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Modlitwa do błogosławionego
ks. Narcyza Putza
W s z e c h m o c n y i m i ł o s i e r n y B o ż e , Ty r o z b u 
dziłeś 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. Amen.

„Błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc:
Uwierzcie, że Bóg jest miłością!
Uwierzcie na dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję!
Niech ta wyda w was owoce wierności Bogu
we wszelkiej próbie!”
Jan Paweł II

Od wydawcy
(...) Okres II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej
pociągnął za sobą pasmo zniszczeń i miliony ofiar Polaków.
Był on także czasem niezwykle krwawego prześladowania
Kościoła w tej dramatycznej konfrontacji zła «z prawdą
o Bogu i człowieku». Kościół w Polsce przemówił świadectwem wielkiej rzeszy swoich męczenników, którzy oddali
życie dlatego, że jednoznacznie, publicznie opowiedzieli się
za wiernością Bożemu Prawu i za tym wszystkim co oznaczało
«być chrześcijaninem»(...) ks. kan. Roman Gintrowicz
Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny tytuł
z serii „Błogosławieni męczennicy”. Opracowanie niniejsze
może wydać się czytelnikowi nieco inne od dotychczasowych
pozycji w serii. Autor jako pracownik naukowy Archiwum
Archidiecezji Poznańskiej dotarł do dokumentów źródłowych,
które posłużyły mu za podstawę wiedzy o życiu i działalności
Błogosławionego. Wydawnictwo nie ma jednak charakteru
ściśle naukowego, a proponowana forma literacka zachęca do
uważnego przeczytania biografii. Załączone fotografie, często
bardzo unikatowe wzmacniają siłę dokumentacyjną książki.
Mija 5 lat od dnia, w którym papież Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie 108 męczenników. Dla uczczenia

tego faktu oddajemy do rąk czytelników biografię o ks. kan.
Narcyzie Putzu – męczenniku z archidiecezji poznańskiej.
W przygotowaniu niniejszej pracy spotkaliśmy się
z życzliwością władz kościelnych, a szczególnie ze strony
proboszcza parafii św. Wojciecha ks. kan. Marka Kaisera.
W imieniu rodziny informacjami i cennymi fotografiami
wspierał nas Andrzej Łapa.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
Janusz Urbaniak

Jeżeli radujemy się z beatyfikacji(...)
to przede wszystkim dlatego,
że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa
– darem przywracającym nadzieję.
Jan Paweł II

Ks. NARCYZ PUTZ (1877 – 1942)
Narcyz Marcin Putz urodził się 28 października 1877 r.
w Sierakowie Wlkp.1 jako syn Władysława (kupca i krawca)
i Józefy z domu Brudniewicz. Sakrament chrztu św. przyjął
w sierakowskim kościele parafialnym 25 listopada 1877 r.
Tutaj też uczęszczał do szkoły powszechnej, gdzie nauczał go
między innymi języka łacińskiego proboszcz sierakowski ks.
Grzegorz Hennig. Następnie uczęszczał do Gimnazjum św.
Marii Magdaleny w Poznaniu. Tutaj należał do tajnego Towarzystwa im. Tomasza Zana, które było szkołą patriotyzmu
w zaborze pruskim2. Absolutorium uzyskał 15 marca 1898
r.3 W tym samym roku 26 kwietnia wstąpił do Seminarium
Leoninum – Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
Od 1901 r. kontynuował studia w Seminarium Duchownym
w Gnieźnie. Tutaj również 15 grudnia 1901 r. przyjął święcenia kapłańskie4.
W styczniu 1902 r. powołany został na wikariat do parafii św. Andrzeja w Boruszynie w dekanacie obornickim5.
Posadę w swojej pierwszej parafii objął 1 stycznia6. Będąc
na swojej pierwszej placówce ks. Putz musiał spłacać dług
(podobnie jak wielu niezamożnych kleryków) z czesnego za
pobyt w Seminarium Duchownym. Za pierwszy rok pobytu
jako składkę wstępną zapłacić miał 400 marek. Na poczet
długu do 4 marca 1902 r. zapłacił tylko 100 marek7. Wobec
tego 11 marca 1902 r. ks. wikariusz zwrócił się do Konsystorza o prolongatę terminu spłacenia długu, gdyż nie posiadał
na to środków. Konsystorz przychylił się do prośby ks. Putza
i polecił wpłacać do kasy Konsystorza po 25 marek co kwartał. Pierwszą ratę zapłacić miał do 1 lipca 1902 r., co nie
oznaczało, że wzbroniono mu, gdyby mógł zapłacić więcej8.
7

Ks. Putz narzekał na brak zajęcia w parafii boruszyńskiej,
gdyż proboszcz ks. Władysław Zientkiewicz powróciwszy
do zdrowia mógł już samodzielnie sprawować posługę duszpasterską. Wobec tego wniósł do Prześwietnego Konsystorza
prośbę o przeniesienie z Boruszyna do jakiejś większej parafii
w diecezji, gdzie mógłby swoimi siłami więcej przysłużyć się
Kościołowi. Jednocześnie ks. Putz skarżył się, że proboszcz
sprawia trudności w wypłacaniu kwartalnej pensji wynoszącej
75 marek9. Konsystorz przychylił się do prośby ks. Putza, który 8 sierpnia 1903 r. objął jako administrator substytut parafię
św. ap. Piotra i Pawła w Obrzycku (dekanat obornicki)10.
27 października 1903 r. został przeniesiony na drugi
mansjonariat i wikariat do parafii św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Szamotułach11. Konsystorz ponownie upomniał w 1904 r. ks. Putza za niespłacenie dalszej składki za
pierwszy rok pobytu w Seminarium Duchownym, na którą
zapłacił dotychczas 200 marek, pozostało jeszcze 200 marek12.
W 1905 r. ks. Putz zapłacił kolejne 50 marek. W ten sposób
dług zmniejszył się do 150 marek13. W tym też roku ks. Putz
zgłosił się na egzamin pro approbatione na dzień 20 czerwca14.
W 1907 r. mansjonarz szamotulski zgłosił się na egzamin pro
concursu. Na egzaminie tym ks. Putz przedstawił 1) testimonium od ks. dziekana, 2) curriculum vitae, 3) kazanie i 4)
katechezę. Oświadczył też, że nie ma żadnych długów. Ks.
Edmund Dalbor katechezę ocenił jako godną pochwały, zaś
kazanie co do treści dobre, co do języka tylko dostateczne.
Błędem głównym kazania było to, że liczyło 20 stron; sam
wstęp miał 6 stron15.
W czasie swojej posługi duszpasterskiej w Szamotułach
ks. Putz wykazywał szczególną aktywność w pozakościelnej
działalności społecznej. Był współzałożycielem w 1905 r.
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i członkiem tamtejszej spółdzielni „Rolnik”. Dnia 6 maja
1906 r. jako członek zarządu spółdzielni w zastępstwie ks.
Piotra Wawrzyniaka wygłosił na walnym zebraniu kółek
rolniczych powiatu szamotulskiego referat O celach i korzyściach zakładania spółek pod nazwą „Rolnik”. W 1907 r.
został wybrany sekretarzem komitetu wyborczego w Szamotułach do Izby Deputowanych. Na tym stanowisku rozwinął
energiczną działalność, występując na różnych zebraniach
i wiecach przedwyborczych. Jego wystąpienia były szeroko
oraz pozytywnie komentowane w polskiej prasie16.
„Pod koniec wikariatu w Szamotułach, który trwał od
roku 1903 do 1913, spotkały ks. Putza bolesne dla niego
zarzuty za strony proboszcza przekazane do Konsystorza,
a wynikające, jak domyślać się można na podstawie dokumentacji, częściowo z pomówień kilkorga parafian, a częściowo
prawdopodobnie z niechęci proboszcza. Być może uważał
on, że rozległa działalność społeczna i polityczna ks. Narcyza pochłaniała zbyt wiele czasu za szkodą dla zwyczajnego
duszpasterstwa, że może spowodować represje ze strony władz
pruskich zaniepokojonych jej rozmachem, a może powodem
była popularność wikariusza. Ks. Putz czuł się zmuszony do
przekazania Władzy Duchownej odpowiednich wyjaśnień
i prośby o przeniesienie na inne stanowisko. O niesłuszności
zarzutów przekonują dalsze decyzje Władzy Duchownej, która
okazywała ks. Narcyzowi zaufanie i powierzała mu coraz
bardziej odpowiedzialne funkcje”17.
W 1910 r. ks. mansjonarz Putz był współorganizatorem
w Szamotułach uroczystych obchodów 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. Do udziału zaciągnął wszystkie
polskie organizacje powiatu (m.in. „Sokoła”, Towarzystwo Przemysłowe, „Oświatę”, Towarzystwo Śpiewacze,
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 atolickie Towarzystwo Robotników Polskich i cechy rzeK
mieślnicze). Przebieg tych uroczystości wywołał ostrą reakcję
władz pruskich, bowiem nie był zgodny z postanowieniami
ustawy z 1908 r. o stowarzyszeniach. W efekcie ks. Putz wraz
z ks. Stefanem Bratkowskim z Objezierza został skazany przez
Sąd Ziemski w Poznaniu na karę grzywny.
Ks. mansjonarz Narcyz Putz brał udział w szeroko zakrojonym życiu politycznym Szamotuł. 1907 r. został sekretarzem
powiatowego Komitetu Wyborczego18. Dnia 24 maja 1908 r.
przemawiał w Szamotułach na zebraniu wyborczym do Izby
Deputowanych19. Zaś dwa dni później na wiecu przedwyborczym wygłosił naukę o wyborach20. Podczas głosowania
w 1912 r. na polskich zebraniach występował jako mówca
i wzywał do oddawania głosów na Polaków21. Natomiast
w styczniu tegoż roku rozbił zebranie zorganizowane przez
socjalistów w Szamotułach, wzywając katolików do opuszczenia wiecu jako niekatolickiego i antynarodowego22.
Gdy 25 lipca na uroczystych nieszporach w kolegiacie
szamotulskiej z okazji poświęcenia odrestaurowanego łaskami
słynącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia wygłosił kazanie,
oprócz polskiej prasy zainteresowała się tym wydarzeniem
poznańska Landratura Posen-West. Od tej chwili ks. Putz
wiedział, że każde wystąpienie i każda jego działalność będą
śledzone przez władze niemieckiego zaborcy. Nie uginając
się pod naciskiem władz przyjął patronat nad Katolickimi
Towarzystwami Kobiet Pracujących w Szamotułach. Swoim
energicznym działaniem pobudził Towarzystwo do znacznej
aktywności. Do kręgu Towarzystwa włączył także kobiety
zatrudnione w handlu i konfekcji, tak że liczba członkiń
w 1912 r. wynosiła 219. W ciągu tego roku odbyło się dwanaście spotkań Towarzystwa, na których prelekcje i wykłady
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prowadził ks. wikariusz Putz. Towarzystwo Kobiet współpracowało również z Towarzystwem Czytelni Ludowych.
W wyniku nacisku władz policyjnych sąd uznał wszystkie
Towarzystwa Polskich Kobiet za organizacje i związki polityczne23. W wyniku tego zaczęto coraz silniej wpływać na
ks. Putza, by ograniczył swoją działalność polityczną.
W Szamotułach zaznaczył się społeczny charakter duszpasterstwa ks. Putza. Jedno z czasopism napisało o nim: „Jako
młody wikary pracuje przez szereg lat w parafii szamotulskiej,
stacza słowne boje z początkującą wówczas w Wielkopolsce
Polską Partią Socjalistyczną. Poza gorliwą pracą w kościele
pracuje w organizacjach parafialnych, narodowych i oświatowych, jak również w ruchu spółdzielczym”24.
Od 1 maja 1913 r. dekretem z 21 kwietnia 1913 r. ks. Putz
przeniesiony został jako administrator do parafii św. Katarzyny
we Wronkach25, a już 22 lutego 1914 r. otrzymał kanoniczną
instytucję na beneficjum parafialne w Mądrem w dekanacie
średzkim26. Koszty instytucji wynosiły 306,80 marek. Na
początku ks. Putz miał zapłacić 100 marek, resztę do kwietnia
1914 r.27 Spisu tradycji majątku parafii w Mądrem dokonano
1 kwietnia 1914 r. Protokół podpisali ks. Putz, członkowie
dozoru kościelnego: B. Moszczeński, S. Idaszak, M. Kozubski, W. Wiśniewski oraz dziekan średzki ks. Stanisław
Okoniewski28. Ks. Putz stosownie do rozporządzenia Konsystorza Arcybiskupiego przesłał spis budynków plebańskich
i parafialnych zabezpieczonych w Towarzystwie Prowincjonalnym oraz spis kapitałów kościelnych, a także akt dzierżawy
w dwóch egzemplarzach. Poinformował też, że w wyniku
dwutygodniowego szukania w aktach parafialnych nie mógł
dojść do porządku, które hipoteki mają obligi, a które nie.
Prosi więc, by Konsystorz zechciał ze swoich akt zrobić spis
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hipotek w parafii Mądre29. Uroczystą introdukcję do kościoła
parafialnego w Mądrem ks. Putz odbył 7 kwietnia 1914 r.
Wprowadzony został przez ks. dziekana Okoniewskiego30.
W czasie rządów w parafii w Mądrem ks. Putz wziął
udział w akcji misyjnej wśród Polaków na wychodźstwie
w Saksonii: „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”31. Brat ks. Putza wspominał, że ks. Narcyz
jako proboszcz w Mądrem „zwalniał dużo Polaków od niemieckiej służby wojskowej, narażając się na represje ze strony
Niemców”32.
Administrując parafią Mądre ks. Putz był między innymi
prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat średzki
(1915-1918) i prezesem rady nadzorczej Banku Ludowego
w Zaniemyślu. Reprezentował także 26 i 27 września 1916 r.
średzkiego „Rolnika” na Sejmiku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. W tym samym czasie został członkiem zwyczajnym
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk33.
W kwietniu 1918 r. ks. Putz został przeniesiony na
komendę do kościoła św. Mikołaja w Ludzisku i parafię
Nawiedzenia NMP w Markowicach koło Inowrocławia (w
ówczesnym dekanacie żnińskim) w archidiecezji gnieźnieńskiej34. Tutaj organizował powstańców, z którymi pospieszył
na pomoc w walkach o oswobodzenie Inowrocławia w 1919
roku35.
Dekretem z dnia 1 kwietnia 1920 r. został powołany
na administratora okręgu przy kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Bydgoszczy w archidiecezji gnieźnieńskiej.
Okręg ten wydzielony został 1 kwietnia 1920 r. z parafii farnej
w Bydgoszczy oficjalnie przeznaczony był dla katolików nie12

mieckich, jednak liczbowo przeważała w nim ludność polska.
Ks. Putz jako administrator posiadał niezależną od proboszcza
farnego władzę duszpasterską nad wiernymi w okręgu. Jego
zadaniem przed utworzeniem parafii było otworzyć kancelarię
i zaprowadzić wszystkie księgi parafialne. Ks. Putz jako administrator już po kilku miesiącach urzędowania domagał się
wraz z pozostałymi administratorami o kanoniczne instytuowanie i formalną zamianę okręgów na parafie, ale żądaniom
tym przeciwny był arcybiskup E. Dalbor. Jako wynagrodzenie
ks. Putz otrzymywał pensję rządową i akcydensy ze swojego
okręgu parafialnego36.
Już od samego początku administrowania w Bydgoszczy
ks. Putz dążył do przekształcenia tego okręgu w parafię polską.
W 1920 r. zapoczątkował duszpasterskie odwiedzanie rodzin,
czyli kolędę. Oficjalnie tytuł proboszcza parafii otrzymał 14
listopada 1921 r., mimo że parafia nie została jeszcze kanonicznie erygowana37. Ostateczna kanoniczna erekcja parafii
nastąpiła dopiero w 1923 r. W 1924 r. ks. Putz ostatecznie
przekształcił zniemczoną parafię Najświętszego Serca Pana
Jezusa w kościół polski. W tym samym roku proboszcz Putz
własnym staraniem refundował ołtarz św. Antoniego oraz
obraz Serca Jezusowego pędzla artysty prof. Lemańskiego38.
Niemieccy parafianie słali do Władzy Duchownej skargi na
ks. Putza dowodząc, iż są dyskryminowani. W celu wyjaśnienia sprawy przybył do Bydgoszczy nuncjusz apostolski
arcybiskup Lorenzo Lauri. Po jego odjeździe sprawa nie
została zakończona. W wyniku konsekwentnego organizowania polskiego duszpasterstwa spory trwały nadal. Ks. Putz
zlikwidował niemieckie kazania, ponieważ liczba Niemców na
mszach św. była bardzo niska. Powodowało to kolejne skargi
na proboszcza. W ich wyniku nuncjusz zażądał od arcybiskupa
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Edmunda Dalbora przeniesienia ks. Putza na inną placówkę,
ale nie w Bydgoszczy39.
W 1935 r. „Tygodnik Parafialny” napisał, 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
w Bydgoszczy znaczny udział w upolszczeniu dawniejszego
ośrodka germanizacji”40.
Jako rekompensatę decyzją arcybiskupa E. Dalbora
z dnia 1 września 1925 r. ks. Putz otrzymał w komendę parafię
św. Wojciecha w Poznaniu41. Jako jej administrator był także
rektorem kaplicy pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na
Winiarach. Swoje obowiązki miał objąć z dniem 1 października 1925 r.42 Koszty instalacji, które ks. Putz miał wpłacić
przed uzyskaniem instytucji, wynosiły 608,01 zł.
Z dniem 31 stycznia 1927 r. ks. Putz został mianowany
przez kardynała Augusta Hlonda członkiem Rady Administracyjnej Archidiecezji Poznańskiej43.
Jako proboszcz kościoła św. Wojciecha swoją opieką
duszpasterską służył znacznym obszarom Poznania (część
Śródmieścia, Urbanowo, Sołacz, Winiary, Szeląg, Wilczak)
oraz wioskom leżącym na północ od miasta, które w okresie
dwudziestolecia międzywojennego zostawały stopniowo do
niego przyłączane (Piątkowo, Podolany, Strzeszyn, Strzeszynek, Golęcin, Naramowice, Umultowo). W celu pełniejszego
zaspokojenia potrzeb duchowych mieszkańców tych terenów
Władza Duchowna poczyniła starania o utworzenie tu nowych
parafii. Inicjatorem tych starań był właśnie ks. proboszcz
Narcyz Putz.
Ks. proboszcz Putz rozpoczął przygotowania do budowy
kościoła na Sołaczu. Bardzo zależało mu na jak najszybszym
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ukończeniu świątyni dla tych parafian, którzy musieli pokonywać ze Strzeszynka, Strzeszyna, Golęcina, Sołacza daleką
drogę do swojego macierzystego kościoła na Wzgórzu św.
Wojciecha. Został przewodniczącym komitetu budowy. Wystarał się dla parafii od byłego właściciela Sołacza, bankiera
żydowskiego z Kassel, Eliasza Barucha, o parcelę pod kościół
powierzchni 2702 m2. Protektorat nad budową objął arcybiskup kardynał August Hlond. Świątynię wznoszono według
projektu Stanisława Mieczkowskiego. Budowa postępowała
bardzo szybko. W 1928 r. prace murarskie prowadzone przez
firmę Józefa Straussa doprowadzone były do gzymsu obiegającego zewnętrzne mury, ukończono prezbiterium, zakrystię
i przedsionek. Rok później wybudowano opartą na pierścieniu
wewnętrznych betonowych arkad nawę, wyższą od ambitu.
Kościół zwieńczono kopułą z latarnią i krzyżem. Wewnątrz
kościoła wykonano instalację elektryczną. Prace budowlane
zakończono latem 1930 r.
Postawienie świątyni w tak krótkim czasie było zasługą
wspaniałej organizacji proboszcza św. Wojciecha oraz życzliwych parafian. Kanoniczna erekcja parafii sołackiej pod wezwaniem św. Jana Vianeya nastąpiła jeszcze w czasie budowy
kościoła dnia 25 czerwca 1928 r.44 Do parafii przydzielono
Sołacz, Golęcin, Strzeszyn i Strzeszynek.
Ks. proboszcz Narcyz Putz 6 maja 1930 r. informował Kurię Arcybiskupią, że chce urządzić uroczystą konsekrację kościoła
na Sołaczu i definitywnie oddzielić Sołacz od parafii św. Wojciecha. Prosił też o nowego wikariusza, jeżeliby Władza Duchowna
posłała na Sołacz ks. Henryka Lewandowskiego, mansjonarza
św. Wojciecha45. Uroczystej konsekracji dokonano 20 lipca
1930 r., w tym też dniu rządy w nowej parafii sołackiej ks.
Putz przekazał ks. Henrykowi Lewandowskiemu46.
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Za gorliwą pracę duszpasterską, a w szczególności za
wzniesienie pięknej świątyni na Sołaczu, ks. Narcyz Putz
został mianowany 23 października 1935 r. przez kardynała
Augusta Hlonda radcą duchownym ad honores47.
W tym samym czasie ks. Putz organizował nową parafię
przy kaplicy św. Stanisława Kostki na sąsiednich Winiarach.
Kanoniczna erekcja parafii winiarskiej pod wezwaniem
św. Stanisława Kostki nastąpiła 1 lipca 1928 r. Do parafii
przydzielono Winiary, Bonin, Urbanowo, Podolany, Piątkowo.
Dla pozostałych przy parafii św. Wojciecha wsi przy
północnych granicach miasta ks. Putz zorganizował od 1
lipca 1932 r. w szkole przy ulicy Rubież 60 tymczasową kaplicę, która funkcjonowała na zasadzie filii parafialnej. Msze
św. odprawiano w niej co drugą niedzielę. Dzięki staraniom
ks. Putza ks. kardynał August Hlond wydzielił z pozostałych przy parafii św. Wojciecha terenów przy północnych
granicach miasta Poznania nową parafię w Naramowicach.
Dekret erekcyjny wystawiono 1 września 1935 r., zaś nowej
parafii przydano wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej.
Parafia swym zasięgiem objęła obszary północne ówczesnego
Poznania (Naramowice – wieś i obszar dworski) oraz wsie
Umultowo, Nową Wieś Górną i Nową Wieś Dolną. Liczba
wiernych tej parafii wynosiła 2 tysiące. Ks. Putz wystarał się
w Zarządzie Stołecznego Miasta Poznania, by podarował
nieodpłatnie tereny pod kościół, budynki kościelne, cmentarz
i ogród. We wrześniu 1935 r. wybudowano za sumę 26 tys.
złotych tymczasowy drewniany kościół według projektu architekta Stefana Cybichowskiego. Świątynia była skromna,
długości 25 m, szerokości 11 i wysokości 7 m, z wieżyczką,
sygnaturką, chórem i prowizorycznym ołtarzem, bez ambony
i ławek. Wszystko to w głównej mierze było zasługą ks. Putza.
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W niedzielę 29 września 1935 r. o godzinie 10.00 odbyło się
uroczyste poświęcenie kościoła w Naramowicach. Od granicy
nowej parafii do kościoła przybrano drogę bramami tryumfalnymi w zieleni, z girlandami o barwach narodowych
i papieskich. Przy drodze do świątyni zgromadzili się licznie
parafianie, miejscowe organizacje i delegacje. Przez szpaler
wprowadzono do kościoła proboszcza św. Wojciecha , który
był głównym celebransem tej uroczystości. Przed otwarciem
bram świątyni w imieniu komitetu budowy kościoła przemówił dyr. Paluszyński, podkreślając zasługi ks. Putza przy
powstaniu nowej parafii i kościoła w Naramowicach. Ks.
radca Putz poświęcił następnie kościół oraz pobłogosławił
dzwon odlany w 1860 r., pochodzący ze zboru w Piątkowie.
Wygłosił też podniosłe kazanie. Nową parafię przejął ks.
Antoni Hałas48.
Na terenie parafii św. Wojciecha powstała w nowo wybudowanym Domu Akademickim przy Wałach Leszczyńskiego 6 kaplica akademicka. Decyzję o przeniesieniu nabożeństw
akademickich z kościoła Pana Jezusa przy ul. Żydowskiej
do kaplicy w Domu Akademickim powziął ks. arcybiskup
26 października 1929 r. Następnego dnia ks. kardynał Prymas,
w obecności księży: Narcyza Putza, Nikodema Mędlewskiego
i Józefa Prądzyńskiego poświęcił kaplicę i odprawił w niej
pierwszą mszę św49. Kanoniczna erekcja kaplicy pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla odbyła się 26 września 1930 r.50
Władza Duchowna zezwoliła na stałe przechowywanie w niej
Najświętszego Sakramentu, ale pod warunkiem, że będzie
odprawiana co najmniej jedna msza św. w ciągu tygodnia oraz
że zostaną zachowane przepisy liturgiczne, odnoszące się do samej kaplicy jak i Najświętszego Sakramentu. Nadzór kościelny
nad kaplicą i jej sprzętem powierzono proboszczowi ks. radcy
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Putzowi albo specjalnie mianowanemu duszpasterzowi uniwersyteckiemu51. Dekret erekcyjny dołączono do akt kaplicy,
zaś odpisy przesłano do akt parafii św. Wojciecha w Poznaniu
oraz Kurii Arcybiskupiej52.
Ks. radca Putz znany był w Poznaniu ze swojej działalności charytatywnej, społecznej, kulturalnej i patriotycznej.
Prowadził w parafii tanie kuchnie dla ubogich. Został też
arcybiskupim delegatem do spraw „Tanich Kuchen” w archidiecezji.
16 grudnia 1931 r. arcybiskup mianował ks. radcę Putza
Protektorem Stowarzyszenia Sióstr Polskiego Czerwonego
Krzyża Okręgu Wielkopolskiego53.
Ks. Narcyz Putz zapisał się trwale w pamięci swoich
parafian: „Energiczny, wytrwały, niewrażliwy zarówno na
pochwały jak i nagany ludzkie, w stosunkach z ludźmi pogodny, a jeśli chce, niepozbawiony zacięcia humorystycznego,
zabrał się ks. Putz do pracy organizacyjnej, powołując do
życia stowarzyszenie Akcji Katolickiej. (...) Specjalnością
jego jest duszpasterstwo dzieci, dla których urządza osobne
nabożeństwa niedzielne, których nie najmniejszym urokiem
jest zbiorowy śpiew i wspólna recytacja modlitw mszalnych.
Drugą charakterystyczną cechą to umiejętność budowania
kościołów i tworzenia wokół nich nowych parafii: na Winiarach, na Sołaczu i Naramowicach (...) Uznanie zyskuję ze
strony świeckich a zwłaszcza tych wydziedziczonych losu
i upośledzonych duchowo i materialnie, dla których ks. Putz
potrafi być prawdziwym ojcem, postawiwszy w swej parafii
dzieło Caritasu na wysokim poziomie sprawności”54.
Opiekował się też kołem ministrantów w parafii. Jak
wspomina ks. prof. Marian Wolniewicz, proboszcz był wymagający wobec ministrantów, potrafił nawet ich skarcić.
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Jednak na zakończenie roku szkolnego organizował dla nich
okolicznościowe spotkania w ogrodzie, na którym częstował
ich truskawkami.
W latach 1927-1939 ks. Putz był patronem Okręgu
Poznańskiego Związku Młodych Polek na archidiecezje
gnieźnieńską i poznańską. Po reorganizacji Związku na Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej został mianowany
11 grudnia 1934 r. asystentem kościelnym Okręgu Poznańskiego Miejskiego KSMŻ55. W lutym 1927 r. założył w swojej
parafii Stowarzyszenie Młodych Polek pod wezwaniem św.
Teresy od Dzieciątka Jezus. Stowarzyszenie to wykazywało
znaczną aktywność. Organizowano wycieczki i zwiedzanie
zabytków, urządzano przedstawienia amatorskie, prowadzono
lekcje śpiewu i robótek ręcznych, uprawiano gimnastykę56.
Okręg Miejski KSMŻ w 1938 r. skupiał 20 oddziałów
poznańskich znajdujących się w każdej parafii, a wcześniej
także odziały z podpoznańskich parafii – do czasu utworzenia
osobnego okręgu. Jako asystent kościelny ks. Putz organizował wraz z zarządem coroczne zjazdy delegatek oraz co kilka
lat zloty całej młodzieży żeńskiej KSM-u. Każdego roku
zwoływał też poranne apele młodzieży, które były przeglądem
sprawności. Przeprowadzał, zarówno sam, jak i przy pomocy
zarządu, wizytacje podległych sobie oddziałów. Służył im radą
i wskazówkami. Był też organizatorem różnych pielgrzymek
i wycieczek krajoznawczych, czego nauczył się będąc wikariuszem w szamotulskiej kolegiacie. Prócz tego przeprowadzał
kursy organizacyjne dla młodzieży żeńskiej57.
16 listopada 1937 r. ks. August Hlond mianował ks.
Putza kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. W dekrecie nominacyjnym podkreślono zasługi ks.
proboszcza dla Kościoła poznańskiego: „W dowód wdzięcz19

ności arcypasterskiej za długoletnią działalność na stanowisku proboszcza parafii św. Wojciecha oraz na znak uznania
wielkiego dla niepospolitego czynu pasterskiego, jakim było
stworzenie trzech nowych parafii na obszarze wspomnianej
parafii św. Wojciecha (...)”58.
Ks. kanonik w listopadzie 1938 r. prosił Kurię Arcybiskupią o zezwolenie na sprzedaż za sumę 3000 zł pozłacanego,
wysadzanego sztucznymi kamieniami krzyża z 1854 r. po
śp. arcybiskupie Leonie Przyłuskim, który był w posiadaniu
parafii św. Wojciecha. Ks. Putz nie wystawiał go w kościele
z obawy przed kradzieżą. Natomiast pragnął go nabyć ks.
dyrektor Czesław Piotrowski do kaplicy gimnazjalnej59.
Ks. Narcyz Putz należał też do Związku Kapłanów
„Unitas”, był członkiem jego Zarządu Głównego. W związku z tym stał się jednym z założycieli i współudziałowców
Spółdzielni Letnisko Księży „Hel” 60, której celem było prowadzenie i utrzymywanie letnisk nad Morzem Bałtyckim
dla własnych członków oraz innych duchownych61. Przystępując do Spółdzielni ks. Narcyz wykupił trzy udziały
członkowskie wynoszące razem 600 zł62, wszedł także do
jej Zarządu. Często brał udział w pracach Rady Nadzorczej,
Komisji Rewizyjnej czy też jako przewodniczący Walnych
Zgromadzeń Spółdzielni.
Ks. Putz działał też aktywnie społecznie, nie tylko jako
duszpasterz. W lipcu 1929 r. prosił arcybiskupa Hlonda o pozwolenie, by mógł należeć do komitetu wyborczego do Rady
Stołecznego Miasta Poznania oraz do kandydowania w tychże
wyborach. Arcybiskup przystał na prośbę proboszcza63.
Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. ks. Narcyz Putz
5 dnia tego miesiąca opuścił Poznań i udał się do Warszawy64.
Tam po raz pierwszy został aresztowany przez Niemców
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4 października 1939 r65. Uwięziono go na Pawiaku. Zwolniono
stamtąd 17 października66.
Powtórnie ks. Putz został aresztowany przez Niemców
9 listopada 1939 r. w Poznaniu i osadzony w Forcie VII. Siostra księdza proboszcza Putza po jego aresztowaniu poszła do
Domu Żołnierza, w którym przebywało Gestapo, i zapytała,
dlaczego to uczyniono. Na co miała uzyskać od gestapowca
Wolffa odpowiedź „Denken Sie an Bromberg”, co znaczy
„Proszę wspomnieć Bydgoszcz”67. W areszcie w Forcie VII
żandarmi SS próbowali złamać ks. Putza poprzez ciągłe pastwienie się nad nim. Nie dawali mu spokoju nawet w nocy.
Prócz bicia dokuczały mu głód, chłód i straszliwy zaduch.
Widział tutaj, jak niemieccy oprawcy pozbawili 30 stycznia
1940 r. życia grupę inteligencji polskiej, strzelając z rewolwerów do poszczególnych osób, którym kazano biec szerokim
korytarzem. Pomiędzy nimi byli ks. prob. Stanisław Małecki,
ks. prob. Marian Poprawski, pastor Gustaw Manitius i inni
z Poznania68. Widział też, jak wywożono ks. prałata Pawła
Steinmetza, prepozyta kapituły kolegiackiej w Poznaniu. Był
świadkiem, jak wywożeni więźniowie musieli zostawić bagaż,
płaszcze i mieli związane ręce69. Mimo bestialskiego traktowania i nieludzkich warunków ks. Putz stał się prawdziwym
przewodnikiem duchowym dla współwięźniów. Swoją postawą dawał świadectwo, jak można znosić straszne cierpienia,
przyjmując je w duchu poddania się woli Bożej70.
25 kwietnia 1940 r. przewieziono ks. Putza wraz z księżmi: Florianem Deresińskim, Stefanem Drygasem, Romanem
Dyllickiem, Tadeuszem Etterem, Stefanem Matuszewskim,
Zbigniewem Spachaczem do obozu koncentracyjnego w Dachau71. Nadano mu numer obozowy 22 064. Po kwarantannie, 6 czerwca 1940 r. przewieziono go do obozu w Gusen,
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do tzw. wykańczalni Polaków. Pracował tam nosząc głazy
w kamieniołomie i przy budowie obozu. Następnie pracował
w komandzie układającym bruk na ulicach. Kamienie musiał
rozłupywać wielkim młotem i dostarczać je na plac apelowy
i drogi w obozie. Mimo że jego zdrowie słabło coraz bardziej
– i tak już mocno nadwerężone (pozbawiony był jednej nerki
oraz miał dusznicę bolesną), ks. Putz nie załamywał się na
duchu. Jak mówił świadek tych wydarzeń ks. Spachacz, ks.
Putz był prawdziwym ojcem i opiekunem duchowym innych
współwięźniów. Wszędzie go było pełno, organizował po kryjomu modlitwy, nabożeństwa. Przekonał nawet blokowego
Hugo Gascha, aby ten przeniósł z rewiru ks. dra Edwarda
Kozłowskiego, bo tak chciał uratować go przed śmiercią72.
8 grudnia 1940 r. ponownie wraz z innymi duchownymi
przewieziono ks. Putza do obozu w Dachau. Pracował tutaj
na plantacjach, a później w pończoszarni73. Głód, cierpienie,
szykany umiał przetrwać z pogodą ducha – dzięki modlitwie.
Szczególną modlitwą ks. Putza była Droga Krzyżowa. Intonował także Godzinki i Gorzkie żale.
Jeden ze współwięźniów ks. Gerard Mizgalski nazywał
go „hetmanem duchowym”. Wspominał, że ks. Putz cieszył się sympatią wszystkich polskich więźniów. Nazywano go
powszechnie generałem, dlatego że podczas przydziału ubrań
więziennych dla księży jeden z esesmanów, chcąc zakpić sobie
z kanonika, przydzielił mu stare wojskowe spodnie z szerokimi czerwonymi lampasami. Ks. Narcyz przyjął je radośnie.
Do obozu w Dachau przywożono coraz więcej księży.
Początkowo w jednej izbie bloku mieszkało po 70 osób, następnie już po 100, 120, 200, 220 osób. Po ciężkich miesiącach
w Gusen i Mathausen uwięzieni księża, klerycy i zakonnicy
z radością witali Wielki Post 1941 r. Po południu w pierwszą
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niedzielę Wielkiego Postu, kiedy wiadomo było więźniom,
że sztubowy, czyli „pan życia i śmierci” wyszedł do swoich
kompanów do pierwszego bloku prominentów niemieckich,
zasiedli oni w ciszy i skupieniu, łącząc się duchowo ze swoimi
parafianami w okupowanej Polsce, którzy z pewnością tak
jak więźniowie Dachau potajemnie odprawiali nabożeństwo
ku czci Męki Pańskiej. Ks. Putz trzęsącym się głosem zaintonował Gorzkie żale... Wszyscy podjęli śpiew. Ks. Narcyz
z pamięci recytował rozmyślania, zaś na koniec dodał: „(...)
wszystkie te zniewagi ofiarujemy Chrystusowi bolejącemu
za nas, za Kościół święty w ojczyźnie naszej umęczony, za
Prymasa naszego wygnanego, za biskupów uwięzionych
i zamordowanych, za wytrwanie nasze w cierpieniu i pohańbieniu, za tych wśród nas, którzy słabi są duchem, za
tych wśród nas, którzy są najbliżej śmierci i Sądu Bożego,
za braci i siostry nasze w kraju i w obozach, za żołnierzy
polskich na tułaczce, za umiłowaną Ojczyznę naszą”. Słowa
te wypowiedział bardzo szybko. Nie mógł powstrzymać
silnego wzruszenia74.
Ks. Mizgalski wspominał także, że kiedy w 1941 r. wybuchła epidemia tyfusu plamistego, odrutowano poszczególne
bloki i zarządzono długotrwałą i pełną szykan kwarantannę.
Zagęszczono mieszkańców bloków tak, że na jednym sienniku
spało po pięciu więźniów. Nasilaniu się epidemii sprzyjało
też ogólne zimno, niedostateczne urządzenia higieniczne,
zawszawienie, słaba dezynfekcja. „Opiekunowie” bloków
skrzętnie omijali te zaepidemiowane. Wówczas wśród więźniów zorganizował się pewnego rodzaju samorząd. Blok
księży organizował wykłady dla kleryków oraz nabożeństwa.
Oczywiście wszystko odbywało się w ścisłej tajemnicy przed
władzami obozowymi. Wtedy to ciągle „niespokojny w sercu
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swoim” ks. Narcyz zebrał brać kapłańską w sypialni bloku
i zaintonował: „Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą...” Początkowo ks. Putz śpiewał lękliwie z obawy przed
sztubowym. Jednak potem śpiewał coraz śmielej. Jak mówił
ks. Mizgalski, melodia Godzinek podobała się nawet leżącemu
na łóżku sztubowemu. Jak relacjonował dalej, ks. Narcyz znał
na pamięć tekst wszystkich „godzin”. Pięknym swoim basem
śpiewał tak wzruszająco, że więźniowie zapominali o głodzie
i tyfusie. Spoglądali na ks. Putza jak na Archanioła Gabriela
zwiastującego wielką radość75.
Ks. Narcyz Putz mimo wieku i choroby czuł się młodo.
Nie zaliczał się do tych, których jako starców zabierano do
transportu. Przeżył wielu młodszych kapłanów. Doczekał się
w 1942 r. tzw. okresu paczkowego. Mógł otrzymywać paczki
z domu. Zdawało się, że przeżyje. Otrzymaną w nich żywnością
dzielił się ze współwięźniami. W ostatnim liście do swojej siostry Wiktorii z 29 listopada 1942 r., dziękując jej za żywność,
napisał: „Niech Bóg ci wynagrodzi. To była Boża uczta”76.
Z przewlekłego przeziębienia, którego nabawił się podczas słotnych apeli na obozowym placu, wywiązało się zapalenie płuc77. Ks. Putz nie chciał się poddać chorobie. Chodził
z gorączką kilka dni78. Wreszcie umieszczono go w obozowym
szpitalu. Tutaj zmarł 4 grudnia 1942 r. (podawana jest również
data 5 grudnia 1942 roku)79. Oficjalnie zmarł na zapalenie
płuc. Jednak jak relacjonował ks. Mizgalski, ostatnim zabiegiem w obozowym szpitalu był zastrzyk benzenu80. Jego ciało
zostało spalone w miejscowym krematorium. Jak podawał
ks. Mizgalski, nastąpiło to w wigilię święta Niepokalanego
Poczęcia NMP81.
Postulator procesu beatyfikacyjnego ks. dr Roman Gintrowicz napisał: „Śmierć Sługi Bożego uważana była przez
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współwięźniów jako męczeństwo w sensie teologicznym.
W ich opinii Sługa Boży swoje więzienie i cierpienia przyjmował z poddaniem się woli Bożej. Jego zdanie się na wolę
Bożą wypływało z uprzedniej świętości życia”. Dodał także,
że parafianie kościoła św. Wojciecha w Poznaniu uważają go
za świętego kapłana – męczennika82.
Dbał stale o dobro parafian, troszczył się także o swych
wikariuszy. Księdzu Hieronimowi Lewandowskiemu ofiarował przed wojną swoją fotografię z dedykacją: „aby się
zakorzenił w parafii św. Wojciecha”83.
W pamięci wiernych zapisał się jako wymagający i pobożny duszpasterz. Znane było jego nabożeństwo do Męki
Pańskiej, codziennie odprawiał bowiem Drogę Krzyżową.
Szczególną czcią otaczał Matkę Bożą. Przejawem tego było
odmawianie Różańca, odprawianie nieszporów i godzinek.
Wdzięczni parafianie ufundowali tablicę poświęconą
swemu proboszczowi (obecnie znajduje się na murze przykościelnym). Jako ciekawostkę można dodać, że na płaskorzeźbie postaci Kapłana, artysta umieścił wesz. Przed laty, kiedy
proboszcz znalazł ją na sutannie – po powrocie z odwiedzin
u biednych parafian – miał powiedzieć, iż jest to jego „najważniejszy order”84.
Ks. kanonik Narcyz Marcin Putz, proboszcz parafii św.
Wojciecha w Poznaniu, został wraz z innymi 107 Męczennikami II wojny światowej beatyfikowany 13 czerwca 1999 r.
w Warszawie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas
Mszy św. beatyfikacyjnej papież powiedział: „Jeżeli radujemy się z beatyfikacji (...), to przede wszystkim dlatego, że
są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa – darem przywracającym nadzieję”.
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Sieraków – dom rodzinny ks. Putza
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Sieraków – miejsce
urodzenia i chrztu
ks. Narcyza Putza.
Widok na kościół
i jego wnętrze
w czasach jemu
współczesnych
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Rodzice ks. Narcyza Putza Władysław i Józefa z domu Brodniewicz
35

Matka
36

Fotografia z okazji 50-lecia ślubu rodziców. Jest tam najbliższa rodzina
i przyjaciele. Drugi od lewej siedzi ks. Narcyz Putz

Grób rodziców Józefy i Władysława. Fotografia z lat 30-tych
37

Harcerze ze sztandarem. Drugi od lewej Narcyz Putz.

Młodzi klerycy na kręgielni. Narcyz Putz drugi od prawej
38

Narcyz Putz
w latach kleryckich
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W grupie kleryków
– drugi od prawej

Jako młody kleryk

Wierni przyjaciele
ks. Narcyz Putz
i ks. Józef Prądzyński,
późniejszy infułat
40

„Pamiątka z ostatniego odpustu w Mądrych 22.03.1918 r.”

Księża :
Witold Klimkiewicz,
Narcyz Putz,
Walery Krzymiński
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5 -lecie
Stowarzyszena Młodzieży
Polskiej.
Z uroczystości
w parafii
Św Wojciecha
7.2.1932

Święconka dla
ubogich 1935 r.
42

Ks. Narcyz z siostrą Wiktorią (Wikcią)
Ks. Putz po operacji wraz
z lekarzami:
dr Tuszewski,
dr Strcki,
dr Stojałowski

Z pobytu w Krynicy.
Na zdjęciach ks. Narcyz,
jego brat Kazimierz
z żoną Teresą

Siostra Wikcia, bratanica
Barbara, ks Putz i „wierna
jak pies sarenka”.
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Pogrzeb Emilii Brocker zd. Wolańska. Śrem, rok 1935

Boże Ciało – procesja
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Prezydent Ignacy Mościcki gości w parafii św. Wojciecha w Poznaniu
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Na odwrocie zdjęcia: „Kochanej Basieńce serdeczności z Truskawca. Kąpię
się, piję kaftusię i odpoczywam. Uściski dla rodziców i rebiaty.
Twój stryjek”.

Księża Zbigniew Spachacz, Narcyz Putz, Walerian Krzymiński
46

Spotkanie w ogrodzie
z rodziną. Stoją od lewej:
siostra Jadwiga, ks. Putz,
matka,
za matką stoi siostra
Wiktoria, wyżej bratanek Tadeusz i bratanica
Barbara

Fotografia wykonana na probostwie św. Wojciecha.
Od lewej: siostra Wiktoria, bratanek Tadeusz, ks. Narcyz Putz, bratanek
Stanisław, siostra Jadwiga Muszyńska.
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Ks. Putz w czasie wypoczynku

48

Marienbad, 1935 r., ks. Narcyz Putz pierwszy od lewej

Czarniecka Góra, 1938 r. ks. Narcyz Putz drugi od prawej
49

Dopisek na odwrocie: „Akademia z okazji nominacji stryja na Kanonika 1937
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Podpis pod zdjęciem
„Kochanej Basi w Gwiazdkę 1935 r. ofiaruje stryj ks. Narcyz Putz”

51

52

„Kochanemu księdzu Hieronimowi Lewandowskiemu, żeby coraz
mocniejsze korzenie zapuścił na św. Wojciechu. Ofiarowuje proboszcz
ks. N. Putz. 24.12.1938 r.”
53

Oddajcie to Januszowi w niedzielę!
Kochany Kaziu! Opowiada mi właśnie żona kuzyna mego Tadeusza Maciejowskiego, który też mieszka w Dachowie, że znał brata Twego; był tam
szalenie lubiany, cudownie działał na otoczenie, ducha dodawał i podtrzymywał na duchu, że wyjechał jako sekretarz do Mantowa; ale jak kto wspomni
teraz o nim – to wszyscy łzy w oczach mają, nawet Gepowcy.
Na wniosek do H. odpowiedz rodzinie, że nie gdyż za dużo pracował na Pom.
– Nie mogą go koledzy zapomnieć. – Kuzyn mój jeszcze tam jest, mieszkał
w Puszczykówku. Żona jego przyjechała do nas do Krak. na pogrzeb swojej
matki a Danki teściowej, która u nas zmarła 18 III 41. Już drugi pogrzeb
z domu naszego na tej tułaczce – bo Wacuś brat Bolesia też u nas zmarł.
Serdecznie Cie ściskamy.
Marysia Latosińska

Wybrane grypsy przesyłane z obozu
54

„20.12.39. Uściski jestem zdrów. Kożucha nie przysyłaj. Może spróbuj
przysłać masło. Z Bogiem N. Szczęśliwych świąt”

„Koch. Igusku! 21.12.39
Wczoraj dostałem paczkę. Bóg zapłać. Pisać możesz przez pocztę również.
Napisz co słuchać 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 przysłać. Kilka pocztówek proszę.
Uściski Wasz N”

„27.12.39
Koch. Iguś! Paczkę na święta odebrałem, Bóg zapłać! Dobre było lekarstwo
na nerki od Dr Schlingmana. Wilja była trochę smutna, ale Bóg pomoże.
Zdrów jestem. Wspaniałą miałem brodę, ale ją we wilję zgoliłem. Piszcie
pocztówki. Obwijać proszę w stare gazety. Przyślij pocztówki nie frankowane.
Uściski z Bogiem N”
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Niemiecki dokument informujący o śmierci ks. Narcyza Putza
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Dokument o śmierci przesłany na ręce siostry Wiktorii
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Klepsydra zawiadamiająca o nabożeństwie żałobnym
w kościele św. Krzyża w Warszawie

20-lecie śmierci bł. Narcyza Putza. Obecni: ks. Arcybiskup Antoni Baraniak, ks. infułat Mendewski, ks. kan. Henryk Raiter, ks. Peik,
ks. Ignacy Walczewski, ks. Hieronim Lewandowski
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Kościół św. Wojciecha w Poznaniu

Tablica pamiątkowa na terenie parafii św. Wojciecha
59

Atrakcja w parafii św. Wojciecha – ruchoma szopka bożonarodzeniowa
wykonana przez kościelnego Romana Galasińskiego.
Figury przedstawiają ks, Kardynała Augusta Hlonda,
ks. Arcybiskupa Walentego Dymka i ks. Narcyza Putza

Kościół św. Jana Vianneya w Poznaniu na Sołaczu
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Pamiątki przechowywane
w kościele św. Jana Vianneya
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Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Poznaiu na Winiarach

1 listopada 1930 – poświęcenie kamienia węgielnego przyszłego kościoła
pw. św. Stanisława Kostki. Obecni ks. August kardynał Hlond – Prymas
Polski, ks. Narcyz Putz. Mszę odprawił ks. kanonik Ruciński
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Nowy kościół w Naramowicach wybudowany
w miejsce starego, spalonego drewnianego kościoła

Dopisek na odwrocie „Poświęcenie kościoła w Naramowicach w dniu
9.9.1935 r.”
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Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bydgoszczy
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