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 Waląg 



„Uniżać się
 nie będę…”
Ksiądz, kapelan Armii Krajowej i Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”, orga-
nizator samoobrony przed Ukraińską 
Powstańczą Armią, więziony przez 
komunistów, dyrektor zwalczanego 
przez komunistyczne władze kościel- 
nego Caritasu, przez dekady współ- 
twórca życia religijnego i społecznego  
w Pruszczu Gdańskim.  
Życie i  działalność ks. Józefa Walą-
ga jak w  soczewce skupiają w  sobie 
losy całego pokolenia ludzi wycho-
wanych w  dwudziestoleciu między- 
wojennym – wyjątkowym, choć nie- 
doskonałym czasie wywalczonej po  
123 latach zaborów niepodległości. 
Pokolenia, którego w domu i w szko-
le uczono miłości do ojczyzny, pokole-
nia doświadczonego wojną, niemiec-
kim terrorem, zbrodniami ukraińskich 
nacjonalistów, obławami NKWD, ko- 
munistycznymi kazamatami. Ludzi   
stawianych w obliczu trudnych wybo-
rów, których konsekwencje ponosili 
często przez całe życie. 

 Jako proboszcz parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy

w Pruszczu Gdańskim.
 Archiwum prywatne

Haliny Waląg-Galiszewskiej



Dzieciństwo 
i młodość 

Przyszedł na świat 2 stycznia 1910  r. 
w  małopolskiej wsi Moszczenica. Był 
jednym z  12 dzieci rolników, Jana 
i Katarzyny (z domu Rycek). Kształcił się 
w Państwowym Gimnazjum im. Mar- 
cina Kromera w  Gorlicach. Uczniem  
był raczej przeciętnym, a jednocześ- 
nie pilnym, niesprawiającym kłopo- 
tów. Świadectwo dojrzałości przy- 
szłego kapłana wypełniały głównie  
oceny dostateczne. Po zdaniu matury 
w 1928 r. postanowił, że resztę swojego 
życia poświęci Bogu i innym ludziom.

 Rodzice, Jan i Katarzyna Waląg (na 
dole) oraz Eugeniusz i Apolinary – bracia 

ks. Józefa Waląga.
 Archiwum prywatne Haliny 

Waląg-Galiszewskiej

 Dom rodzinny Józefa Waląga. 
Budynek został rozebrany w 1980 r.

 Archiwum prywatne Haliny
Waląg-Galiszewskiej

  Jako uczeń gorlickiego gimnazjum. 
Świadectwo dojrzałości z 1928 r.

 Archiwum prywatne Haliny
Waląg-Galiszewskiej

1910



Kierunek
 Lwów 

W  1928 r. wstąpił do Seminarium 
Duchownego we Lwowie. W  czasie 
studiów każdą wolną chwilę spędzał 
w Moszczenicy, pomagając rodzicom 
na roli. 19 czerwca 1933 r. na Uniwersy-
tecie Jana Kazimierza obronił na oce-
nę dobrą pracę magisterską „Chrystus 
Pan a trędowaci”. Po otrzymaniu świę-
ceń kapłańskich rozpoczął pracę jako 
wikariusz i prefekt w archidiecezji lwow-
skiej. Posługiwał kolejno w  parafiach 
trzech województw: tarnopolskiego, 
stanisławowskiego i lwowskiego.

 Studia czas zacząć! Rok 1928. 
 Archiwum prywatne Haliny

Waląg-Galiszewskiej
 Józef Waląg z gimnazjalisty 

„dostatecznego” stał się studentem 
„dobrym”. Rok 1933.

 Archiwum prywatne Haliny
Waląg-Galiszewskiej

 „Przeznaczamy Wielebność Twoją na 
posadę…”. Brzuchowice – to ostatnia parafia 
ks. Waląga przed wybuchem 
II wojny światowej.

 Archiwum prywatne Haliny
Waląg-Galiszewskiej

1928



Dziękuję przede wszystkim moim rodzicom za łaskę 
chrztu świętego, za atmosferę religijną w domu, 
a że było nas dwanaścioro (niektórzy umarli 
w dzieciństwie), dziękuję za życie skromne, ale 
pracowite (…), dziękuję rodzicom za ograniczanie 
się w wydatkach, bym ja mógł się kształcić.

 Jako student teologii na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie. Rok 1931.

 Archiwum prywatne Haliny
Waląg-Galiszewskiej

Testament ks. Józefa Waląga 12 XII 1989 r. 
 Archiwum prywatne Haliny Waląg-Galiszewskiej 



Kapelan
 „Góral” 

W czasie II wojny światowej wstąpił 
w szeregi ZWZ-AK. W 1942 r. należał 
do placówki Nowa Grobla, kryptonim 
„Nowość”, pod dowództwem Antoniego 
Krzanowskiego, ps. „Ord”, wchodzącej 
w skład Obwodu ZWZ-AK Jarosław. 
Przyjął pseudonim „Góral”. Brał udział 
w gromadzeniu broni, prowadził taj-
ne nauczanie, dostarczał meldunki, kol-
portował podziemną prasę. Służył jako 
duszpasterz oddziałów party zanckich, 
uczestnicząc w bezpośred nich walkach.

 Zbiórka oddziału Armii Krajowej
obwodu lubaczowskiego.

 Muzeum Kresów w Lubaczowie
  

 Kenkarta (dokument tożsamości 
wydawany obligatoryjnie przez okupacyjne 

władze niemieckie) ks. Józefa Waląga 
z marca 1942 r. 

 Archiwum prywatne Haliny
Waląg-Galiszewskiej

1942



W lasach biłgorajskich walczyła bardzo dzielnie 
partyzantka, w której kapelanem był ks. „Góral”. 
O jego brawurze podczas walk partyzanckich 
z okupantem żołnierze długo po tych walkach 
mówili z entuzjazmem.

Ks. J. Zator-Przytocki, Pamiętniki z okresu lat 1939-1956, Pelplin 2007, s. 85-86. 

 Poświęcenie pomnika Polskiego 
Państwa Podziemnego w Gdańsku. 
Rok 1994. Pierwszy z prawej
ks. Józef Waląg.

 Archiwum prywatne Haliny
Waląg-Galiszewskiej



Obrońca
 przed UPA 

W  parafii Łukawiec (powiat lubaczow-
ski) ks. Waląg organizował samoobro-
nę przed sotnią Ukraińskiej Powstań-
czej Armii „Siromanci”, dowodzoną przez 
Dmytro Karpenkę „Jastruba”. Podczas 
ataku, najprawdopodobniej 5 sierpnia 
1944 r., nacjonaliści ukraińscy zamordo-
wali trzech Polaków, w  tym 16-letniego 
chłopca. „Przed oddziałami UPA miesz-
kańcy wsi chronili się w szkole. W tym kry-
tycznym czasie wielką rolę […] odegrał ks. 
Waląg”. 
(J. Jakieła-Chamiec, M. Dobrowolska, 
Jak to ze szkołą w  Łukawcu było? Rys 

historyczny łukawieckiego szkolnictwa, 
Łukawiec 2016). 

 Zabytkowy kościół rzymskokatolicki pw. Objawienia 
Pańskiego w Łukawcu, zbudowany w 1754 r. 

Ks. Waląg został administratorem świątyni w 1942 r. 
Po zaprzysiężeniu zaczął organizować jednostki AK 

w poszczególnych wsiach wchodzących w skład parafii.  
 Jan Hlebowicz

 Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Męczennika 
w Łukawcu. Zabytkowa świątynia została wzniesiona 
w 1701 r. Przed wojną w miejscowości żyły obok siebie 

społeczności polska i ukraińska. Do pobliskiej szkoły 
uczęszczało 135 dzieci polskich, 124 ukraińskich.

 Jan Hlebowicz

 Zatrzymanie członka Ukraińskiej 
Powstańczej Armii. 

 Archiwum IPN w Rzeszowie  

1944



Przez całe życie ogromną traumą dla prałata było to, 
że wielu jego kolegów z rocznika seminaryjnego 
zostało zamordowanych przez nacjonalistów 
ukraińskich (…). Ks. Józef do końca życia nie mógł się 
z tym pogodzić. Zadawał sobie pytanie: „Czemu ja 
przeżyłem, a oni zginęli?”.

Ustna relacja ks. Andrzeja Żebrowskiego, udzielona autorowi 6 lutego 2006 r. 

 „O walkach z Ukraińcami nie 
wspominał nigdy. Kiedy tylko 
próbowałem wydobyć od niego 
jakieś informacje, zamykał 
się w sobie, zamyślał, milkł” – 
wspominał Leon Wejer, wieloletni 
przyjaciel ks. Waląga. 

 Archiwum prywatne Haliny
Waląg-Galiszewskiej



Przeciwko 
Sowietom 

W drugiej połowie lipca 1944 r. wła-
dzę na terenach południowo-wschod-
niej Polski przejął sowiecki okupant. 
W  tym czasie ks. Waląg otrzymał 
awans na kapitana i kapelana Obwo-
du AK Lubaczów. Na plebanii u „Góra-
la”, gdzie stacjonował sztab, obmy-
ślane były najważniejsze akcje, m.in. 
udane zamachy na doradcę NKWD, 
szefa lokalnej „bezpieki” i komendan-
ta powiatowego MO oraz odbicie 
z  rąk Sowietów aresztowanego żoł-
nierza AK. 

 Jeden z nielicznych 
zachowanych raportów 
ks. Józefa Waląga, 
ps. „Góral”.

 Muzeum Kresów 
w Lubaczowie

 Styczeń 1945 r. Pogrzeb Mikołaja Hasiuka, szefa 
PUBP, który zginął w zamachu zorganizowanym 

przez żołnierzy Obwodu AK Lubaczów.
 Archiwum IPN w Rzeszowie 

 Dawny budynek plebanii 
ks. Józefa Waląga w Łukawcu. 
To najprawdopodobniej w tym 

miejscu, od marca 1945 r., 
stacjonował sztab całego 

Obwodu AK Lubaczów.
 Jan Hlebowicz

1944



1945

Trudne 
negocjacje 

W  przysiółku wsi Lubliniec Nowy 
w 1945 r. doszło do zawarcia lokalne-
go „miru” (porozumienia) między AK 
i  UPA. Początkowo, z  powodu wza-
jemnej nieufności, nawiązanie kon-
taktów było trudne. Kiedy wydawało 
się, że negocjacje zostaną zerwane, 
ks. Waląg zadeklarował przyjęcie roli 
zakładnika, by rozwiać wątpliwości 
dotyczące zasadzki którejś ze stron.  
Podobną deklarację złożył kapelan 
UPA, kapłan greckokatolicki ks. Adam 
Ślusarczyk, ps. „Knyha”. Obaj duchow-
ni pragnęli zatrzymać rozlew krwi.

 Mir (porozumienie) zawarty między AK 
i OUN-UPA 21 maja 1945 r. w przysiółku Żary, 
będącym częścią wsi Lubliniec Nowy, miał 
obowiązywać w powiatach Chełm, Biłgoraj, 
Hrubieszów, Tomaszów Lubelski i Lubaczów.

 Domena publiczna

 Ks. Adam Ślusarczyk (1912–1947) pełnił 
funkcję kapelana UPA. Używał pseudonimów 
„Knyha” i „Roman”. Zginął w obławie 
zorganizowanej przez KBW i UB. Wspólnie 
z ks. Walągiem przekonywał, by zaprzestać 
dalszego rozlewu krwi Polaków i Ukraińców 
i podjąć wspólną walkę z Sowietami.

 Domena publiczna



Działacz
 WiN 

Ks. Waląg przystąpił do WiN w  stycz-
niu 1946 r. Przyjął pseudonim „Marian”. 
W  ramach Rejonu V Tomaszów Lubel-
ski wystawiał fałszywe metryki i  karty 
ewakuacyjne dla zagrożonych aresz-
towaniami żołnierzy, rozdawał lokalnej 
ludności i  partyzantom otrzymywane 
z  UNRRA odzież i  żywność, współtwo-
rzył plany ataków na Powiatowe Urzę-
dy Bezpieczeństwa Publicznego. Jed-
ną z najbardziej brawurowych akcji był 
skuteczny zamach na Iwana Daniłowa, 
komendanta wojennego Armii Czerwo-
nej.

 Pierwszy z lewej por. Marian Warda 
„Polakowski”, dowódca Rejonu V WiN 

Tomaszów Lubelski, przełożony 
ks. Józefa Waląga. 

 IPN

 Ks. Waląg w WiN odpowiadał za 
gromadzenie danych dotyczących 

dyslokacji wojsk sowieckich, 
działalności władz państwowych, ruchu 

transportu kolejowego.
 Domena publiczna

1946



Ks. Waląg wpadł w  ręce „bezpieki” 
12 września 1946 r. w Łukawcu. Został 
aresztowany na oczach swoich para-
fian, a  następnie przewieziony do 
„smoczej jamy” – cieszącego się złą 
sławą aresztu i więzienia NKWD i UB 
w Tomaszowie Lubelskim. Po miesią-
cu trafił do więzienia na Zamku Lubel-
skim, gdzie 15 marca 1947 r. usłyszał 
wyrok czterech lat pozbawienia wol-
ności. Dwa dni później na mocy usta-
wy amnestyjnej został zwolniony. 

 W trakcie 
II wojny światowej 
Zamek w Lublinie 

był niemieckim 
więzieniem. Symbol 
zbrodni dokonanych 

na Lubelszczyźnie 
przez jednego 

okupanta nie zmienił 
swojego charakteru 

po 1944 r., gdy 
władzę przejął kolejny 

okupant – sowiecki. 
W komunistycznym 

więzieniu wciąż 
mordowano ludzi 

Polski Podziemnej. 
Wśród zatrzymanych 

był ks. Waląg. 
 Jan Hlebowicz 

 Rekonstrukcja jednego z pokojów przesłuchań 
w PUBP w Tomaszowie Lubelskim. To tu swoje kariery 

zaczynali najwięksi oprawcy PRL – Eugeniusz Chimczak 
czy Aleksander Żebrun. 

  Jan Hlebowicz

 Zachowane, oryginalne żelazne 
drzwi jednej z cel „smoczej jamy” 

w Tomaszowie Lubelskim.
  Jan Hlebowicz

1946

W komunistycznych 
katowniach 



Po opuszczeniu więzienia ks. Waląg 
był śledzony i  otrzymywał pogróżki. 
Z obawy przed ponownym areszto-
waniem zwrócił się o pomoc do abp. 
Eugeniusza Baziaka. Za zgodą hie-
rarchy wyjechał na północ Polski – 
pod imieniem i nazwiskiem Edward 
Nogalski. Został wikariuszem para-
fii katedralnej w  gdańskiej Oliwie 
i  pracował jako katecheta w  szkole. 
23 kwietnia 1948 r. otrzymał nomina-
cję na dyrektora Związku Caritas Die-
cezji Gdańskiej.

Ucieczka
 na północ 

 Metropolita lwowski, 
abp Eugeniusz Baziak rozumiał 

trudne położenie, w którym 
znalazł się ks. Waląg. Hierarcha 

sam był prześladowany przez 
Sowietów, Niemców i ukraińskich 

nacjonalistów. 
 Domena publiczna

 W parafii katedralnej w Oliwie 
ks. Waląg otrzymał wsparcie 

od proboszcza – ks. Leona 
Kossaka-Główczewskiego, 

w latach II wojny światowej 
więźnia niemieckich obozów 

koncentracyjnych
 Domena publiczna

1948



Caritas i listy 
gończe 

W ramach ogólnopolskiej akcji komu-
nistów wymierzonej w kościelny Caritas 
ks. Waląg został oskarżony o rzekome 
nadużycia finansowe. Za duchownym 
rozesłano listy gończe. Ukrywał się 
pod nazwiskiem Wachowski w różnych 
miejscowościach diecezji chełmińskiej. 
Najprawdopodobniej został zatrzy-
many na początku 1950 r. w Mgosz-
czu. Przez kilka miesięcy był więziony 
w Chełmnie, Bydgoszczy i w Warsza-
wie przy ul. Koszykowej. 

 W ramach Caritasu diecezji gdańskiej 
kierowanego przez ks. Waląga działało kilkanaście 

przedszkoli prowadzonych przez siostry zakonne. 
Wiele placówek zostało zlikwidowanych po przejęciu 

organizacji przez komunistyczne władze. 
  Archiwum Akt Nowych

 W proces przejęcia przez państwo kościelnego 
Caritasu włączyli się księża „patrioci” – kapłani 
współpracujący z władzami komunistycznymi. 

  Archiwum Akt Nowych

 Ukrywając się przed „bezpieką” 
ks. Waląg zatrzymał się w Mgoszczu. 
Otrzymał tymczasowe zaświadczenie 
tożsamości na nazwisko Wachowski.

 Archiwum prywatne Haliny 
Waląg-Galiszewskiej

1950



Sopot, Pszczółki 

i Pruszcz Gdański 
Po wyjściu na wolność pełnił posługę 
duszpasterską w  Sopocie, Pszczół-
kach, Koźlinach i Krzywym Kole. Na fali 
tzw. październikowej odwilży 1 lipca 
1957 r. został administratorem para-
fii MB Nieustającej Pomocy w Prusz-
czu Gdańskim. Oprócz organizacji 
życia religijnego, prowadził działal-
ność charytatywną i  inicjował liczne 
prace budowlane. Trzykrotnie gościł 
w  parafii prymasa Polski Stefana 
Wyszyńskiego. 

 Ks. Józef Waląg udziela Pierwszej 
Komunii Świętej.

 Archiwum parafii MB Nieustającej 
Pomocy w Pruszczu Gdańskim

 Najprawdopodobniej rok 1964. 
Na pierwszym planie prymas Stefan 

Wyszyński, z prawej ks. Waląg.
 Archiwum prywatne Haliny 

Waląg-Galiszewskiej

 Pracę w Pruszczu Gdańskim ks. Waląg 
rozpoczął od koniecznego remontu: przełożył 
dach na świątyni i naprawił rynny. Na zdjęciu 

kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy w Pruszczu 
Gdańskim w latach sześćdziesiątych.

 Archiwum parafii MB Nieustającej Pomocy 
w Pruszczu Gdańskim

1957



1997

Proboszcz
Między innymi z  powodu nieprowa-
dzenia księgi inwentarzowej i niezare-
jestrowania punktu katechetycznego 
był szykanowany przez komunistycz-
ne władze. Rewizje na plebanii, rekwi-
rowanie rzeczy osobistych, kary finan-
sowe były na porządku dziennym. 
W  czasie Grudnia ’70, Sierpnia ’80 
i  stanu wojennego wspierał parafian 
duchowo i materialnie. W 1987 r. prze-
szedł na emeryturę. Zmarł dziesięć lat 
później. 

 Rok 1981. Parafianie kościoła 
MBNP w Pruszczu Gdańskim 

spieszą się na rozpoczęcie 
procesji Bożego Ciała. W tle 

widać dzwonnicę zbudowaną 
przez ks. Waląga bez zgody 

komunistycznych władz.
  Archiwum prywatne 

Józefy Krośnickiej

 W pielgrzymkach na odpust do parafii 
św. Wojciecha rokrocznie uczestniczyły setki 
wiernych, co wzbudzało „zainteresowanie” 
władz oraz służb PRL. Na zdjęciu 
wykonanym 26 kwietnia 1970 r. ks. Józef 
Waląg siedzi na lewo od kardynała 
Karola Wojtyły.
  Archiwum prywatne Józefy Krośnickiej

 W 1959 r. Służba 
Bezpieczeństwa pisała: 
„Spośród kleru pow. 
gdańskiego jedynie 
ks. Waląg Józef – proboszcz 
parafii w Pruszczu 
Gdańskim – zorganizował 
procesję bez zezwolenia 
władz (…). Wystąpiono (…) 
z wnioskiem o ukaranie go”.

 Archiwum prywatne 
Józefy Krośnickiej
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w Londynie

 Autor wystawy: dr Jan Hlebowicz

 Recenzja: dr hab. Marek Gałęzowski,            

  dr Wojciech Hanus

 Korekta: dr Hanna Trubicka

 Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

 Skład: Piotr Wiejak

 W wystawie wykorzystano zdjęcia: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Instytutu 

Pamięci Narodowej, Archiwum parafii MB Nieustającej Pomocy w Pruszczu 

Gdańskim, Muzeum Kresów w Lubaczowie, domeny publicznej i zbiorów 

prywatnych: Haliny Waląg-Galiszewskiej, Józefy Krośnickiej oraz Jana 

Hlebowicza. 


	1-9_11_10_2021_IPN_plansze_Walag_90_x_125_cm
	10-18

