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 lsoba księdza pzczepana poszóńskiego nie jest dla nas anonimowaK 
eistoriografia dósponuje kilkoma biogramamiI w któróch w przóstępnó 
sposób przedstawiona została jego sólwetkaK Chronologicznie pierwJ
sza ukazała się informacja o jego śmierci Ezawierająca również wątki 
biograficzneF zamieszczona na łamach jiesięcznika masterskiego 
Płockiego przez Andrzeja oojewskiegoNK holejną publikacjąI dodajmó 
silnie nacechowaną emocjonalnieI bóło wspomnienie wieloletniego 
przójaciela księdza poszóńskiego – gana ŁaszczóńskiegoI w któróm 
jak dotóchczas w sposób najpełniejszó został ukazanó jego żóciorósOK 
Autorem następnego opracowania bół paturnin tierzbickiPK kiedawno 
ukazałó się również pozócje o lokalnóm zasięgu takie jakW „jisjonaJ
rze i _arbarzóńcó” czó „mrzasnóskie mortretó”I w któróch to nie poJ
minięto osobó prefekta4K lstatnim głosem polskiej nauki jest monuJ
mentalna praca pióra jichała jariana drzóbowskiego zbierająca bioJ
gramó duchowieństwa płockiego na przestrzeni kilku stuleciRK  

———— 
N AK o o j e w s k iI kekrolog/hsK pzczepan poszóńskiI „jiesięcznik masterski młocki” 
xdalejW jmmzI oK TPI NVUUI nr TJVI sK OROJORPK 
O gK  Ł a s z c z ó ń s k iI  tspomnienie o śpK księdzu prałacie pzczepanie poszóńskim (O4 uII 
N9N8-O Iu N988)I jmmI oK TSI NVVNI nr TJUI sK OVTJPN4K 
P pK  t i e r z b i c k iI  Bóli naszómi duszpasterzamiK hapłani hościoła młockiego zmarli 
w latach N9MN-OMMRI młock OMMRI sK ONOJONPK 
4 jK  _ o n d a r c z u kI  jisjonarze i BarbarzóńcóK tK NI lpowieści o codziennóm żóciu 
przasnóskiego ogólniaka w latach N9OP-OMMRI mrzasnósz OMMSI sK ROJRPX AK _ o r J
k o w s k iI  mK  h a s z u b o w s k iI  mrzasnóskie mortretóI czK PI mrzasnószJCiechanów 
OMMVI sK VSJNMO Etu również wspomnienie AK _orkowskiegoFK 
R jK  jK  d r z ó b o w s k iI  auchowieństwo diecezji płockiejK tiek uuI tK NI czK OI 
Płock OMMUI sK P4RJP4TK 
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 kiniejszó przóczónek stawia sobie za cel przedstawienie działalJ
ności księdza prefekta pzczepana poszóńskiego w latach NV4RJNVRMI 
tznK w czasie jego pobótu w mrzasnószuI w świetle dokumentów sproJ
kurowanóch przez tamtejszó mowiatowó rrząd _ezpieczeństwa muJ
blicznegoK Tak postawionó problem badawczó wódaje się w pełni 
uzasadnionó zważówszó na faktI że jak dotąd w literaturze przedmiotu 
nie zóskał on uznania badaczóI którzó skupiali się wółącznie na arJ
chiwaliach proweniencji kościelnejK 
 pzczepan ptanisław poszóński urodził się O4 uff NVNU rK w lstojach 
na modlasiu jako són eieronima i tładósławó z _iernackichK gego roJ
dzice posiadali duże gospodarstwo rolneI z którego czerpane dochodó 
umożliwiłó mu odebranie starannego wókształceniaX najpierw w okoliczJ
nóch szkołachI a następnie w mrówatnóm jęskim dimnazjum _iskupim 
w piedlcachI gdzie zdał maturę w NVPS rK mo uzóskaniu świadectwa dojJ
rzałości rozpoczął studia historóczne na hatolickim rniwersótecie iuJ
belskimK kiemniej zarzucił je dla obrania stanu duchownegoK t NVPT rKI 
za namową swojego kolegi Czesława ChojeckiegoI wstąpił do tóższego 
peminarium auchownego w młockuK Tam zastała go wojnaK t grudniu 
NVPV rK zmuszonó został do opuszczenia gmachów seminarójnóch i poJ
wrotu w rodzinne stronóK gesienią NV4M rK został przójętó do seminarium 
prowadzonego przez hsiężó mallotónów w lłtarzewieI z którego musiał 
uciekać w NV4O rK w związku z dekonspiracją jaka wówczas miała tam 
miejsceK kastępnie został przójętó do tóższego peminarium auchowneJ
go w hielcachI gdzie otrzómał wszóstkie wóższe święcenia Eprezbiterat 
NS s NV4P rKF z rąk tamtejszego ordónariusza biskupa Czesława haczJ
markaK kastępnie powrócił do diecezji siedleckiejK moczątkowo posługiJ
wał jako wikariusz w parafii eadónówI a następnie od NV44 rK w hrzeskuK 
ka początku NV4R rK udał się do młocka skąd został skierowanó do mrzaJ
snósza w celu objęcia prefekturó w tamtejszóch szkołachW gimnazjum 
i liceum oraz kapelanii u pióstr hlarósekJhapucónek ENV4RJNV4UFK ka 
stanowisku nauczócielskim pozostawał do roku NVRMI tjK do wódalenia go 
ze szkołó przez ówczesne władzeK kastępnie został wóznaczonó na kapeJ
lana pióstr jisjonarek śwK oodzinó w oatowie koło jławóK t NVRN rK 
na krótko pomagał w charakterze wikariusza w parafii dralewo po czóm 
został mianowanó proboszczem w lpinogórze koło CiechanowaK 
t NVRS rK przeszedł na probostwo w arobinieI na któróm pozostał aż do 
swojej śmierci w NVUU rK miastował ponadto szereg funkcji diecezjalnóchK 
_ół mKinK kierownikiem referatu katechetócznego kurii płockiejI ojcem 
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duchownóm diecezjiI czó wieloletnim ojcem duchownóm dekanatu raciąJ
skiegoK awukrotnie spotókałó go odznaczenia papieskie – w połowie 
lat SMK uu wK został szambelanemI zaś pod koniec żócia prałatem honoJ
rowóm gego ŚwiątobliwościSK 
 aziałalność poszóńskiego w mrzasnószu jest znana głównie za sprawą 
sprawozdań dekadowóchI które bółó wótworem mr_m w mrzasnószuTK 
mrefekt bół obiektem ich zainteresowania niemalże przez całó okres 
swojego pobótu w tómże mieścieK wachowana dokumentacjaI co prawda 
w swej naturze bardzo subiektównaI naświetla jego pracę duszpastersko 
– katechetócznąI która została uznana przez ówczesne władze za antóJ
rządowąK w jednej stronó są to wóimki głoszonóch przez niego kazańI 
z drugiej zaś zebrane wópowiedzi oraz ocena działalności nauczóJ
cielskiej w szkołachK mierwszó raz w sprawozdaniach dekadowóch 
nazwisko poszóński pada w NV4S rKI wówczas to podczas mszó śwK 
sprawowanej NM czerwca o godzinie NM odczótał list pasterski bpiskopaJ
tu molski zebranego w maju trK na gasnej dórzeI któró dotóczół spraw 
religijnoJspołecznóchK _ezpieka poza interesującómi punktami tego 
przesłania zanotowała również słowa jakie miał wópowiedzieć prefekt 
po przeczótaniu listuW „zjednajmó się i zniszczmó tóchI którzó chcą 
zniszczóć religię świętąI abó _óg nam dopomógł pomódlmó się 
amen”K aalej sprawozdawca zapisałI żeW „z wówodu księdza i tak 
odczótanego listu biskupiego dało się wóraźnie odczuć wrogie nastaJ
wienie tego księdza do obecnego rządu”K w kolei wieczorem tego saJ
mego dnia o godzinie NTK poszóński wraz z zakróstianem zerwał 
z parkanu przókościelnego plakató propagandowe nawołujące do głoJ
sowania podczas referendum „trzó razó tak”UK  we  względu  na  faktI  że  
hlaróskiJhapucónki nie mogłó opuszczać swojego klasztoru władze 
umożliwiłó im oddanie głosów w ich domu zakonnómK oazem z nimiI 
jako ich kapelanI głosował ksiądz prefektK _iorąc pod uwagęI że 

———— 
S morK gK Ł a s z c z ó ń s k iI tspomnienieI sK OVTJPN4X pK t i e r z b i c k iI Bóli naszó-
mi duszpasterzamiI sK ONOJONPI jK jK d r z ó b o w s k iI hsiądz prałat Czesław Cho-
jeckiK mroboszcz i dziekan w oópinieI młock OMMRI sK NPI T e n ż eI auchowieństwo 
diecezji płockiejI sK P4RJP4TK 
T fnstótut mamięci karodowej w tarszawieI pprawozdania dekadowe mowiatowego 
rrzędu _ezpieczeństwa mublicznego w mrzasnószuI sógnK MOMSLN44K 
U TamżeI kK NMU Eraport dekadowó za okres od U do NU sf NV4S rKFK 
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wszóstkie głosó oddane zostałó na nieI jest oczówistóm co wówczas 
zaznaczół ksiądz pzczepanVK  
 gak podaje Tt „pas” podczas mszó śwK dla młodzieżóI którą spraJ
wował prefekt OS u NV4T rK miał on powiedziećW „móI podobnie jak 
chrześcijanie za czasów rzómskichI jesteśmó obserwowani przez wroJ
gów hościołaI którzó chcą nas upokorzóćI bóśmó się zwrócili do nich 
z prośbą wózóskując momentó naszej słabościI lecz mó wzniesiemó 
hómn pochwalnó na cześć gezusaI chwalmó gego władzę i kierowanie”NMK 
w tego samego raportu dowiadujemó się równieżI że poszóński miał 
zlecićI w związku ze zbliżającą się akademią ku czci śwK ptanisława 
hostkiI napisanie referatu zatótułowanego Świętość to nasza broń jedJ
nej z uczennic przasnóskiego gimnazjumI któró to został skonfiskowanó 
przez służbę bezpieczeństwa przed jego wógłoszeniemNNK „pas” doniósł 
takżeI iż prefekt podczas jednego z nabożeństw zorganizowanóch dla 
swoich wóchowanków OR f NV4U rK mówiłW „szkoła to jak winnica pełna 
dojrzałóch winogronI lecz międzó nimi są inne niedojrzałeI kwaśnieI 
które się odrzucaK t naszej szkole znajdują się takie elementóI które 
podkopują naszą dobrą sławę i chcą zohódzić nas wobec wszóstkichI 
jednak dla takichI drzwi naszej szkołó będą zamknięteI bo dla ludzi bez 
moralności nie ma miejsca u nas”NOK Ten sam informator zawiadomił 
bezpiekę również o tómI że poszóński podczas kazania wógłoszonego 
na mszó dla młodzieżó mówiłW „że religia nie może bóć sprawą prówatJ
nąI jak to teraz wszóscó twierdząI lecz musi bóć podstawą naszego żóJ
cia gdóż głosi ona prawdę _ożą”K tiadomoI że na T sfff NV4U rK poJ
szóński wraz z nauczócielką hazimierą Chodkowską planował organiJ
zację zamkniętóch rekolekcji dla młodzieżó szkolnej w klasztorze sióstr 
hlarósekJhapucónekK Tt „pas” podał równieżI że podczas lekcji reliJ
giiI która miała miejsce OS ff NV4U rK prefekt krótókował postępowanie 
rewolucjonistów francuskich oraz kapoleonaK mótał uczniów co móśląI 
czó lepiej jest zostawić duchowieństwu ich majątekI czó też utrzómóJ
wać je na pensji państwowej? tówczas jeden z uczniów miał opowieJ
dzieć się za drugą z opcjiK ka co poszóński nie przóstał argumentującI 
———— 
V TamżeI kK NN4JNNR ENU sfJU sff NV4S rKFK 
NM TamżeI kK 4MT EPM uJPM uf NV4T rKFK Treść tego przemówienia podaje również 
tK Ł u k a s z e w s k iI mierwsze dekadó represjiI „oedutaK Ciechanowskie CzasopiJ
smo eistoróczne ”I nr TI OMN4I sK 4K 
NN TamżeI kK 4MT EPM uJPM uf NV4T rKFK 
NO TamżeI kK 4OM EN fJN ff NV4U rKFK 
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że wówczas zbót dużó wpłów na postawę księżó miałbó rządK _ólibó po 
prostu uzależnieni od ich kaprósówNPK w kolei Tt „hołacz” doniósłI że 
w jednóm ze swoich kazań wógłoszonóch NM fff NV4U rK ksiądz prefekt 
mówiłW „zbudujemó twierdze nowej siłóI zrealizujemó tęsknotę naszóch 
braciI o _oże daj nam wolną molskę”N4K Agent „pas” sógnalizowałI że 
prefekt podczas lekcji religii odczótał list papieski skierowanó do młoJ
dzieżóI traktującó o zagrożeniach płónącóch z materializmu i teorii 
aarwina oraz stosunku hościoła do tóch ideiNRK  
 t jednóm ze sprawozdań czótamóI że ksiądz pzczepan wraz z grupą 
profesorów gimnazjum i liceum przasnóskiego spotókali się na przójęJ
ciachI pod pozorem spotkań towarzóskichI gdzie omawiali sprawó poliJ
tóczneI mKinK co mają czónićI abó nie zawładnął nimi komunizm oraz 
w jaki sposób mogą odseparować od siebie tóch nauczócieliI którzó są 
przóchólni władzóNSK 4 uf NV4U rK profesor gimnazjum ptanisław maJ
luszko zakomunikował pozostałej części grona pedagogicznegoI że 
otrzómał polecenie od władz miejscowóchI abó młodzież szkolna nie 
chodziła jak dotóchczas parami do kościołaK Co prawda mogli uczęszJ
czać na msze śwKI jednak mieli to robić „każdó z osobna”K t odpowiedzi 
na to w dniu następnómI tjK R listopadaI poszóński miał powiedziećI żeW 
„z hościołem walczą już otwarciex…z ale mó młodzież do kościoła 
musimó chodzić xsic!z i kto w niedziele nie przójdzie do hościoła na 
wotówęI to ja się z nim załatwięI będę sprawdzał w hościele listę obecJ
nościI a dzisiaj o godzK NTJtej chcę widzieć wszóstkich na nowennie ku 
czci śwK ptanisława hostki”K ka co młodzież miała się tłumaczóćI że nie 
mogą przóbóć na nabożeństwo ze względu na organizowaną w tóm 
samóm czasie próbę generalną przed akademią przójaźni polskoJ
radzieckiejI która zaplanowana bóła na T listopadaK t odpowiedzi poJ
szóński miał wókrzóczeć „pierwszó hościół jak jakaś tam akademia”K 
Tak postawiona przez prefekta sprawa sprawiłaI że na próbę przóbóło 
jedónie TN ze NSM uczniówNTK 

———— 
NP TamżeI kK 4OV EN ffJN fff NV4U rKFK 
N4 TamżeI kK 4PU ENJPN fff NV4U rKFK 
NR TamżeI kK 4RV ENJPN s NV4U rKFK 
NS _ezpieka zanotowałaI że poza prefektem zbierali się gózef ltłowskiI wógmunt 
aobrowolskiI wxofia?z masarskaI ptanisław halińskiI gulian AndrusiwI ptanisław 
maluszkoI ptanisława maluszko oraz ptefan _udnickiI któró należał homitetu lpieki 
oodzicielskiejK morK tamżeI kK RNVK 
NT TamżeI kK RNV ENJPM uf NV4U rKFK 
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 mod koniec NV4U rK w mrzasnószu odbóła się konferencja wwiązku 
kauczócielstwa molskiego pod przewodnictwem dórektora tamtejJ
szego gimnazjum Annó ozepeckiejK tógłosiła ona również referat 
o ówczesnej sótuacji politócznej w molsce i poza jej granicamiK gednóm 
z wątków tego wóstąpienia bóła wroga działalność duchowieństwaI 
co skutkowało włączeniem się do dóskusji księdza poszóńskiego oraz 
gózefa ltłowskiegoK mrelegentce zadano pótanie czóm udowodni ową 
wrogą działalność kleruK ka co ozepecka w responsie obarczóła winą 
kler za działanie schwótanej niedawno bandó grasującej w gimnazjum 
oraz buntó w szkoleNUK 
 Ciekawe informacje przónosi nam zachowana fragmentarócznie 
korespondencja dotócząca zwolnienia księdza poszóńskiego ze stanoJ
wiska nauczóciela w przasnóskim liceumK f sekretarz molskiej wjednoJ
czonej martii oobotniczej w mrzasnószu ptanisław gastrzębski piszącI 
OV uff NV4V rKI do wódziału wojewódzkiego mwmo w tarszawie inJ
formował o zakładaniu kółek różańcowóch na terenie gimnazjum przez 
prefektaK we swojej stronó przórzekłI że postara się jak najszóbciejI bez 
rozgłosuI je zlikwidowaćI zaś oceniając osobę poszóńskiego stwierdziłI 
żeW „jest to tak wótrawnó łotr do opanowania młodzieżó i wókręcania 
się z popełnionóch krętactwI że trudno będzie nam utrzómać i zlokaliJ
zować xsic!z z jego obecnością w dimnazjum”K waś adnotacja na dole 
listu nosząca datę OV f NVRM rK informuje nas o podjęciu decózji o zwolJ
nieniu poszóńskiego ze szkołóNVK w kolei kurator okręgu warszawskiego 
w piśmie datowanóm OS fs NVRM rK do jinisterstwa lświató stwierdzaI 
że prefekt został wódalonó ze szkołó zaW „wóchowówanie młodzieżó 
w duchu wrogim do molski iudowejK hsK poszóński Eprzó każdej okazji – 
skreśloneF nadawał lekcjom religii ton politócznóK wakładał na terenie 
szkołó kółka różańcoweI w któróch młodzież bóła nastawiona scepJ
tócznie do osiągnięć oządu i mas pracującóch”OMK  
 hsiądz prefekt pzczepan ptanisław poszóński zapisał się na trwałe 
w pamięci mieszkańców mrzasnószaI o czóm dobitnie przekonał się 
piszącó te słowa w trakcie zbierania materiałów na potrzebó pisanej 
———— 
NU TamżeI kK RPM ENJPN uff NV4U rKFK cragmentó niniejszego sprawozdania zamieszJ
czone w jK _ondarczukI jisjonarze i BarbarzóńcóI sK 4VK 
NV Archiwum maństwowe w jilanówkuI huratorium lkręgu pzkolnego tarszawskiegoI 
sógnK N4SI kK OSRK t tóm miejscu pragnę serdecznie podziękować za pomoc w dotarciu do 
archiwaliów przechowówanóch w jilanówku manu jariuszowi CelmerowiK 
OM TamżeI kK OSPK 
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biografii tegoż kapłanaK w jednej stronó starannie wókształconóI 
z drugiej zaś potrafiącó w sposób przóstępnóI dostosowanó do percepJ
cji odbiorcóI głosić naukę wiaró katolickiejK we swoich zadań starał się 
wówiązówać w jak najlepszó sposóbI zawsze w duchu posłuszeństwa 
w stosunku do swoich przełożonóchK gego gorliwa praca duszpasterJ
skaI zwłaszcza wśród młodzieżó szkolnejI spotkała się ze znaczącóm 
sprzeciwem władz komunistócznóchI czego zwieńczeniem bóło usuJ
nięcie goI ale także innóch nauczócieli mającóch poglądó prawicoweI 
z przasnóskiego „ogólniaka”K kie sposób nie zauważyćI że gros zeJ
branóch na niego materiałów pochodzi z NV4U rK co może sugerować 
celowe gromadzenie dowodówI które mogłó stać się pretekstem do 
jego zwolnieniaK pprawował on specjalne msze śwKI o godzinie VKPM 
w przasnóskiej farzeI dedókowane młodzieżó szkolnejK lrganizował 
nabożeństwaW majoweI czerwcoweI różańcoweI nowennę ku czci  
śwK ptanisława hostkiI kółka różańcowe oraz rekolekcjeI również 
zamknięteI dla swoich wóchowankówK gak się wódaje głównóm inJ
formatorem bezpieki ETt „pas”FI któró donosił na poszóńskiego bół 
jeden z jego uczniów o czóm przekonuje nas charakter poruszanóch 
treści – zarówno wópowiedzi prefekta w kościeleI jak i w szkoleK 
hsiądz poszóński starał się nauczóć młodzież postaw chrześcijańJ
skichI ale nie zapominał również o patriotózmieK tódawać bó się 
mogłoI że komuniści usuwając go ze szkołó wógraliK kic bardziej 
mólnegoK gego niespełna pięcioletnia posługa w mrzasnószu przóniosła 
niespodziewane owoce – w ślad za swoim prefektem wielu z jego 
uczniów zdecódowało się wejść na drogę powołania kapłańskiegoK 
ka zakończenie warto dodaćI że zmarł w opinii świętościI O fu NVUU rKI 
w pierwszó piątek miesiąca na skutek kolejnego zawałuK gego pogrzeb 
stał się swoistą manifestacjąK _rało w nim udział trzech biskupów 
Ewógmunt hamińskiI gan tosińskiI Andrzej puskiFI niemalże dwustu 
pięćdziesięciu kapłanów oraz około NM tósK wiernóchONK 
 

_________ 
 
 
 

———— 
ON lpis pogrzebu porK Archiwum marafialne w arobinieI hronika parafialnaI rok NVUU 
Ebez foliacji i paginacjiFK 
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awfAŁAiklŚĆ KpfĘawA PobcbKTA pwCwbPAkA plCwYŃpKfbdl  
t PowApkYpwr t ŚtfbTib alKrMbkTÓt  

rowĘar BbwPfbCwbŃpTtA 
 
 ptreszczenieW kiniejszó artókuł traktuje o działalności księdza prefekta pzczepana 
ptanisława poszóńskiego w świetle dokumentów Esprawozdań dekadowóchF wótworzoJ
nóch przez mowiatowó rrząd _ezpieczeństwa mublicznego w mrzasnószu w latach NV4RJ
NVRMK pą to przede wszóstkim wóimki głoszonóch przez niego kazańI jak również zebrane 
wópowiedzi osób trzecich oraz ocena działalności nauczócielskiej w szkołachK mrzasnósz 
bół pierwszą placówka duszpasterska poszóńskiego w diecezji płockiejI na którą został 
skierowanó w charakterze prefekta szkół gimnazjalnóch i licealnóchK wóskał wówczas 
wielki szacunek swoich uczniówK mrzókładał wiele uwagi do zaszczepienia wśród młoJ
dzieżó wiaró chrześcijańskiejK wnanó bół również z propagowania kultu śwK ptanisława 
hostki wśród swoich podopiecznóchI dla któróch bół zarazem wzorem godnóm naśladoJ
waniaI czego przejawem jest również faktI iż cześć z jego uczniów wóbrała później drogę 
powołania kapłańskiegoK kauczócielem w przasnóskich szkołach pozostawał do NVRM rK 
kiedó to został wódalonó ze szkołó przez ówczesne władze państwowe „za wóchowówaJ
nie młodzieżó w duchu wrogim do molski iudowej”K  
 
Słowa kluczoweW mrzasnószI hlaróskiJhapucónkiI diecezja płockaI prefektI mowiatowó 

rrząd _ezpieczeństwa mublicznegoI hościółI ksK pzczepan ptanisław poszóńskiK 
 
 

Teb ACTfsfTY lc PobcbCT pwCwbPAk plpwYŃpKf fk PowApkYpw  
fk Teb ifdeT lc Teb alCrMbkTp lc pbCrofTY lccfCb 

 
 AbstractW The subject of the present article is the activitó of oevK mrefect pzczepan 
ptanisław poszóński in the light of the documents Edecade reportsF of the aistrict lffice of 
mublic pecuritó in mrzasnószI in the óears NV4RJNVRMK The documents mainló consist of 
extracts of his sermons as well as third partó statements and the assessment of educational 
activitó in schoolsK mrzasnósz was poszóński’s first pastoral assignment in the aiocese of 
PłockI where he acted as the prefect of lower and upper secondaró schoolsK ee won conJ
siderable respect of his pupilsK ee paid much attention to instilling Christian faith among 
óoung peopleK ee was known for propagating the cult of ptK ptanislaus hostka among his 
pupilsI for whom he was a role modelI which was later proved bó manó of his pupils 
choosing the waó of priestló vocationK ee was a teacher in schools in mrzasnósz until NVRMI 
when he was expelled from school bó state authorities for “educating óoung people in the 
spirit hostile to meople’s oepublic of moland”K 
 
Keó wordsW mrzasnószI  Capuchin  moor  ClaresI  diocese  of  młockI  prefectI  aistrict  

lffice of mublic pecuritóI the ChurchI oevK pzczepan ptanisław poszóńskiK 
 

Translated bó eanna oóbkowska 
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