobec tych ziem
doskonale sprecyzowany plan działania. W swoim przemówieniu do dowódców
wojskowych w Obersalzberg wyjaśnił, że będzie on polegał na fizycznym zniszczeniu
przeciwnika, wyludnieniu Polski i zasiedleniu jej Niemcami. Nakazał im bezwzględną
surowość i brutalność oraz szybkość w działaniu119. Duchowni archidiecezji poznańskiej
byli swego rodzaju „wybrańcami Hitlera”. To na nich, jako na działaczach społecznych,
patriotach i przewodnikach duchowych ludności, nakazał skupić największą uwagę. Jak
pisano wiele lat po wojnie „hitlerowcy w każdym księdzu archidiecezji poznańskiej
widzieli potencjalnego wroga III Rzeszy” i „bez ograniczeń pozbawiali ich wolności”120.
Kolejne aresztowanie ks. Narcyza Putza miało miejsce 9 listopada 1939r. w Poznaniu.
Został on zabrany z parafii św. Wojciecha i osadzony w Forcie VII, na obrzeżach
miasta121. Aresztowanie proboszcza Putza wstrząsnęło zarówno jego bliskimi, jak i
parafianami. Zaraz po tym wydarzeniu, siostra ks. Narcyza udała się na ulicę Młyńską,
do Domu Żołnierza – siedziby Gestapo, by wyjaśnić zaistniałą sytuację. Tam, na pytanie,
dlaczego aresztowano jej brata, usłyszała wymijającą odpowiedź: „Denken Sie an
Bromberg”, co znaczyło „Proszę wspomnieć Bydgoszcz”122.
3.1. Fort VII w Poznaniu
Stara pruska warownia, stanowiąca niegdyś część systemu umocnień warownych
wokół Poznania, umieszczona z dala od wielkomiejskich ulic i codziennego zgiełku, a do
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tego starannie ukryta dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu, była idealnym miejscem
dla zamaskowania zbrodniczych zamiarów okupanta123. Jak pisze Marian Olszewski,
autor książki Fort VII w Poznaniu, było to „miejsce poniewierki, straszliwej katorgi,
męczeństwa i tragicznej śmierci tysięcy Wielkopolan w latach okupacji hitlerowskiej”124.
Według zeznań świadków, było to miejsce gorsze od docelowych obozów
koncentracyjnych. Był to obóz przejściowy, w którym więźniowie polityczni czekali na
wydanie decyzji o dalszym ich losie. W konsekwencji albo zostawali zamordowani na
terenie Fortu VII, albo wywiezieni do wskazanych obozów koncentracyjnych125. Fort VII
pełnił rolę swoistej „poczekalni”, w której więźniowie nie byli zmuszani do pracy
fizycznej, lecz dniem i nocą torturowani i szykanowani przez władze obozowe. Rodzajów
tortur było wiele, poczynając od bicia, przez mordercze ćwiczenia gimnastyczne,
szczucie psami, cierpienia psychiczne, aż po śmierć. Więźniowie mieszkali tam w
skrajnie złych warunkach. Ich cele nie posiadały okien, były natomiast stale przeludnione,
co powodowało potworny zaduch. Porcje żywnościowe były minimalne, ledwo
pozwalały na przeżycie. Do tego brud, brak odpowiednich warunków sanitarnych,
szerzące się robactwo i wycieńczenie organizmu sprawiały, że przeżycie graniczyło z
cudem126.
W takich właśnie warunkach, 9 listopada 1939r., został osadzony ks. Narcyz Putz.
Jak wspomina ks. Zbigniew Spychacz „tutaj przeszedł prawdziwą gehennę, znęcano się
nad nim z nienawiścią szatańską. Codziennie stał w obliczu śmierci”127. Ks. Putz
każdego dnia swojego pobytu w Forcie VII był poddawany straszliwym katuszom i
męczarniom. Żołnierze niemieccy z zaciekłością pastwili się nad nim zarówno w ciągu
dnia, jak i nocą. Bili go i szykanowali, przystawiając mu rewolwer do piersi. Te brutalne
praktyki miały na celu złamanie twardego charakteru i ducha ofiary. Ks. Putz jednak nie
poddał się. Wręcz przeciwnie, cierpliwie i w pogodzie ducha znosił upokorzenia, dając
swoją postawą przykład zaufania woli Bożej128. Niejednokrotnie ks. Putz był świadkiem
brutalnych zachowań i mordów dokonanych przez żołnierzy niemieckich na więźniach.
Widział śmierć wielu poznańskich duchownych, między innymi ks. Małeckiego,
Poprawskiego i pastora Manicjusza, których w środku nocy, przepędziwszy szerokim
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korytarzem, rozstrzelano. Wraz z nimi zabito wtedy sporą grupę inteligencji polskiej.
Było to 30 stycznia 1940 r.129. Innym razem był świadkiem wywiezienia z obozu, wśród
wielu innych więźniów, ks. prałata Pawła Steinmetza, prepozyta Kapituły Kolegiackiej
w Poznaniu. Wszystkim kazano zostawić bagaże, związano im ręce i czwórkami
wchodzili do auta, które wywiozło ich w nieznanym kierunku130.
Podczas niewoli w Forcie VII ks. Narcyz Putz nieustannie się modlił i zapraszał
do tej modlitwy innych. Stał się dla współwięźniów duchowym przewodnikiem i wzorem
w znoszeniu cierpienia131. Przez cały czas nie tracił nadziei. W krótkich notatkach
pisanych do siostry, przebija radość choćby z najmniejszych rzeczy. W liście z 21 grudnia
1939r. pisze: „Koch. Igusku! Wczoraj dostałem paczkę. Bóg zapłać. Pisać możesz przez
pocztę również. Napisz co słychać o rodzinie. Ja Bogu dzięki jestem zdrów. Niech was
Bóg ma w swojej opiece. Przyślij jakieś pigułki na przeczyszczenie i papier klozetowy.
Żywność można znowu przysyłać. Kilka pocztówek proszę. Uściski Wasz N”132. W
grypsie z 27 grudnia 1939 r. pisze: „Wilja była trochę smutna, ale Bóg pomoże. Zdrów
jestem. Wspaniałą miałem brodę, ale ją we wilję zgoliłem. (…) Uściski. Z Bogiem. N”133.
Po półrocznym, pełnym cierpienia i strachu pobycie w Forcie VII, ks. Narcyz Putz wraz
z sześcioma innymi więźniami: Florianem Deresińskim, Stefanem Drygasem, Romanem
Dyllick’iem, Tadeuszem Etter’em, Stefanem Matuszewskim i Zbigniewem Spachaczem,
został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau134.
3.2. Obóz koncentracyjny w Dachau
Dachau, niewielkie miasteczko położone około 15 km na północ od Monachium,
dało nazwę obozowi, który powstał w pobliżu na rozkaz Hitlera. Tamtejszy klimat,
wilgotny i mglisty, oraz ukształtowanie terenu, stwarzały idealne warunki do założenia
obozu koncentracyjnego. Dachau na pierwszy rzut oka wcale nie przypominało miejsca
kaźni. Pełno było w nim pięknych alei, klombów z kwiatami, ogrodów z widokiem na
Alpy, placów obsadzonych krzewami. Uroda tego miejsca, z początku miała zmylić
nowoprzybyłych więźniów, a z czasem moralnie zgnębić i jeszcze mocniej przypominać
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o utraconej wolności i ukochanym kraju135. Do obozu prowadziła piękna aleja obsadzona
drzewami, na końcu której znajdowała się ciężka, żelazna brama z napisem: „Arbeit
macht frei” co znaczy „Praca czyni wolnym”. Obóz ten był bardzo nowoczesny, zawierał
wszelkie potrzebne, bardzo starannie wyposażone pomieszczenia, takie jak kuchnia,
łaźnie natryskowe, pralnia oraz magazyny na żywność i odzież136. Oprócz tego było tam
muzeum, kantyna, kancelaria obozowa i izba chorych wyposażona w najnowocześniejsze
sprzęty medyczne137. Baraki, w których mieszkali więźniowie, były to bloki o
powierzchni 1000m2, podzielone na cztery lokale: dwa pokoje mieszkalne i dwie
sypialnie, wyposażone w szafki, stoły, taborety i łóżka, ogółem przeznaczone na 90
osób138. Wszystko to miało na celu osłabienie czujności nowoprzybyłych więźniów i
ułatwienie manipulowania nimi. Prawda obozowa, która kryła się za tą piękną otoczką,
była zupełnie inna.
Ks. Narcyz Putz przybył do Dachau 25 kwietnia 1940 r. Tak jak każdy nowo
„dostarczony”, musiał przejść tzw. „przyjęcie do obozu”. Polegało ono na spisaniu
personaliów, często połączonym z biciem i wyzwiskami, oddaniu wszelkich prywatnych
rzeczy, rozebraniu się do naga i udaniu się do łaźni, w której obcinano włosy i brutalnie
wygalano139. Następnie ks. Putz otrzymał bieliznę obozową, nadano mu numer więzienny
22064 i odesłano, by odbył sześciotygodniową kwarantannę140. Podczas niej, miał się
nauczyć przepisowego maszerowania, salutowania, pieśni niemieckich, stopni
esesmańskich, przyswoić regulamin obozowy oraz przejść ćwiczenia praktyczne, takie
jak „skakanie żabki” i wielogodzinne stanie na baczność na placu apelowym141. Według
zeznania jednego ze współwięźniów, ks. Putz wykazywał nieugiętą postawę wobec
oprawców i sytuacji, w której się znajdował: „Pomiędzy nami znalazł się nieznany
więzień, który przez znajomość dostał się do kwarantanny. Był to znany Poznaniowi ks.
Kanonik Putz. Śpieszył przywitać nas i pocieszyć. Widzę dziś jeszcze staruszka
maszerującego w zwartej kolumnie na plac apelowy. Zawsze uśmiechnięty, mający
pogardę dla oprawców. Bohater ten trzymał się długo”142. Po odbytej kwarantannie, ks.
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Putz został przewieziony do obozu w Gusen, nazwanego przez Polaków
„wykończalnią”143.
3.3. Obóz koncentracyjny Gusen
Obóz Gusen, wzorowany na modelowym obozie koncentracyjnym w Dachau,
został założony w miasteczku Mauthausen, w 1938 r. w pobliżu największego
austriackiego

kamieniołomu

Wiener

Graben.

Początkowo

w

miejscu

tym

przetrzymywano niemieckich i austriackich komunistów, socjalistów, homoseksualistów
i wszystkich innych, których podejrzewano o bycie w opozycji do nazizmu. W 1939 r.
władze niemieckie podjęły decyzję o przekształceniu tego więzienia w obóz
koncentracyjny. Od 1940 r. do Gusen zaczęły napływać ogromne transporty Polaków,
zwłaszcza inteligencji i duchowieństwa144. W jednym z nich, 6 czerwca tego roku przybył
ks. kanonik Narcyz Putz145. Nie bez przyczyny obóz ten otrzymał miano „wykończalni
Polaków”. Więźniowie pracowali tam w morderczych warunkach, w zakładach
zbrojeniowych lub w kamieniołomach. Do najtrudniejszych zadań należała praca przy
konstrukcji podziemnych fabryk146. Ks. Putz trafił do pracy w kamieniołomie, gdzie
dźwigał ciężkie kamienie. Potem pracował w Rollkomando, którego zadaniem była
budowa ulic147. We wspomnieniach ks. Zbigniewa Spychacza czytamy, że „układał
kamienie na placu apelowym i na ulicy obozowej, rozłupując je ciężkim młotem”148.
Praca ta była dla ks. Putza męcząca tym bardziej, że dokuczały mu głód, szykany ze
strony okupanta oraz trudne warunki atmosferyczne. Jak wspomina dalej ks. Zbigniew
Spachacz „cud boski naprawdę, że i to nowe piekło śp. ks. kanonik przeżył”149. Choć był
już w podeszłym wieku, bez jednej nerki i z wadą serca (angina pectoris), to wszelkie
trudności znosił cierpliwie, nie tracąc przy tym pogody ducha. Dla współwięźniów był
prawdziwym ojcem i opiekunem duchowym. Pisał też, że „wszędzie go było pełno”.
Przez cały okres niewoli nieustannie się modlił. Organizował tajne nabożeństwa,
pocieszał strapionych i ukazywał drogę do lepszej przyszłości150. Miał on niesamowity
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wpływ, nie tylko na współwięźniów, ale i na przełożonych do tego stopnia, że przekonał
blokowego Hugo Gasha, aby przeniósł z rewiru ks. dra Edwarda Kozłowskiego, by w ten
sposób uratować go przed śmiercią151. Ks. Narcyz Putz przebywał w tym obozie prawie
pół roku. Mimo narastających przeciwności, „przetrwał szczęśliwie to gusenowskie
piekło”152.
3.4. Powrót do Dachau i śmierć
8 grudnia 1940r. wraz z pozostałymi duchownymi został ponownie przewieziony
do obozu w Dachau153. Tam każdy dzień wyglądał tak samo. Pobudka o 5 rano, ścielenie
łóżek, porządkowanie szafek i pobieranie pożywienia, wszystko to następowało w czasie
nie dłuższym niż pół godziny. Po śniadaniu więźniowie zbierali się na placu apelowym i
niezależnie od pogody stali tam około godziny. Następnie formowano kolumny i
udawano się do pracy, która nie licząc 45-minutowej przerwy trwała 12 godzin.
Wieczorny apel trwał znacznie dłużej, zazwyczaj około 2 godzin, lecz zdarzało się, że
więźniowie stali tam i całą noc, gdy któregoś z nich brakowało. Po apelu była kolacja,
mycie się i przygotowanie do snu. Sygnał rozlegający się o 21.00 ogłaszał ciszę nocną154.
Po powrocie do Dachau, ks. kanonik najpierw pracował na plantacjach. Z czasem
przeniesiono go do pończoszarni. Gdy esesmani wybierali ludzi starych do transportu, ks.
Putz nigdy się do nich nie zaliczał, gdyż mimo podeszłego wieku i niezbyt dobrego stanu
zdrowia, wciąż czuł się młodo. Przeżył niejednego młodszego współwięźnia. Siłę do
walki o przetrwanie dawała mu codzienna modlitwa, a w szczególności Droga Krzyżowa,
którą zwykł codziennie odprawiać jeszcze na wolności155. Jego pogoda ducha udzielała
się innym więźniom. Nazywali go generałem, ze względu na stare spodnie z czerwonymi
lampasami, które mu przydzielono by zakpić z niego, a on przyjął je z radością156.
Z czasem do obozu w Dachau przybywało coraz więcej księży. Stał się on jakby
specjalnym obozem dla duchowieństwa wszystkich krajów i wyznań. Polscy księża
stanowili tam najliczniejszą grupę, około 2000 ludzi. Było ich na tyle dużo, że stopniowo
zajmowali kolejne bloki mieszkalne. Ostatecznie większość duchownych mieszkała w
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blokach o numerach 26, 28 i 30157. Liczba osób w jednej izbie dochodziła nawet do 220.
Stłoczeni więźniowie spali nawet po 5 osób na dwóch łóżkach. Dla nich jednak nie
stanowiło to większego problemu. Cieszyli się natomiast z tego, że mogą być razem i
wspólnie się modlić. Wszyscy duchowni mieszkający w Dachau czy to kapłani świeccy,
czy zakonni, młodzi czy starzy, po ciężkich miesiącach spędzonych w Gusen i
Mauthausen z wielką radością witali Wielki Post – czas rozważania Męki Pańskiej. Ten
w 1941r. był dla duchownych pierwszym, spędzonym w obozowych murach. Jezusowe
wezwanie „pójdź za mną” nabrało wtenczas najbardziej wymownego i dosłownego
charakteru. Chrystus zapraszał wówczas uwięzionych duchownych, by razem z Nim, w
pocie czoła, wśród urągania esesmańskich żołdaków, bicia i opluwania, poszli na Drogę
Krzyżową, a oni namacalnie wyczuwali, że prowadzi ich Ten, któremu wierność
przyrzekali. Ks. Narcyz Putz odegrał szczególną rolę. Był „hetmanem duchowym”
więźniów. To on prowadził ich w modlitwie, a swoją postawą dawał świadectwo
prawdziwej radości z pójścia za Jezusem. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu,
wiedząc że sztubowy opuścił blok, wszyscy duchowni zebrali się w jednej izbie by
wspólnie rozważać Mękę Pańską. Na dworze panował trzydziestostopniowy mróz.
Więźniowie tulili się do siebie, by nawzajem się ogrzać. W ciszy i skupieniu zasiedli do
pierwszych „Gorzkich Żalów”158. Tę grobową ciszę przerwał głos ks. kanonika Putza,
który rozpoczął modlitwę: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracia,
śpiewem Gorzkich Żalów połączmy się duchem i sercem z naszymi parafianami w kraju,
którzy tak jak my, z pewnością potajemnie, odprawiają to nabożeństwo ku czci męki
Pańskiej”159. Ks. Narcyz Putz wypowiadał te słowa drżącym głosem. Więcej nie był
wstanie powiedzieć. Zaintonował tylko: „Gorzkie Żale…”, a wszyscy obecni zaśpiewali
dalej: „przybywajcie, serca nasze przenikajcie”. Każde wyśpiewane słowo tej modlitwy
poruszało do głębi zgromadzonych kapłanów. Na zakończenie, szybko i jednym tchem,
wstrzymując wybuch silnego wzruszenia ks. Putz dodał: „wszystkie te zniewagi
ofiarujemy Chrystusowi bolejącemu za nas, za Kościół święty w Ojczyźnie naszej
umęczonych, za wytrwanie nasze w cierpieniu i pohańbieniu, za tych wśród nas, którzy
są słabi duchem, za tych wśród nas, którzy najbliżej są śmierci i Sądu Bożego, za braci i
siostry nasze w kraju i w obozach, za żołnierzy polskich na tułaczce, za umiłowaną
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Ojczyznę naszą”160. Słowa te, z wielką mocą docierały do strapionych więźniów,
wywołując falę szlochów i jęków. Ks. Putz natomiast, siedząc wtedy przykucnięty na
skrzyni do węgla, podobny był do Chrystusa Frasobliwego, spotykanego w przydrożnych
kapliczkach161.
Ks. Gerard Mizgalski - współwięzień, wspomina także „Godzinki” intonowane
przez ks. Narcyza Putza, których wszystkie teksty znał doskonale. Śpiewał je często,
zwłaszcza w 1941r., kiedy to na terenie obozu wybuchła epidemia tyfusu plamistego.
Bloki, w których przebywali zarażeni więźniowie odrutowano i zarządzono długotrwałą
kwarantannę. W tym czasie nawet dowódcy omijali zarażone bloki. Głód, zimno, brak
odpowiednich warunków sanitarnych sprzyjały rozwojowi epidemii. Wśród więźniów
utworzony został swoisty samorząd, który w tajemnicy przed władzami obozowymi
organizował tajne wykłady dla kleryków i nabożeństwa. Podczas jednego z takich
spotkań, ks. Putz zebrał w jednej izbie sypialnej kapłanów i zaintonował : „Zacznijcie
wargi nasze chwalić Pannę Świętą…”. Z początku śpiewał cicho i lękliwie, z obawy przed
sztubowym. Z czasem śpiew jego nabrał mocy i wzruszył wszystkich zebranych, tak że
na chwilę zapomnieli o głodzie i tyfusie. Współwięźniowie spoglądali na ks. Putza i
widzieli w nim Archanioła Gabriela zwiastującego wielką radość i nadzieję162.
Obóz w Dachau, ze względu na ogromną liczbę zgromadzonych duchownych, tj.
kardynałów, biskupów, księży i zakonników, stanowił swego rodzaju „sobór”, i to sobór
o tyle szczególny, że zwołany został nie wolą papieża, ale żądzą zła. Jedynym dobrem
dostrzeganym przez uwięzionych tam kapłanów, była wspólna ofiara, którą w różny
sposób, przez długie miesiące, składali na ołtarzu Boga, Kościoła i Ojczyzny163.
Od listopada 1942r. więźniowie mogli otrzymywać paczki żywnościowe od
rodzin pozostałych w Polsce. Nie był to akt sympatii wobec ofiar, ale wyrachowanie
władz obozowych. Starano się wzmocnić siły wygłodzonych więźniów, by byli bardziej
wydajni w pracy164. Ks. Narcyz Putz doczekał tego okresu a otrzymanymi dobrami dzielił
się z tymi, którzy jeszcze nic nie dostali. W swoim ostatnim liście do siostry Wiktorii, z
29 listopada 1942, ks. Putz dziękował za otrzymaną żywność, pisząc: „Niech Bóg ci
wynagrodzi. To była Boża uczta”165. Wszystko wskazywało na to, że ks. kanonik
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przetrwa obóz. Stało się jednak inaczej. Z przeziębienia, którego nabawił się

podczas

listopadowych apeli, wywiązało się zapalenie płuc. Ks. Putz walczył z chorobą, nie chciał
się jej poddać. Zanim dostał się do rewiru, chodził z gorączką kilka dni. Było już jednak
za późno na leczenie. Ks. Narcyz Putz zmarł 4 grudnia 1942r., o godzinie 15.00 w szpitalu
obozowym166. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano zapalenie płuc. Jednak wg
zeznania ks. Mizgalskiego, ostatnim „zabiegiem”, któremu poddano chorego, był
zastrzyk benzyny. Zwłoki jego spalono 8 grudnia 1942r., w święto Niepokalanego
Poczęcia NMP, w obozowym krematorium167.

4. Kult i popularyzacja postaci Błogosławionego ks. Narcyza Putza
4.1. Proces beatyfikacyjny
Podstawą do procesu beatyfikacyjnego męczenników z czasów II wojny
światowej były słowa: „Mówił ongiś papież Pius XII: Przyjdzie czas, gdy z obozów
koncentracyjnych i więzień będziemy wydobywali prochy ludzi, którzy tam polegli i
będziemy wynosili ich na ołtarze”, wypowiedziane przez Prymasa Tysiąclecia Kardynała
Wyszyńskiego, w Lądzie 23 maja 1967 r., do kapłanów – byłych więźniów obozów
koncentracyjnych. Wówczas niewielu uwierzyło, że istnieje możliwość przeprowadzenia
procesu tak dużej liczby męczenników168. Z podjęciem decyzji o ewentualnym procesie
zwlekano dość długo, sprawa ta wymagała czasu i odpowiedzialnego podejścia do niej.
W Liście Apostolskim Tertio millennio adveniente, papież Jan Paweł II napisał, że tak
jak Kościół pierwszego tysiąclecia zrodził się z krwi męczenników, tak u kresu drugiego
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tysiąclecia znów stał się Kościołem męczenników. Świadectwo tych ludzi, często
nieznanych ogółowi społeczeństwa, dawane Chrystusowi aż do przelania krwi, nie może
zostać zapomniane. Istnieje zatem potrzeba aby Kościoły lokalne zbierając potrzebną
dokumentację, uczyniły wszystko by zachować pamięć o tych, którzy ponieśli śmierć
męczeńską169. Bezpośrednio drogę do procesu męczenników, otworzyło dochodzenie w
sprawie męczeńskiej śmierci bp. Michała Kozala, podczas którego dwóch konsultorów
Kongregacji, niezależnie od siebie, wysunęło propozycję by do przyszłej kanonizacji
biskupa dołączyć towarzyszy męczenników, którzy ponieśli śmierć w podobnych
okolicznościach. Myśl tę podjął bp wrocławski ks. Henryk Muszyński, skierowując 8
kwietnia 1988 r. pismo do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, z prośbą o szczegółowe
i kompetentne wskazówi w tej sprawie. Po miesiącu otrzymał odpowiedź z rąk prefekta
Kongregacji kard. Pietro Palzzini, który wskazał, że z punktu widzenia Kongregacji,
przeprowadzenia takiego procesu może się podjąć Trybunał Diecezji we Włocławku, po
wcześniejszym uzyskaniu zgody kompetentnych biskupów diecezjalnych. Podkreślił
równocześnie aby starannie dokonać wyboru kandydatów do procesu, by były to osoby,
które zamordowano z nienawiści do wiary katolickiej. Dodał, że należy przeprowadzić
osobny proces wobec każdego z kandydatów, by móc bezsprzecznie stwierdzić „constat
de martyrio”. Wówczas wszyscy ci męczennicy powinni być beatyfikowani, by przy
kanonizacji bł. Michała Kozala mogli być dołączeni jako jego towarzysze. Zaznaczył
też, że nie może dojść do kanonizacji tychże Sług Bożych, jeśli nie udowodni się cudu
otrzymanego za przyczyną tych wszystkich męczenników. Swoją odpowiedź prefekt
zakończył zachętą do dialogu z innymi biskupami, by za ich zgodą i po uzyskaniu
wszelkich potrzebnych upoważnień od Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, rozpocząć
prace związane z procesem beatyfikacyjnym. Przeprowadzone z Kongregacją konsultacje
pozwoliły ustalić ostateczną formułę procesu, który obok męczenników z obozu
koncentracyjnego w Dachau, miał objąć jeszcze wyznawców, którzy za trwanie w
prawdzie i wierność Bogu, również ponieśli śmierć z rąk nazistów hitlerowskich.
Przyjęcie formuły przez Konferencję Episkopatu Polski nastąpiło 1 grudnia 1989 r. Po
dogłębnym przestudiowaniu problemu, 28 lutego 1991 r., Konferencja Biskupów
Diecezjalnych

postanowiła,

aby

zorganizowanie
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przeprowadzenie

procesu

beatyfikacyjnego powierzyć biskupowi włocławskiemu, z którego diecezji pochodził bł.
Michał Kozal. Tenże biskup, 16 maja 1991 r. mianował ks. Tomasza Kaczmarka
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postulatorem generalnym procesu. Prace organizacyjne związane z procesem rozpoczęły
się, od wysłania przez kurię włocławską pisma do pozostałych kurii diecezjalnych w
Polsce, sugerując by z każdej diecezji wybrano pięciu kandydatów, którzy ponieśli śmierć
męczeńską w czasie II wojny światowej170. Przedstawiciele poszczególnych diecezji
rozpoczęli poszukiwania osób, które swoim życiem i męczeńską śmiercią dały
świadectwo wierności Bogu. Stopniowo wyłaniali się nowi kandydaci do procesu,
zarówno z grona księży diecezjalnych, zgromadzeń zakonnych, kleryków, jak i osób
świeckich. Coraz bardziej utwierdzało się przekonanie, że świadectwo tych ludzi, właśnie
w naszych czasach należy przypomnieć polskiemu społeczeństwu171. W marcu 1994 r.
akta procesu 98 męczenników II wojny światowej, zostały przewiezione do Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, a 22 marca t.r. dokonano oficjalnego otwarcia
procesu172. Za sprawą bp. Bronisława Dembowskiego, Kongregacja ustaliła ostateczny
tytuł procesu, który brzmiał: „Vladislavien et Aliarum. Beatificationis seu Declarationis
Martyrii Servorum et Servarum Dei. Antonii Juliani Nowowiejski, archiepiscopi, Henrici
Kaczorowski et Anicet Kopliński, sacerdotum, Mariae Annae Biernacka laicae atque
nonaginta quatuor sociorum in odium fidei, uti fertur, interfectorum”. Cztery postacie
wymienione w tytule miały symbolizować cztery grupy męczenników: biskupów,
kapłanów diecezjalnych, osoby zakonne, osoby świeckie173. W styczniu 1995 r. do
procesu dołączono akta jeszcze dziewięciu osób, których proces został przeprowadzony
w Kurii Metropolitarnej w Warszawie. Dekret o ważności procesu został wydany 11
listopada 1994 r. Opiekę nad procesem objął wówczas wybitny specjalista i znawca
problemów Europy Środkowej i czasów II wojny światowej, Relator Generalny
Kongregacji o. Amrogio Eszer OP174. Gdy wszystkie sprawy formalne zostały pomyślnie
przeprowadzone, wówczas przystąpiono do przygotowania „Pozycji o męczeństwie”.
Prace nad tym dziełem trwały ponad trzy lata i ostatecznie wydrukowano cztery
woluminy o łącznej objętości 3232 stron, w których zawarto wszystkie materiały zebrane
w toku procesu diecezjalnego. Dzięki temu, każdy z kandydatów ma swoją osobną
dokumentację dowodową, dotyczącą życia, śmierci i sławy męczeństwa. W listopadzie
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1998 r., w ostatnim roku prac nad procesem, do grona 107 kandydatów dołączono ks.
Romana Sitko, który również zginął w obozie koncentracyjnym Dachau. Przyłączenie
jego kandydatury daje ostateczną liczbę 108 męczenników II wojny światowej. W dniu
16 lutego 1999 r. Kongregacja Kardynałów i Biskupów ponownie przedyskutowała
kwestię męczeństwa Sług Bożych i ostatecznie, w obecności papieża Jana Pawła II,
potwierdziła ją Dekretem o męczeństwie 108 Męczenników II wojny światowej175.
4.2. Beatyfikacja
Wyniesienie na ołtarze ks. Narcyza Putza wraz z pozostałymi 107 Męczennikami
II wojny światowej, miało miejsce 13 czerwca 1999 r. podczas uroczystej mszy św. w
Warszawie. Prośbę o beatyfikację przedstawił Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp, a
biskup włocławski Henryk Muszyński dokonał przedstawienia Sług Bożych. W
przemówieniu podkreślił m.in., że owych 108 męczenników ukazuje obraz Kościoła w
Polsce, który w czasie prześladowania hitlerowskiego składał świadectwo wierności
Bogu i Jego prawu, łącząc ofiarę swojego życia z ofiarą Zbawiciela. Następnie Ojciec
Święty wypowiedział formułę beatyfikacyjną, według której od tamtej chwili, 108
męczennikom przysługuje tytuł błogosławionych, a ich święto ma być obchodzone
corocznie 12 czerwca, w miejscach określonych przez prawo176. Jan Paweł II wygłaszając
uroczystą homilię zwrócił uwagę na fakt zwycięstwa jakie odnieśli ci, którzy w naszym
stuleciu ponieśli śmierć męczeńską. Podkreślił, że jest to „zwycięstwo szczególne, bo
dzielą je duchowni i świeccy, młodzi i starzy, ludzie różnego pochodzenia i stanu”177.
Dodał, że nowi błogosławieni wzywają nas do wierności Bogu we wszelkiej próbie i do
tego by uwierzyć, że Bóg jest prawdziwą miłością178. Na koniec homilii, papież
stwierdził: „Raduj się Polsko, z nowych błogosławionych. Spodobało się Bogu wykazać
przemożne bogactwo Jego łaski na przykładzie dobroci twoich synów i córek w
Chrystusie Jezusie. Oto bogactwo Jego łaski, oto fundament naszej niewzruszonej ufności
w zbawczą obecność Boga na drogach w trzecim tysiącleciu”179.
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Fot. 22. Pamiątkowy obrazek z
beatyfikacji 108 Męczenników II
wojny światowej (fot. ze zbiorów
własnych autora).
4.3. Kult w liturgii Kościoła katolickiego
Beatyfikacja ks. Narcyza Putza i pozostałych
107 męczenników dała początek publicznemu
kultowi Kościoła wobec nowych błogosławionych.
Najwyższą formą tego kultu jest liturgia mszalna o
męczennikach i Liturgia Godzin, a także specjalna
kolekta mszalna o 108 Męczennikach zatwierdzona
przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem n. 1201(99)L, z
dnia 10 czerwca 1999 r.180.
W parafii św. Wojciecha w Poznaniu, której bł. ks. Narcyz Putz był proboszczem,
każdego dnia wspomina się jego osobę w kanonie podczas mszy św. Natomiast co roku
12 czerwca odbywa się suma odpustowa z okazji święta 108 Męczenników II wojny
światowej. W tym dniu parafianie szczególnie wspominają ks. proboszcza Narcyza
Putza181. W związku z obchodami święta, na przestrzeni dziesięciu lat, podczas
uroczystych

odpustów,

kilkakrotnie

przedstawiane

były

kazania

o

życiu

błogosławionego. Podobne kazanie zostało wygłoszone przez ks. Leszka Wilczyńskiego,
z okazji 60 rocznicy śmierci ks. Narcyza Putza, w niedzielę 8 grudnia 2002 r., podczas
wszystkich mszy świętych. Wieczorną Eucharystię tego dnia celebrował ks. bp Zdzisław
Fortuniak, który na zakończenie mszy św. dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy
znajdującej się na murze okalającym kościół182.
W parafii pod wezwaniem św. Jana Vianney pamięć o bł. ks. Putzu jest bardzo
żywa. Wspomnienie o nim, jako drugim patronie parafii, ma miejsce podczas każdej
mszy św., a także w każdą rocznicę jego śmierci. Każdego roku, w czerwcu celebrowana
jest uroczysta suma odpustowa, podczas której w kazaniu wspomina się wielkie zasługi

O. Gabriel Bartoszewski OFM Cap, Geneza i przebieg procesu, „Ateneum Kapłańskie” 2000, t. 135,
s. 21-22.
181
ZPA, Wywiad z ks. M. Kaiserem na temat kultu bł. ks. Putza w parafii św. Wojciecha, z dnia
08.06.2009 r.
182
ZPA, Wywiad z ks. L. Wilczyńskim na temat przygody z błogosławionym Narcyzem Putzem, z dnia
15.03.2009 r.
180
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Błogosławionego Męczennika dla Kościoła poznańskiego, a zwłaszcza dla parafii
sołackiej183.
W sierakowskiej parafii, także codziennie wspomina się w kanonie mszy św.
błogosławionego ks. Narcyza Putza. W rocznice związane z życiem błogosławionego,
odprawiane są uroczyste msze święte wraz z nabożeństwem ku jego czci. Co roku w
sierakowskim kościele, w dniu święta 108 Męczenników, podczas mszy św. uroczyście
wspomina się błogosławionego ks. Narcyza Putza i z uwagą słucha się kazania o jego
życiu i męczeńskiej śmierci. Warto wspomnieć, że parafianie napisali specjalną litanię do
bł. ks. Putza i czynią starania o zatwierdzenie jej przez Kurię Metropolitarną184.
Kult bł. ks. Putza jest też bardzo rozwinięty w parafii pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Tak jak w pozostałych parafiach,
pamięta się tu o wspomnieniu błogosławionego, zarówno w codziennej Eucharystii, jak i
w corocznych obchodach

święta 108 Męczenników. W kościele tym kilkakrotnie

wygłoszono kazanie poświęcone bł. ks. Narcyzowi Putzowi, np. 25 i 26 listopada 2006
r., wraz z prezentacją książki pt. „Błogosławiony ks. Narcyz Putz. Patriota i męczennik.”
Przedstawienia postaci ks. Putza, ku ogromnemu zainteresowaniu wiernych, podjął się
ks. Leszek Wilczyński. Wydarzenie to było na tyle doniosłe i ważne dla Kościoła
lokalnego, że uwiecznione zostało w „Przewodniku Katolickim”, wydanie dla Diecezji
Bydgoskiej185.
W czasie przygotowania do procesu beatyfikacyjnego została przygotowana
specjalna modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Narcyza Putza. Każdy kto
czuje potrzebę może modlić się tymi słowami: „Wszechmocny i miłosierny Boże, Ty
rozbudziłeś w błogosławionym Księdzu Narcyzie żar miłości Boga i bliźniego, aż do
upodobnienia się w śmierci do Bożego Mistrza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy
z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszelkich sił dążyli do
Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Udziel mi za jego przyczyną łaski…, o którą
Cię z pokorą i ufnością proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen186.
4.4. Kult i popularyzacja w sztuce

ZPA, Wywiad z ks. B. Reformatem na temat kultu bł. ks. Putza w parafii św. Jana Vianney, z dnia
09.06.2009 r.
184
ZPA, Wywiad z ks. A. Przewoźnym na temat kultu bł. ks. Putza w parafii sierakowskiej, z dnia
05.06.2009 r.
185
ZPA, Wywiad z ks. L. Wilczyńskim, z dnia 15.03.2009 r.
186
Ks. M. Kaiser, Życiorys, s. 4.
183
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Ks. Narcyz Putz w ciągu całego życia, swoją postawą i działaniem nieustannie
dawał ludziom, z którymi się spotykał, przykład i świadectwo miłości i wierności Bogu.
Dlatego pierwsze przejawy kultu rozpoczęły się jeszcze przed jego męczeńską śmiercią,
a rozmachu nabrały po ogłoszeniu w czerwcu 1999 r. jego beatyfikacji. Pierwszą formą
oddania szacunku i czci ks. proboszczowi Narcyzowi Putzowi, było ufundowanie w 1937
r., przez wiernych z parafii św. Wojciecha tablicy pamiątkowej – miedziorytu z jego
podobizną. Na tej tablicy oprócz daty urodzin zamieszczono także wesz, którą ks. Putz
odnalazł na własnej sutannie po powrocie z wizyty duszpasterskiej u biednych rodzin i
uznał ją za „najważniejszy order”. Tablica ta przez wiele lat znajdowała się w bocznej
kruchcie kościoła. Po beatyfikacji ks. Narcyza Putza, informacje znajdujące się na niej
uzupełniono o datę przypominającą tę uroczystość – 13.06.1999 r. i umieszczono ją na
murze otaczającym kościół. Uroczystego poświęcenia i odsłonięcia odnowionej tablicy
dokonał 8 grudnia 2002 r., ks. bp Zdzisław Fortuniak187.
Z okazji beatyfikacji, w parafii św. Wojciecha zorganizowana została wystawa
upamiętniająca postać błogosławionego ks. Narcyza Putza. Pamiątki związane z jego
osobą uzyskano wówczas od rodziny mieszkającej w Poznaniu. Między innymi były to
listy obozowe, fotografie czy okulary. W kościele parafialnym oprócz tablicy
pamiątkowej znajduje się wiele innych akcentów, które nieustannie przypominają postać
błogosławionego ks. proboszcza. W lewej nawie świątyni znajduje się portret ks. Putza,
a nad nim, ufundowany przez rodzinę w piętnastą rocznicę śmierci, witraż poświęcony
tajemnicy kapłaństwa i Eucharystii188. Ponadto postać ks. Putza uwieczniona została w
ruchomej

szopce

bożonarodzeniowej,

wykonanej

przez

kościelnego

Romana

Galasińskiego. Obok figury ks. Narcyza Putza, w szopce przedstawione są postacie kard.
Augusta Hlonda i ks. abp. Walentego Dymka189. Kolejną pamiątką jest okazały portret
ks. Putza znajdujący się obecnie w biurze parafialnym. Proboszcz parafii św. Wojciecha,
ks. Marek Kaiser dokłada ogromnych starań by pamięć o błogosławionym ks. Narcyzie
Putzu była wciąż żywa. Dlatego też, jeśli środki finansowe na to pozwolą, zamierza
postawić ołtarz ku czci Męczenników II wojny światowej z pomnikiem bł. ks. Putza oraz
zorganizować „pokój pamięci” poświęcony swojemu wielkiemu poprzednikowi190.
187

ZPA, Wywiad z ks. M. Kaiserem, z dnia 08.06.2009 r.
Ibidem.
189
Ks. L. Wilczyński, Błogosławiony ks. Narcyz Putz, s. 60.
190
ZPA, Wywiad z ks. M. Kaiserem, z dnia 08.06.2009; Michał Gryczyński, Pamięci księdza Narcyza
Putza. Rozmowa z ks. Markiem Kaiserem, proboszczem parafii św. Wojciecha w Poznaniu, „Przewodnik
Katolicki” 2002, nr 49, s. 36.
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najdujący się pod
j nawie kościoła św.
naniu
własnych autora).

Fot. 24. Witraż ufundowany przez
rodzinę ks. Narcyza Putza w piętnastą
rocznicę jego śmierci (fot. ze zbiorów
własnych autora).

Fot. 25. Tablica pamiątkowa
ufundowana przez parafian w
1937 r. (fot. ze zbiorów autora).

Fot. 26. Portret ks. Narcyza
Putza znajdujący się w biurze
parafii św. Wojciecha (fot. ze
zbiorów autora).

Kult i popularyzacja postaci błogosławionego ks. Narcyza Putza w sztuce ma
także swoje miejsce na terenie parafii w Sierakowie. W kruchcie kościoła pw. NMP
Niepokalanie Poczętej znajduje się pamiątkowa tablica ze zdjęciem oraz krótkim
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życiorysem. Podobna tablica wraz ze skróconym odpisem chrztu św. znajduje się w
zakrystii kościoła. W salce katechetycznej, oprócz kolejnej tablicy znajduje się również
plakat z listem bł. ks. Putza napisanym podczas pobytu w obozie koncentracyjnym. W
samym kościele, pod chórem znajduje się niewielki ołtarzyk, w którego centrum jest
umieszczony portret błogosławionego ks. Narcyza Putza. Kolejne dwa portrety bł. ks.
Putza znajdują się na probostwie. Jeden zawieszony jest w biurze parafialnym, a drugi w
mieszkaniu prywatnym ks. prob. Zbigniewa Woźniaka. Autorem wszystkich portretów i
tablic pamiątkowych jest Tadeusz Andrzejewski. Aby jeszcze bardziej uczcić i
upamiętnić postać bł. ks. Narcyza Putza, proboszcz parafii z pomocą wiernych planuje
umieścić na murze kościoła kamienną tablicę pamiątkową191.

Fot. 27. Portret ks. Narcyza Putza
w kościele w Sierakowie
(fot. ze zbiorów własnych autora).

Fot. 28. Tablica pamiątkowa
w kruchcie kościoła w
Sierakowie (fot. ze zbiorów
własnych autora).

ZPA, Wywiad z ks. A. Przewoźnym, z dnia 05.06.2009 r.; W początkowych zamierzeniach tablica ta
miała się znajdować na domu, w którym urodził się Narcyz Putz. Czyniono już w tym kierunku
przygotowania, jednak sprawy nie udało się sfinalizować, m.in. ze względu na problem z identyfikacją
domu. Postanowiono zatem, że tablica zostanie umieszczona na murach kościoła parafialnego. W
międzyczasie, na podstawie akt znajdujących się w APP, udało się ustalić numer domu, w którym urodził
się ks. Putz, jednak planów co do umieszczenia tablicy pamiątkowej już nie zmieniono.
191

68

Fot. 29. Odpis skrócony
świadectwa chrztu św. bł. ks. N.
Putza (fot. ze zbiorów własnych
autora).

Fot. 30. Plakat z listem ks. Putza
napisanym z obozu
koncentracyjnego (fot. ze zbiorów
własnych autora).

Kościół pod wezwaniem św. Jana Vianney w Poznaniu, jest jednym z trzech
kościołów, do których budowy ks. Putz bardzo się przyczynił. W tej parafii pamięć o
Błogosławionym Męczenniku podtrzymywana jest nie tylko poprzez nabożeństwa i
coroczne odpusty, ale także poprzez pamiątki i dzieła wykonane ku czci kapłana. W lewej
nawie kościoła znajduje się portret ks. Narcyza Putza z nowopowstałą świątynią w tle.
Obraz ten został poświęcony przez papieża Jana Pawła II, podczas mszy św. odprawianej
13 czerwca 1999 r. na placu Piłsudskiego w Warszawie. Cenną pamiątką po kapłanie
jest, znajdująca się w zakrystii, tablica upamiętniająca konsekrację kościoła w 1930 r.192.
Oznaki kult błogosławionego ks. Narcyza Putza, są też widoczne w parafii pod
wezwaniem NSPJ w Bydgoszczy. Po beatyfikacji Męczennika w kościele umieszczono
witraż z jego wizerunkiem193.

192

ZPA, Wywiad z ks. B. Reformatem, z dnia 09.06.2009 r.
Witraż bł. ks. Narcyza Putza, http://www.nspj.bydgoszcz.pl/galerie, z dnia 13.02.2008 r.
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Fot. 31. Witraż z wizerunkiem
bł. ks. N. Putza w kościele
NSPJ w Bydgoszczy (fot. ze
zbiorów własnych autora)

Fot. 32. Obraz znajdujący się w
kościele św. Jana Vianney w
Poznaniu
(fot. ze zbiorów własnych autora).

4.5. Kult i popularyzacja bł. ks. Narcyza Putza w literaturze
Dotychczas ukazało się wiele publikacji na temat życia i śmierci błogosławionego
ks. Narcyza Putza. Większość z nich, to krótkie noty biograficzne oparte na znanych
dotąd informacjach. Postać ks. Putza pojawia się w literaturze okupacyjnej,
opracowaniach dotyczących 108 Męczenników II wojny światowej i księży
społeczników w Wielkopolsce. Są to m.in. publikacje takie jak:


Ks. Leszek Wilczyński, Błogosławiony Ks. Narcyz Putz. Patriota i męczennik,
Poznań 2004,



Ks. Leszek Wilczyński Putz Narcyz (1877-1942) [w:] Księża społecznicy w
Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biograficzny, t.3, pod. red. Ks. Leszka
Wilczyńskiego i Hieronima Szatkowskiego, Gniezno 2008,



Ks. Marek Kaiser, Życiorys Błogosławionego ks. Narcyza Putza, mps w
zbiorach Archiwum Parafii św. Wojciecha w Poznaniu,



Jan Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau. Duchowni w Dachau,
Warszawa 1957,
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Męczennicy za wiarę 1939-1945, praca zbiorowa, Warszawa 1996,



Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją
hitlerowską w latach 1939-1945, red. Jacewicz Wiktor, Woś Jan, [seria –
Kościół Katolicki na Ziemiach Polski w czasie II wojny światowej],
Warszawa 1977.

O życiu i śmierci Błogosławionego dowiadujemy się także z maszynopisu ks.
Marka Kaisera, pt. „Życiorys bł. ks. N. Putza”. Praca ta zawiera dodatkowe informacje
na temat kapłana, zaczerpnięte z relacji jego bliskich, a także z materiałów archiwalnych
parafii św. Wojciecha w Poznaniu194.
Przed wyniesieniem na ołtarze ks. Narcyza Putza, Kuria Archidiecezjalna w
Poznaniu wydała składaną kartkę z wizerunkiem kapłana, na której umieszczono
najważniejsze wydarzenia z jego życia, informacje dotyczące procesu beatyfikacyjnego,
a także modlitwę o rychłą beatyfikację. Na obrazku (składanka) umieszczono też prośbę
skierowaną do wiernych, aby każdy kto otrzyma łaskę za przyczyną Męczenników,
powiadomił o tym Postulację Generalną Procesu w celu uzupełnienia akt procesowych.
W ramach konkursu poświęconego „108 Męczenników II wojny światowej”,
ogłoszonego przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia, powstała praca poświęcona życiu i śmierci błogosławionego ks. Narcyza
Putza, której autorami są uczniowie z Gimnazjum nr 9 w Poznaniu. Z nadesłanych na
konkurs ponad 100 prac, opracowanie gimnazjalistów z Poznania okazało się najlepsze.
Uczniowie poznańskiego Gimnazjum włożyli wiele wysiłku w to, by jak najwierniej
przedstawić postać ks. Putza. Dzięki ich pracy i zwycięstwu postać Błogosławionego
Męczennika stała się bliższa wielu młodym Poznaniakom195.
4.6. Inne formy kultu
Pierwszym aktem oddania czci i szacunku dla ks. Narcyza Putza po jego śmierci,
był list kondolencyjny wysłany do jego brata Wacława przez przyjaciela rodziny, który
15 grudnia 1942 r. napisał takie słowa: „Wnikamy w wasz ciężki ból, a tym większy że
śp. Zmarły umierał z dala od swoich najbliższych, strasznie doświadczany(…). Śmierć
jego okrywa żałobą nie tylko rodzinę, ale również i tych, którzy z działalnością Jego się
spotykali. Niech wam będzie na pocieszenie, że wszyscy chylimy dzisiaj głowy nad
194

ZPA, Wywiad z ks. M. Kaiserem, z dnia 08.06.2009 r.
ZPA, Wywiad z K. Okoniewskim współautorem pracy konkursowej, na temat konkursu o 108
Męczennikach, z dnia 02.12.2008 r.
195

71

mogiłą tej tak szlachetnej postaci. Niech wam dalej będzie na pocieszenie, że śp. Zmarły
zginął na posterunku jako kapłan – bohater, uwieńczony koroną męczeńską, przechodząc
do historii jako ten, który prawdą szedł przez życie, zapominając całkowicie o sobie,
oddając się natomiast całkowicie służbie Bożej i pomocy bliźnim. Ciężkie były ostatnie
lata jego życia, ale widocznie i on miał pójść drogą tego, którego był sługą, miał zginąć
za prawdę, ażeby z palmą męczeńską zdać rachunek z posłannictwa swego na ziemi. W
spuściźnie swej pozostawił skarb najdroższy – dobre imię. Skarb, którego żadna siła
ludzka nie jest w stanie wytrącić, a który jak relikwia przechodzić będzie z pokolenia na
pokolenie”196. Słowa te świadczą nie tylko o wielkiej czci i szacunku jakim darzono
zmarłego ks. Narcyza Putza, ale także o ogromnej wierze w jego powołanie do świętości.
Inną formą kultu Bł. ks. Putza jest pieśń „O błogosławionym Narcyzie”, napisana
przez ks. Ryszarda Kuchtę, proboszcza parafii w Ludzisku. Pieśń ta jest drugim hymnem
parafii śpiewanym podczas ważniejszych świąt i składa się z ośmiu zwrotek
przeplatanych refrenem.
Pieśń „O Błogosławionym Narcyzie” 197
Refren: W nowym, Trzecim tysiącleciu:
Bądź przed Bogiem Pośrednikiem
Wskazuj sens naszego życia,
Gdzie Bóg będzie dla nas wszystkim.
Błogosławiony Narcyzie!
1.

O, Narcyzie, Synu Polski,
Krzyża Pana wierny sługo,
Kochający aż do końca
Ewangelii idąc drogą.
2. W Boruszynie, Szamotułach,
Wronkach, Mądrych i w Ludzisku
I w Bydgoszczy, i w Poznaniu,
Oddawałeś z siebie wszystko.

3. Pięknym basem koncertowo
Wspólnie ożywiałeś śpiewy…
Swym humorem i pogodą
Panu przybliżałeś dzieci.
4. Szczodrze obdarzałeś biednych
Rolnikowi byłeś bliski,
I broniłeś polskiej ziemi
196
197

ZPP, List kondolencyjny do brata Wacława, z dnia 15.12.1942 r.
Ks. R. Kuchta, O Błogosławionym Narcyzie, „Ludzisko historia parafii”, Ludzisko 2005, s. 110.
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Przed wrogami – w Wielkopolsce.
5. W Gusen, Dachau, tłukąc kamień
W obozowym znoju pracy,
Byłeś „duchowym hetmanem”
Dla współwięźniów i współbraci.
6. Sam udręki doświadczając
Podnosiłeś ducha w innych,
Zachęcałeś do wytrwania
„Godzinkami maryjnymi”.
7. Spracowany, wycieńczony,
Tam, w szpitalu obozowym,
Życie swe oddałeś Bogu
W proch zmieniony w krematorium.
8. W końcu drugiego Millenium
Doceniając Twe zasługi,
Na ołtarze wyniósł Ciebie:
Papież nasz, Jan Paweł II.
Kolejną formą kultu i upamiętnienia postaci błogosławionego kapłana jest
nadanie jego imienia nowopowstałej kaplicy przedpogrzebowej, znajdującej się
naprzeciw kościoła parafialnego w Ludzisku. W dniu 26 marca 2000 r. w fundament
kaplicy wmurowano akt erekcyjny i nadano jej imię Bł. ks. Narcyza Putza. Kaplica
powstała jako votum dziękczynne za łaski otrzymane w Roku Jubileuszowym oraz w celu
zaspokojenia potrzeb ducowych parafian w następnym tysiącleciu198.
Imię Bł. ks. Narcyza Putza nosi także, znajdująca się nieopodal probostwa, salka
katechetyczna w Sierakowie. Pomieszczenie to zostało wyremontowane w 2001 r., dzięki
ciężkiej pracy, pełniącego wówczas posługę duszpasterską wikariusza ks. Sławomira
Krzeszewskiego i młodzieży należącej do Duszpasterstwa Młodych. Nadanie imienia Bł.
ks. Narcyza Putza nastąpiło wkrótce po oddaniu pomieszczenia do użytku parafialnym
grupom duszpasterskim199.
Władze miasta Sierakowa, aby uczcić pamięć wyjątkowego mieszkańca i
parafianina, nadały w 2000 r. utworzonej nieopodal cmentarza nowej ulicy jego imię.
Decyzję o nazwaniu jednej z ulic miasta Sierakowa imieniem Bł. ks. N. Putza podjęto
podczas posiedzenia Rady Miejskiej, uchwałą nr XI 89/2000, w dniu 11 lutego 2000 r.200.
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K. Hewner, Ludzisko, s. 108.
ZPA, Wywiad z ks. A. Przewoźnym, z dnia 05.06.2009 r.
200
Urząd Gminy Sieraków, Uchwała nr XI 89/2000 o nadaniu ulicy Putza, z dnia 11.02.2000 r.
199
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Fot. 33 Tablica znajdująca się na
salce katechetycznej w Sierakowie
(fot. ze zbiorów własnych autora).

Fot. 34. Jedna z ulic w Sierakowie
(fot. ze zbiorów własnych autora).

Zakończenie
Głównym założeniem pracy było szersze niż dotychczas przedstawienie postaci
Bł. ks. Narcyza Putza oraz kultu, jakim się go otacza w czasach współczesnych. Ponadto
praca miała na celu zebranie i scalenie wszystkich dostępnych materiałów dotyczących
jego osoby, co przyczyniłoby się do upowszechnienia postaci i rozwoju kultu.
Wydaje się, że zasadniczy cel pracy został osiągnięty: udało się dotrzeć do wielu
informacji i materiałów dotychczas nie znanych. Zebrana dokumentacja pozwoliła
zredagować opracowanie, które znacznie poszerza zasób dostępnych dotąd informacji
dotyczących osoby bł. ks. Narcyza Putza. W pierwszym rozdziale pracy ustalono m.in.
szczegółową genealogię rodziny Putzów, sięgającą roku 1725, dokładną lokalizację
domu, w którym urodził się Narcyz Putz, lokalizację szkoły podstawowej, do której
uczęszczał oraz sprostowano nieścisłe informacje dotyczące miejsca jego chrztu. W
kolejnym rozdziale oprócz ogólnego ukazania działalności duszpasterskiej ks. Narcyza
Putza w poszczególnych parafiach, zebrano informacje dotyczące jego służby zwyczajnej
a także działalności społecznej i narodowościowej. W rozdziale mówiącym o
męczeństwie i śmierci ks. Narcyza Putza umieszczono relacje świadków oraz informacje
dotyczące każdego miejsca kaźni. W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono zarówno
genezę i przebieg procesu beatyfikacyjnego, jak również formy kultu jakim otacza się
Błogosławionego ks. Narcyza Putza w poszczególnych miejscach związanych z jego
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życiem. Informacje zawarte w pracy wzbogacone są fotografiami i rysunkami, z których
część nie była wcześniej publikowana.
Niestety, kilku faktów nie udało się ostatecznie ustalić, m.in. dotyczących miejsca
chrztu (kościół w Sierakowie był przecież zamknięty). Nie uzyskano również
szczegółowych danych dotyczących posługi zwyczajnej ks. Narcyza Putza w niektórych
parafiach (Mądre, Ludzisko), co spowodowane było niepełną dokumentacją lub jej
całkowitym brakiem oraz trudnościami z dostępem do istniejących archiwów.
W przyszłości należałoby podjąć kolejny trud poszukiwań nieznanych materiałów
i wyjaśnić wątpliwości związane z niektórymi faktami. Na pewno trzeba by dokładniej
opracować działalność duszpasterską w parafiach, w których ks. Narcyz Putz był
proboszczem (Mądre, Wronki, Ludzisko) oraz działalność społeczną, zwłaszcza w
organizacjach i stowarzyszeniach. Należałoby również szukać kolejnych, nieznanych
dotąd pamiątek i fotografii.
W niniejszym opracowaniu starano się przedstawić postać błogosławionego ks.
Narcyza Putza jako osobę ze wszech miar wyjątkową od strony duchowej i przez pryzmat
zaangażowania społecznego. Ukazano bł. ks. Putza jako człowieka prostego, służącego
innym, a jednocześnie jako człowieka wielkich czynów.
Niniejsze opracowanie ma na celu utrwalenie pamięci o wielkim kapłanie i
szerzenie jego kultu. Należy przypuszczać, że przyczyni się ono także do większej
znajomości życia i działalności Błogosławionego Męczennika oraz pozwoli czerpać wzór
do naśladowania.
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