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Kapłanem przedstawionym w niniejszej książce jest ks. Jan Figura, ur. 13 maja 1883 na „Wzgórzu biskupim” we wsi Wysoka, należącej
wówczas do parafii Jordanów.
Autorka niniejszej publikacji skrupulatnie zestawiła dostępne
dane z różnych źródeł, od archiwalnych, po spisane wspomnienia świadków życia i działalności ks. Jana. Ułożone chronologicznie źródła tworzą
niezwykle barwny obraz życia ks. Figury. Dość powiedzieć, że w dążeniu
do realizacji powołania kapłańskiego kształcił się wpierw w Krakowie,
następnie zaś udał się do Lwowa, uczestniczył aktywnie w obu wojnach
światowych, dzielił los przesiedleńców ze Wschodu, tworzył parafię złożoną z Polaków w miejsce niemieckojęzycznych mieszkańców obrzeży
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Wrocławia. Wszędzie był nie tylko gorliwym duszpasterzem, ale i społecznikiem, i patriotą. Ostatecznie stał się ofiarą prześladowań Urzędu
Bezpieczeństwa.
Książka wpisuje się w szeroko pojęty nurt osobistych wspomnień
i biografii kapłanów, którzy mieli okazję żyć w czasach na pewno ciekawych, ale także dramatycznych i tragicznych. Ukazujące się pozycje autobiograficzne i biografie pokazują wielkie zróżnicowanie w ujęciu życia
w czasach zagrożenia, okropności i nagromadzenia się zła.
Nieznany szeroko kierownik duchowy ks. Karola Wojtyły a później Jana Pawła II, wieloletni duszpasterz Lasek, ks. Tadeusz Fedorowicz,
swoim wspomnieniom nadał tytuł „Drogi Opatrzności” (Lublin 1991).
Opisuje w nich swoją dobrowolną wywózkę ze Lwowa, zsyłkę do łagrów i udział w szlaku bojowym II Armii Wojska Polskiego. W każdym
momencie dostrzega Boże prowadzenie i ochronę, a w każdym człowieku, nawet w tym, który mu zagraża, choćby trochę dobra. Te właśnie
wspomnienia swojego kierownika duchowego Jan Paweł II podsumował
w słowach: „Niedawno opisał swoją tragiczną epopeję w ciekawej książce” (Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 38).

stwa włącznie. Zapiski z drugiego uwięzienia ukazały się pod znamiennym tytułem „Rekolekcje więzienne” (Krościenko 2001).
Niech te przykłady wspomnień czasu okupacji niemieckiej, prześladowań Rosji sowieckiej i Polski czasów komunistycznych trzech kapłanów polskich wystarczą dla ukazania tła historyczno-literackiego tej
książki.
Nie można jednak nie wspomnieć jeszcze jednego duszpasterza,
choć z zupełnie innej epoki, a także z innej przyczyny. Gdy bowiem
w Wysokiej w 1883 przychodzi na świat ks. Jan Figura, w nieodległym
Zakopanem ma przed sobą jeszcze 10 lat życia ks. Józef Stolarczyk, pochodzący z tej samej Wysokiej. Trzeba podkreślić tożsamość wioski, po-

Ks. Józef Sanak, kapelan AK w czasie wojny i więziony w okresie stalinowskim pod zarzutem szpiegostwa, z tego powodu, że wyspowiadał jednego z dowódców AK, który później zbiegł do USA, swoim
wspomnieniom nadał tytuł „Gorszy niż bandyta”. Takiego określenia
użył wobec niego jeden ze stalinowskich oprawców.
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki znalazł się dwukrotnie
w tym samym więzieniu w Katowicach, raz oskarżony o zbrodnię główną wobec Rzeszy Niemieckiej, drugi raz za działalność na rzecz trzeźwości w epoce Gomułki. Za pierwszym razem, w czasie oczekiwania na
wykonanie wyroku śmierci, przeżył radykalne nawrócenie i doświadczył
daru mocnej wiary i Bożej miłości. Drugie uwięzienie przyjął jako sposobność do przeżywania rekolekcji, dawania świadectwa aż do męczeń-

ks. Jan Figura, bp Roman Pindel, ks. Krzysztof Jankowiak
Wrocław Osobowice, 7.11.2018 r.
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nieważ nazwę „Wysoka” nosi 25 wsi w Polsce a do tego jedno miasto
i jedna dzielnica.
Późniejszy pierwszy proboszcz parafii Zakopane, po zakończeniu
edukacji w rodzinnej wiosce, kształcił się wpierw w kilku miejscowościach dzisiejszej Słowacji zaliczając w nich kolejne klasy gimnazjum,
później studiował filozofię u jezuitów w Tarnopolu (dziś Ukraina),
wreszcie wstąpił do seminarium i przyjął świecenia kapłańskie w Tarnowie. Jako młody kapłan wygrał konkurs na pierwszego proboszcza nowoutworzonej parafii w Zakopanem. Niemal od samego początku, od
roku 1848 systematycznie pisał kronikę parafialną, odnotowując w niej
niekiedy także swoje osiągnięcia taternickie. To z niej dowiadujemy się,
jaki był stan parafii. Dosłownie zapisał tak: „ujrzałem się w bardzo przykrym położeniu. Pleban bez plebanii i bez kościoła, bez inwentarza; zgoła bez niczego, a do tego lud na półdziki, chytry i chciwy, którzy zbiegli
się do mnie, aby coś zyskać nie z nauki, ale z grosza, a ja byłem bez
grosza”1. Niech to wystarczy, by zachęcić do zainteresowania także i tą
niezwykle barwną i zasłużoną pod wieloma względami postacią Rodaka
ks. Jana Figury.

1  Za: https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-stolarczyk
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Ocalić od zapomnienia
Ks. Kan. Jan Figura
Kapłan Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Andrychów, 11 czerwca 2020

Gdy sięgam do wspomnień z dzieciństwa, pamiętam jak w moim
rodzinnym domu wspominało się ks. Kan. Jana Figurę. Słuchałem opowieści dziadków, rodziców i wujostwa, którzy opowiadali o Nim różne
historie. Przez pewien czas zastanawiałem się nawet, czy moi rodzice nie
dali mi imienia właśnie po ks. Janie.
Kiedy rozpocząłem naukę w Liceum Ogólnokształcącym im.
Hugo Kołłątaja w Jordanowie, mieszkałem przez pewien czas u mojej cioci Teresy Skorupskiej, siostrzenicy ks. Jana. Zajmowałem pokój
w drewnianym domku, w którym wielokrotnie mieszkał ks. Jan Figura.
Na ścianie tego pokoju wisiał Jego portret. Pamiętam Jego pełną powagi
i dobroci twarz, nosił okulary, ubrany był w sutannę. Dla mnie było
to miejsce szczególne, naznaczone Jego obecnością, modlitwą i cierpieniem, a ja mogłem tam przygotowywać się do matury i podejmować
ostateczną decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego
w Krakowie. Ciocia i jej brat, Antoni, opowiadali mi wiele szczegółów
z życia ks. Jana. Poznając historię Jego kapłańskiego życia poznawałem
bliżej moją rodzinę. Kiedy tylko miałem możliwość, odwiedzałem Jego
grób na cmentarzu w Jordanowie.
W 2005 r. pojechałem z pielgrzymką do Lwowa i uświadomiłem
sobie, że chodziłem po uliczkach, po których on chodził, odwiedziłem
Kościół pw. św. Antoniego, w którym pracował jako duszpasterz młodzieży. Miałem też możliwość odwiedzić cmentarz Orląt Lwowskich, na
którym spoczywali Jego wychowankowie. Nie znalazłem jednak żadnej
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pamiątkowej tablicy ani materiałów spisanych, będących wspomnieniem ks. Jana i Jego posługi we Lwowie. Na Cmentarzu Janowskim
odwiedziłem grób Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, obecnie świętego,
który udzielił mu święceń kapłańskich.
Będąc proboszczem w Parafii św. Wojciecha w Dankowicach,
miałem możliwość uczestniczyć w beatyfikacji i kanonizacji św. Józefa
Bilczewskiego i bliżej poznać jego pasterską posługę we Lwowie oraz
jego rodzinne strony w Wilamowicach.
W 2018 roku razem z ks. Bp Romanem Pindlem, Biskupem
Bielsko-Żywieckim, i moimi przyjaciółmi pojechałem do Wrocławia,
do parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Osobowicach z nadzieją odnalezienia śladów pracy duszpasterskiej mojego stryjka, ks. Jana. Dużym
zaskoczeniem był dla mnie fakt, że w tamtejszej parafii pamięć o nim,
jako pierwszym polskim proboszczu w Osobowicach, była wciąż żywa.
Wyrażam wielką wdzięczność Bogu, który w swej dobroci wybrał
do posługi kapłańskiej mojego stryjka, ks. Jana, a później także i mnie
obdarzył tą wielką godnością. Niech Bóg będzie uwielbiony, a ks. Janowi da nagrodę nieba.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pozycji
książkowej o ks. Janie. Jestem wdzięczny ks. Bp. Romanowi Pindlowi za
wprowadzenie do książki, ks. Krzysztofowi Jankowiakowi, obecnemu
proboszczowi parafii we Wrocławiu Osobowicach – za pomoc w gromadzeniu materiałów źródłowych i podtrzymywaniu żywej pamięci o swoim poprzedniku ks. Janie, kapłanom pracującym w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu za udostępnienie materiałów archiwalnych,
mojej cioci, Teresie Skorupskiej, za bezcenne rozmowy i wspomnienia,
za materiały i archiwalne zdjęcia oraz za pomoc w tworzeniu tej publikacji, a s. Joannie Teresie Korzeniewskiej za zebranie i opracowanie historii
życia ks. Kanonika Jana Figury.
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Wysoka
Wysoka – wioska podhalańska koło Jordanowa położona na wysokości 525 m n.p.m. na wzgórzach Pasma Podhalańskiego pomiędzy Jordanowem a Spytkowicami. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1581
roku. Ta niewielka wioska w czasie II wojny światowej odegrała szczególną rolę w obronie ziem polskich przed napaścią wojsk hitlerowskich.
W dniach 1-3 września 1939 roku 10. Brygada Kawalerii dowodzona
przez pułkownika Stanisława Maczka, której pomagali okoliczni mieszkańcy, skutecznie stawiała opór przygniatającej przewadze sił niemieckich 2 Dywizji Pancernej. Za bohaterski wyczyn wojsk polskich przy
współpracy mieszkańców cała wioska została spalona. Za bohaterstwo
w 1946 roku Wysoka została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu
III Klasy. W miejscu, gdzie pochowano poległych w bitwie żołnierzy
i ludność cywilną, wzniesiono po wojnie pomnik upamiętniający walki1.
Z pokolenia na pokolenie w Wysokiej w przysiółku „Nad Las”
mieszkała rodzina Figurów. Z ich domu, który położony był na wzgórzu zwanym „biskupim”, gdy tylko była sprzyjająca pogoda, rozciągał
się malowniczy widok na Tatry. Ze szczytu wzgórza będącego szlakiem
turystycznym łączącym Luboń Wielki z Halą Krupową, zwanym Górą
Ludwiki 653 m., można podziwiać Babią Górę, Gorce i Luboń. Wioska
należała kiedyś do parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie, będącej
częścią diecezji krakowskiej. Od 2007 roku mieszkańcy Wysokiej mają
swoją parafię i Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

  http://www.gmina-jordanow.rubikon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=0&lang=ISO-8859-2, stan na 02.01.2020.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoka_(powiat_suski), stan na 07.02.2010.
1
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biblioteka, która nie tylko pełniła rolę uzupełniającą zdobyte przez młodych ludzi wykształcenie, ale również podsuwała dobrą, wartościową
lekturę. Zarząd Towarzystwa w 1912 roku rozpoczął wydawanie dla
młodzieży rzemieślniczej miesięcznika pt. „Terminator Polski”11.

Posługa w czasie I wojny światowej
i czas powojenny

Wybuch I wojny światowej (1914-1918) zahamował rozwój Towarzystwa im. św. Stanisława Kostki. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie działań wojennych liczba chłopców korzystających z opieki przekroczyła 300 osób, a w Bursie przebywało wówczas 66 wychowanków.
Zamierzano otworzyć drugą Bursę dla młodzieży, jednak wybuch wojny
uniemożliwił realizację tych planów. Starszą młodzież razem z kierownikiem Bursy, ks. Janem Figurą, powołano do armii austriackiej, młodsi
dołączyli do Legionów12.

Powołany do wojska austriackiego ks. Jan Figura pełnił posługę
kapelana wojskowego (1914-1918).

Ks. Jan Figura jako kapelan podczas I wojny światowej

Ks. Jan Figura (pierwszy z prawej)
jako kapelan podczas I wojny światowej

11
12

Zob. tamże, s. 17-18.
Zob. tamże, s. 26-27.
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Ze wspomnień siostrzeńców:
Jako kapelan wojskowy przez całe 4 lata, tj. do 1918 r., był na
froncie wojennym, pocieszał i podnosił na duchu rannych, spowiadał, udzielał komunii św. konającym i odprowadzał ich
na wieczny spoczynek.
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Krystyna, lat 80
W Osobowicach mieszkam z rodziną od 1947 r. W roku 1949
w naszej parafii odbyła się wizytacja ks. Biskupa, podczas której przyjęłam sakrament bierzmowania. Był zwyczaj, że ks. Biskup w tym czasie
odwiedzał wybraną przez proboszcza rodzinę. Moi rodzice przyjmowali
w naszym skromnym domu (sąsiadującym z kościołem) ks. Inf. Karola
Milika i ks. Jana Figurę. Nasza rodzina jest liczna, obecni byli moi rodzice, rodzeństwo: trzy siostry i dwóch braci oraz stryj z żoną i kuzyn
z żoną. Jako najstarsza z dzieci, zacnych Gości przywitałam.
I Komunię św. przyjęłam z rąk ks. Jana Figury w 1950 r. Przygotowana byłam do tego sakramentu na lekcjach religii w naszej szkole
podstawowej. Religii uczył nas ks. Proboszcz naszej parafii – Jan Figura.
Z ogromnym sentymentem wspominam ten dzień, a także Nieszpory odprawiane w każdą niedzielę. To ks. Jan Figura zaszczepił we mnie
i w mojej rodzinie ten kult.
Mama brała mnie i rodzeństwo do kościoła i zajmowaliśmy prawie całą ławkę, aby śpiewać: „Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana”.
W czasie wielu nabożeństw, kiedy był wystawiony Najświętszy Sakrament, ks. Jan Figura odmawiał: „Niech będzie Bóg uwielbiony …” oraz
modlitwę do św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ta modlitwa pozostała
w moim sercu na zawsze:
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„Kwiateczku Jezusa, uśmiechnij się do nas, a przez niewysłowioną słodycz Jego Dziecięctwa, spełń obietnicę Twoją, spuść na nas i na
wszystkich ludzi deszcz różany, który by nam przypominał nieskończoną miłość Boga naszego i wiekuiste wesele, jakie nam zgotował w niebie,
gdzie mam nadzieję, wraz z Tobą, miłosierdzie Jego wyśpiewywać na
wieki. Amen.”
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Dom Dziecka, Wrocław Osobowice, 30.08.1948 r.
Tablica na grobie ks. Jana Figury na cmentarzu w Jordanowie.

Pogrzeb ks. Kan. Jana Figury.

Teresa Skorupska, siostrzenica ks. Jana
i ks. Jan Figura, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, 2.08.2020 r.
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