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KSIĄDZ JÓZEF KUCZYŃSKI –
DUSZPASTERZ, PRZYWÓDCA, ŁAGIERNIK
Wojny i kryzysowe sytuacje są prawdziwą próbą ducha i charakteru, –
jak mówił Seneka Młodszy: „Próbą złota jest ogień, a cierpienie – dzielnych
ludzi”. Takim sprawdzianem dla wielu była też druga wojna światowa wraz
z wszystkimi jej nieszczęściami. Ksiądz Józef Kuczyński przeszedł przez ten
test doskonale – był nie tylko dla swoich parafian duszpasterzem, ale także
nieustraszonym przywódcą, którego bezgraniczna wiara w moc Bożej
Opatrzności, a także zdolności militarne i organizacyjne sprawiły, że Polacy
z Dederkał i Szumbaru w cudowny sposób uratowali się z wołyńskiej rzezi.
Kiedy w 1943 roku na Wołyniu nasiliły się ataki band UPA
na mieszkających tam Polaków, niepokoje te nie ominęły również parafii
księdza Kuczyńskiego. Ukraińcy mordowali całe wsie – kobiety, dzieci, starców,
a domy wraz z całym dobytkiem puszczali z dymem. Ich okrucieństwo
nie miało granic. Wspomina o tym Bronisław Omelański, który przed wojną
wraz z rodziną mieszkał w parafii księdza Kuczyńskiego i był świadkiem
opisywanych wydarzeń, a po wojnie wraz z innymi krajanami opuścił Wołyń
i przyjechał do Krzywizny niedaleko Kluczborka w województwie opolskim.
Oto jego relacja:
Z banderowcami nie dawali sobie rady nawet Niemcy, którzy ich
wcześniej wyszkolili i wyposażyli w broń. Myśleliśmy początkowo, że nic nam
nie może się stać. Dziadek i babcia leczyli Ukraińców, zwykle za darmo.
Dziadek jako leśniczy przymykał oko na drobne kradzieże drewna, bo wiedział,
że ludzi nie stać na opał. Nasza rodzina wybudowała studnię dla całej osady.
Wydawało się, że to może dać nam nietykalność. Ale koleżanka mamy,
Ukrainka, ostrzegła ją, że na naszą rodzinę został wydany wyrok i musimy
jak najszybciej uciekać – a mieszkaliśmy wówczas nie w głównej wsi, ale na jej
peryferiach, czyli tzw. kolonii. Wyjechaliśmy więc do Dederkał gdzie było
bezpieczniej, bo przebywający tam Polacy zorganizowali samoobronę.
Wieczorami chronili się w miejscowym kościele, bo tylko on dawał nadzieję na
ratunek.
Było tam około stu osób, w tym ja z rodzicami, dziadkowie Roman
i Teresa Głowaccy, Julian i Zofia Bronczkowscy oraz wujek Kazimierz i ciotka
Marianna z córeczką Danusią – wspomina ten przykry los Bronisław Omelański
i mówi dalej: Ksiądz Kuczyński mieszkał wówczas w Szumbarze. Kiedy jednak
mordy na Polakach zaczęły się przeradzać w pogromy, zaprzyjaźniony batiuszka z szumbarskiej cerkwi poinformował naszego proboszcza, że banderowcy
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zaocznie go sądzili i wydali na niego wyrok śmierci. Wtedy ksiądz Kuczyński
przeniósł się do Dederkał i razem z wiernymi zamieszkał w kościele. Wielu
z tych, którzy schronili się w świątyni, nie miało już domów, żywności, ani
żadnego dobytku. Ci, którzy jeszcze coś posiadali, na dzień opuszczali kościół,
by oporządzić zwierzęta, a na noc wracali do kryjówki, którą była świątynia.
Z czasem wszyscy polscy mieszkańcy parafii i uciekinierzy z innych wiosek
przenieśli się na stałe do Dederkał. Oczywistym stało się, że trzeba się będzie
bronić. Głównym organizatorem samoobrony i jej dowódcą został ksiądz
Kuczyński, którego dzielnie wspierała jego matka, Antonina Kuczyńska.
Aby obrona była skuteczniejsza, zamurowano okna w dzwonnicy i zrobiono
otwory strzelnicze, drzwi wejściowe wzmocniono grubą belką dębową,
zabezpieczono wejścia na dach oraz do kościoła i pomieszczeń klasztornych.

Kościół i klasztor w Dederkałach. Obecnie znajduje się tu cerkiew.

Pan Bronisław Omelański pamięta, że niektórzy mężczyźni mieli broń –
w sumie było to siedem karabinów różnej konstrukcji, około trzysta sztuk
amunicji, parę pistoletów i dubeltówek myśliwskich, w tym dwie jego dziadka.
Opowiada dalej: Było też trochę granatów, które mieszkańcy dostali od żołnierzy
węgierskich przechodzących przez Dederkały w zamian za żywność. Na dzwonnicy kościoła zorganizowano wartownię, a wchodziło się do niej po drabinie.
Ważny elementem obrony stanowił mur wysoki na 2,5 metra i szeroki
na 1,5 metra, który opasywał zarówno kościół jak i klasztor.
Życie w kościele było bardzo trudne. Dokuczało zimno oraz brakowało
żywności. Wprawdzie zmagazynowano trochę zboża, znalazły się też żarna,
a nawet wybudowano prowizoryczny piec do pieczenia chleba. Niestety,
nie na długo wystarczyło zboża i chroniącym się w świątyni zaczął grozić głód.
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Dopiero po żmudnych pertraktacjach ksiądz otrzymał od Niemców trochę mąki.
Proboszcz Kuczyński, oprócz troski o zapewnienie ludziom jedzenia, wiele razy
wspólnie ze swoją matką musiał przekonywać wątpiących, że obrona ma sens,
że cudowny obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, umieszczony na ołtarzu
dederkalskiego kościoła, po raz kolejny nie zawiedzie swoich czcicieli i pomoże
wyjść żywym z tego piekła. Obrońcy nie mieli dużego doświadczenia
wojskowego – wielu z nich nigdy nie miało w ręku broni. Nie grzeszyli też
odwagą, a jednym z najodważniejszych był mój wuj Kazimierz, który swobodnie władał bronią, kiedyś bowiem zaliczany był do jednego z najlepszych
żołnierzy podczas przeszkolenia wojskowego w Dubnie.
Bronisław Omelański pamięta również, że w dużym domu naprzeciw
kościoła dederkalskiego stacjonowali niemieccy żołnierze. Na noc dawali
księdzu cztery karabiny, które rano musiał im oddawać. Byli też oni buforem
przed ukraińskimi bandami. W styczniu 1944 roku, w zależności od sytuacji
na froncie, Niemcy to opuszczali Dederkały, to do nich wracali. Wreszcie
na początku lutego odjechali do Krzemieńca, zabierając ze sobą tych mieszkańców, którzy wyrazili taką wolę. Wtedy sytuacja Polaków zgromadzonych
w kościele zmieniła się diametralnie. Mieli świadomość, że teraz już nikt ich
nie ochroni przed banderowcami i są zdani tylko na siebie.
Bronisław Omelański tak relacjonuje ten okres: Ludzie znieśli
do świątyni cały swój dobytek. Kościół był zagracony, jedynie jego środek
służył jako sypialnia. Ksiądz Kuczyński spał na stopniach ołtarza, jego matka
i siostra zakonna wraz z dziećmi spały w zakrystii. Sytuacja najmłodszych była
bardzo trudna. Kiedy dorośli zajmowali się organizacją samoobrony i wyżywienia, my, dzieci, pozbawione ruchu i zabawy, nudziliśmy się i psociliśmy.
Proboszcz zorganizował dla nas szkołę, którą prowadził emerytowany
nauczyciel Iszczuk, zaś katechetką była siostra Antonina Tomasik. Wówczas
podzielono nas na dwie grupy – klasę pierwszą, która uczyła się pisać i czytać
oraz klasę wyższą. Były również lekcje muzyki i śpiewu, bo Iszczuk dobrze
grał na skrzypcach. Uczyliśmy się nie tylko pieśni religijnych, ale także
narodowych. Na zakończenie nauki otrzymaliśmy świadectwa ze stopniami,
podpisane przez nauczyciela, katechetkę i księdza oraz opatrzone pieczęcią
kościelną. Proboszcz Kuczyński był na tyle przewidujący, że wszyscy jego
parafianie dostali niezbędne dokumenty – świadectwa chrztu czy małżeństwa.
Pan Bronisław wierzy, że Bóg cały czas czuwał nad obrońcami, bo jak
inaczej według niego nazwać fakt, iż pewnej nocy do księdza zgłosił się
Rosjanin, Waśka Stiepanow, który w znaczący sposób przyczynił się do tego,
że obrona kościoła się udała, a obrońcy uszli z życiem.
Bronisław Omelański mówi: Waśka podobno jako partyzant brał udział
w walkach na Karpatach i został tam ranny. Z pola bitwy miała go zabrać
dziewczyna, z którą później się ożenił. Przez jakiś czas ukrywali się u Polaków
na skraju Dederkał, ale kiedy przyszli banderowcy, udało mu się z żoną
i dzieckiem uciec przez okno, dotrzeć do kościoła z nadzieją na ratunek. Jak się
później okazało, był to człowiek niezmiernie zdolny w kwestii konstrukcji
materiałów wybuchowych, potrafił skonstruować zapalniki do wszelkiego
rodzaju min oraz do każdego pocisku wstawić głowicę.
Niemcy część swojego uzbrojenia wrzucili do stawu w Dederkałach.
Obrońcy to wydobyli i przetransportowali do kościoła. Były tam między innymi
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dwa pociski metrowej długości. W ogrodzie przy klasztorze jeden odpalono.
Wybuch był potężny. Banderowcy zaczęli mówić, że Polacy mają armatę.
Oprócz tego pewnej nocy Waśka wraz z grupą obrońców odkopał osiemdziesiąt
sztuk gruszek do min, które Niemcy ukryli nim opuścili wioskę. To też było
bardzo cenne znalezisko. Przywiezionymi „skarbami” zajął się Waśka.
Skonstruował wiele zapalników do min. Rozmieszczono je przy bramie
dzwonnicy, przy wejściu do klasztoru oraz tam, gdzie mury były najsłabsze.
Pan Bronisław opowiada dalej: Pewnego dnia Ukraińcy zwrócili się
do księdza Kuczyńskiego, aby pozwolono zabrać im trochę zboża, które
wcześniej byli zmuszeni oddać Niemcom w ramach kontyngentu. Ustalono
więc, że od godziny ósmej do szesnastej mogą przyjeżdżać i będą wpuszczani
po jednej furmance. Była to też okazja, by zademonstrować Ukraińcom jaką
„potęgą” militarną dysponują obrońcy. Mężczyźni byli obwieszeni karabinami,
pistoletami i granatami. W koszykach leżały na wierzchu granaty, a pod spodem
atrapy, czyli szmaty. Przód wozu z przyciętym dyszlem przykryto brezentem,
żeby wyglądało to na armatę, której huk rzekomo wcześniej Ukraińcy słyszeli.
Nasz „arsenał” musiał więc zrobić na nich wrażenie.
Ksiądz Kuczyński okazał się też prawdziwym obrońcą wiary, który nawet
w tych nieludzkich, barbarzyńskich czasach heroicznie żył Ewangelią. Kiedy
Ukraińcy zaczęli palić polskie domy w Dederkałach, mężczyźni zgromadzeni
w kościele w odwecie chcieli palić ukraińskie. Proboszcz stanowczo się temu
sprzeciwił. Msza święta odprawiana była codziennie – mimo oblężenia i samoobrony.
Bronisław Omelański pamięta też, że pewnego dnia do kościoła
dostarczono list adresowany do zgromadzonych tu Polaków. Banderowcy żądali
w nim złożenia broni lub wydania niektórych osób spośród ukrywających się.
Grozili, że w razie odmowy rozbiją kościół, a wszyscy przebywający
tam zostaną wymordowani. List i zawarte w nim ultimatum wywołały popłoch
– wspomina cytowany już Bronisław Omelański i mówi: – Znów więc wkradło
się zwątpienie i strach. Ksiądz przekonywał, że jeśli się poddamy,
to i tak zginiemy, i tak nas wymordują, więc lepiej zostać oraz się bronić.
Dzielnie w tych ciężkich chwilach zachowywała się matka księdza, starając się
pocieszać płaczące i zrozpaczone kobiety. Również wspomniany Waśka,
rosyjski partyzant, przekonywał, że mamy czym i jak się bronić. Nie wszystkich
jednak to przekonało, ludzie nie wytrzymywali nerwowo. Część odeszła
z kościoła sądząc, że poza nim się uratują. Niestety, zostali zabici przez
banderowców.
Banderowcy wiedzieli, że póki proboszcz Kuczyński jest z nami,
jesteśmy silni, przede wszystkim duchowo – wspomina to do dzisiaj Bronisław
Omelański. – Dlatego głowili się, jak pozbyć się księdza oraz próbowali
wciągnąć go w pułapkę. Przysłali nawet człowieka z Nowego Sadu z pismem
w języku niemieckim i pieczątką Poczty Polowej SS. W piśmie tym Niemcy
rzekomo wzywali księdza do stawienia się w biurze w Nowym Sadzie.
Proboszcz jednak zauważył, że pismo było pisane tą samą ręką, co wcześniejsze
ultimatum, więc była to ukraińska prowokacja.
Bronisław Omelański pamięta, że 21 lutego 1944 roku do Dederkał
przyszły oddziały Armii Czerwonej. Mówi: Czuliśmy, że jesteśmy uratowani,
zapanowała radość, zabrzmiało dziękczynne „Te Deum laudamus” – „ Ciebie
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Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała”. Rosjanie byli zdziwieni, że Polacy w Dederkałach
zdołali zorganizować samoobronę i wytrwać w tych ciężkich, zimowych
warunkach, podczas gdy Wołyń spływał krwią rodaków. Wiedzieliśmy,
że zawdzięczamy to księdzu Kuczyńskiemu i cudownemu obrazowi Jezusa
Ukrzyżowanego. Za zorganizowanie samoobrony w Dederkałach duchowny
został odznaczony przez Armię Krajową Krzyżem Walecznych.

Kościół w Dederkałach – obecnie cerkiew, 2016 r.

Po wojnie ksiądz Józef Kuczyński nie zdecydował się na repatriację
do Polski. Twierdził, że jego powołaniem jest praca wśród tych, którzy zostali
w ZSRR. Natomiast większość jego parafian osiadła w Krzywiźnie i mieszka
tam do dzisiaj. Wyjeżdżając zabrali ze sobą także cudowny obraz Jezusa
Ukrzyżowanego.
W styczniu 1945 roku, kiedy ksiądz Józef Kuczyński przebywał
w Dnieprodzierżyńsku (obecnie Kamieńskie w obwodzie dniepropietrowskim
na Ukrainie), aresztowało go NKWD. Trafił do więzienia w Kijowie, gdzie
w jednej małej celi był przetrzymywany z siedmioma innymi księżmi.
W swoich wspomnieniach pt. „Między parafią a łagrem” były proboszcz
Dederkał pisał, że kapłani starali się nie tracić ducha. Odmawiali wspólnie
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różaniec, śpiewali gorzkie żale, odprawiali nabożeństwa majowe, a także
prowadzili wykłady – każdy ze swojej specjalności. I tak np. ksiądz Władysław
Bukowiński (beatyfikowany w 2016 roku) mówił o historii, ksiądz Bronisław
Drzepecki – o teologii i dogmatyce, a ksiądz Kuczyński – o sprawach
społecznych.
Wspomniani księża byli sądzeni, a wyrok zapadł w Moskwie. Wszystkich
skazano na 10 lat łagru. W efekcie Józef Kuczyński trafił do Workuty. Warunki
były bardzo trudne – ciężka praca, straszny głód, zimno, a także prześladowania
ze strony obozowych mafii, złożonych z kryminalistów, którzy byli tam
bezkarni, a wręcz namawiani do gnębienia duchownych. Okradli oni księdza
Kuczyńskiego, a gdy próbował się bronić – bili go, uszkadzając kość w łokciu.
Ksiądz Józef Kuczyński pracował najpierw w kopalni, następnie
w fabryce narzędzi, a w końcu skierowano go do zbiórki siana w pobliżu
Oceanu Lodowcowego, gdzie niejednokrotnie kosił, stojąc godzinami w zimnej
wodzie, sięgającej powyżej kostek. Trzy miesiące przed terminem zwolniono
byłego dederkalskiego proboszcza z obozu, ale nie mógł wyjeżdżać z Workuty.
Miał jednak możliwość swobodnego poruszania się po terenie. Pod przykrywką
pracy w kopalni, zajął się duszpasterstwem – 900 metrów pod ziemią odprawiał
Msze święte i nabożeństwa, spowiadał i komunikował.
Kiedy już ksiądz Kuczyński mógł opuścić Workutę, zdecydował się
na wyjazd do Kazachstanu. Trafił do Taińczy. W mieście i okolicach
w dwudziestu sześciu osiedlach mieszkało ponad 20 tysięcy ludzi spragnionych
Boga, Polaków i Niemców, których wiara przetrwała, mimo iż przez wiele lat
nie widzieli kapłana, nie mieli możliwości uczestniczenia w Mszach świętych
i przystępowania do sakramentów.
Ksiądz Józef Kuczyński tak pisał w swoich wspomnieniach:
„Gdy przystąpiłem w Taińczy do pracy, ludzie zaczęli garnąć się do kościoła.
Przyjeżdżali z odległości 40, 60, a nawet 80 kilometrów na pudłach
samochodów ciężarowych, nawet wśród upałów i zamieci piaskowej, a w zimie
w mróz i śnieg – ciepło odziani.
Pracowałem w warunkach nadzwyczaj ciężkich: wyjazdy były trudne,
trzeba było nieraz jechać 50 km do chorego, latem panowały upały do +40
stopni Celsjusza, a zimą mrozy do -40 stopni, a nade wszystko byłem
w ciągłym strachu, że coś się może stać”.
Duchowny jeździł po całej rozległej parafii, często sprawował posługę
nocą. Zdarzało się, że miejscowa władza zabraniała odprawiania Mszy
i sprawowania nabożeństw – nigdy nie było wiadomo, czy to zakaz czasowy,
czy trwały. Księdza Józefa Kuczyńskiego szykanowano też na inne sposoby.
Nękany był wysokimi podatkami, drobiazgowymi i wielogodzinnymi kontrolami, prokuratorskimi przesłuchaniami. Na zlecenie władzy miejscowa prasa
preparowała kłamliwe artykuły na temat księdza – nazywano go darmozjadem,
spekulantem, który dorobił się na handlu dewocjonaliami oraz watykańskim
agentem. W ten sposób starano się zniechęcić kapłana do pracy i sprawić,
by wyjechał. W tych trudnych chwilach duchownego wspierali nie tylko wierni,
ale także mama Antonina i dwie siostry, które dołączyły do niego
w Kazachstanie. W efekcie tej nagonki w grudniu 1958 roku ksiądz Kuczyński
został ponownie aresztowany i znów skazany na dziesięć lat łagrów. Tym razem
trafił do obozu w obwodzie irkuckim. Po siedmiu latach – w styczniu 1965 roku
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– wyszedł na wolność. Udał się na Ukrainę i zamieszkał w Barze, a od 1966 roku
duszpasterzował w Wierzbowcu koło Winnicy w diecezji kamienieckiej.
W 1970 roku ksiądz Kuczyński przyjechał do Polski, bo dopiero wtedy
dostał zgodę na wyjazd z ZSRR. Głównym celem jego podróży była Jasna Góra,
gdzie brał udział w spotkaniu kapłanów z dawnych Kresów i byłych więźniów
sowieckich łagrów. Przy okazji duchowny odwiedził też w Krzywiźnie swoich
dawnych wiernych. Wizyta zbiegła się z odpustem parafialnym, który miał
miejsce 13 października. Uroczystość poprzedziły staranne przygotowania
związane z porządkowaniem oraz przystrajaniem kościoła, ale przede wszystkim z przygotowaniami duchowymi – spowiedzią i czuwaniem na modlitwie.
Spotkanie po latach było bardzo wzruszające – niejednemu łza się w oku
zakręciła, wróciły wspomnienia, również te bolesne, związane z wojną i obroną
kościoła w Dederkałach.

Ksiądz Józef Kuczyński w odwiedzinach u swoich byłych parafian
w Krzywiźnie. Ksiądz stoi w przedostatnim rzędzie w drzwiach plebani, a za nim
w głębi ksiądz Eugeniusz Butra. Zdjęcia udostępnił B. Omelański.

Msza odpustowa rozpoczęła się od uroczystej procesji, podczas której
ksiądz Józef Kuczyński, niosący cudowny obraz dederkalski, został
wprowadzony do świątyni w Krzywiźnie w towarzystwie ówczesnego proboszcza księdza Eugeniusza Butry – też kresowiaka, który przed wojną był
kapłanem w parafii Wierzbowiec, ale koło Trembowli.
Pan Bronisław Omelański był uczestnikiem tego wydarzenia i tak
je pamięta: Parafianie zamówili dwa wota w podziękowaniu za cudowne
ocalenie przed banderowcami. W czasie Mszy nasz dawny proboszcz wygłosił
kazanie, dziękując Bogu za ocalenie w swoim i parafian imieniu. Ponadto
gorąco zachęcał, aby parafianie przypominali dzieciom o cudownym ocaleniu
przed banderowcami, a zarazem nie przestawali oddawać czci obrazowi Jezusa
Ukrzyżowanego. To co mówi ksiądz Kuczyński, zrobiło na wszystkich ogromne
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wrażenie, czuliśmy, że mamy do czynienia z niezwykłym człowiekiem,
nie będzie to przesadą, jeśli powiem, że ze świętym. Okazało się, że mimo
upływu czasu, ksiądz Józef Kuczyński doskonale pamięta ludzi z Dederkał
i Szumbaru, ich imiona, nazwiska, rodzinne koligacje, rozpoznaje twarze.
Z każdym starał się zamienić choć słowo.
To była pierwsze i zarazem jedyna wizyta księdza Kuczyńskiego
w Krzywiźnie. Zmarł w 1982 roku w Barze i tam jest pochowany. Natomiast
cudowny obraz Jezusa Ukrzyżowanego został skradziony z kościoła
w Krzywiźnie razem z wotami. Do dziś nie wiadomo, gdzie się znajduje.

