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W chwili obejmowania Wrocławia przez pol-
ską administrację kwestie religijne odgrywały 
bardzo istotną rolę. Przed wojną w mieście 
dominowali protestanci, zaś katolicy stanowili 
zaledwie jedną trzecią mieszkańców. Wiadomo 
było, że po wojnie sytuacja ulegnie zmianie, bo 
ludność, która miała tu trafić, m.in. z utraconych 
Kresów Wschodnich, będzie w głównej mierze 
wyznania katolickiego. Doskonale zdawał sobie 
z tego sprawę pełnomocnik rządu na Wrocław, 
czyli de facto pierwszy prezydent Wrocławia, 
Bolesław Drobner, dlatego gdy wiosną 1945 r. 
przygotowywał grupę operacyjną do wyjazdu do 
Wrocławia, zaprosił do niej dwóch księży: kato-
lickiego duchownego ks. Kazimierza Lagosza 
– wówczas administratora parafii w Kobierzynie 
pod Krakowem oraz ks. prof. Wiktora Niemczyka 
– duchownego ewangelickiego pochodzącego 
ze Śląska Cieszyńskiego. W pierwszym składzie 
Zarządu Miejskiego Wrocławia to oni, jako kape-
lani grupy operacyjnej, objęli kierownictwo refe-
ratów kościoła rzymskokatolickiego i kościoła 
ewangelickiego. 

„Do Wrocławia miało przyjechać bardzo wielu 
Polaków wyznania rzymskokatolickiego. Musiał 
się więc znaleźć duchowny, dobry organizator. 
Krakowska Kuria Metropolitalna poleciła do »arki 
Noego« ks. kan. Kazimierza Lagosza. Aczkolwiek 
sam jestem ateuszem, to jednak pamiętałem 
o tym, że nie wszyscy ludzie są niewierzący i poma-
gałem temu zapalonemu do pracy duszpasterzowi, 
jak umiałem” – wspominał Drobner, który zawsze 
z uznaniem wypowiadał się o pracy duchownego, 

„Aczkolwiek sam jestem ateuszem, to jednak pamiętałem o tym, że nie wszyscy ludzie 
są niewierzący” mawiał o sobie Bolesław Drobner, który do składu swojej pierwszej 
grupy operacyjnej zwanej „arką Noego” zaprosił dwóch księży – duchownych kato-
lickiego i ewangelickiego. I to właśnie ks. Kazimierz Lagosz, który do Wrocławia 
przybył wraz z Drobnerem już 10 maja 1945 r., trzy dni później oprawił pierwszą 

polską mszę w powojennym Wrocławiu.
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Ks. inf. Kazimierz Lagosz podczas uroczystości ku czci bł. Czesława 
w kościele pw. św. Wojciecha, 1953 r., fot. ze zbioru oo. dominikanów 

we Wrocławiu / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

twierdząc, że „naprawdę niesłychanie energicznie 
zajął się [on] pracą zorganizowania biskupstwa 
rzymskokatolickiego w Wrocławiu”.

W wyniku działań wojennych i późniejszego 
niszczenia miasta ponad 90 proc. kościołów 
leżało w gruzach. Jednym z niewielu ocala-
łych był barokowy przyklasztorny kościół pw. 
św. Antoniego z Padwy, dawniej należący do 
franciszkanów, a do końca wojny znajdujący 
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się pod opieką sióstr elżbietanek. To w nim na 
prośbę władz polskich 13 maja 1945 r. odbyło 
się pierwsze polskie nabożeństwo. Mszy świętej 
przewodniczył ks. Lagosz. Trudno dziś ustalić, jak 
ta msza wyglądała i kto w niej uczestniczył, choć 
na podstawie różnych doniesień można wnio-
skować, że wzięło w niej udział wielu Polaków, 
którzy na koniec odśpiewali „Boże coś Polskę”.

Co ciekawe, w kilku wspomnieniach m.in. 
Drobnera pojawia się informacja, że ta pierw-
sza – niezwykle istotna choćby z punktu 
widzenia symbolicznego – msza, została odpra-
wiona w kościele pw. św. Bonifacego przy obec. 
pl. Strzeleckim, jednak ks. dr Wacław Szetelnicki, 
wieloletni proboszcz i historyk tej parafii, na 
podstawie kronik parafialnych i relacji ustnych 
stwierdził z całą pewnością, że msza odbyła się 
w kościele św. Antoniego przy dzisiejszej ulicy 
św. Antoniego. Pomyłka Drobnera może wyni-
kać z faktu, że to właśnie w parafii przy kościele 
św. Bonifacego osiedlił się ks. Lagosz i tam roz-
począł swoją duszpasterską pracę wśród polskiej 
ludności Wrocławia. W kościele św. Bonifacego 
pierwszą mszę odprawił jednak dopiero tydzień 

Kościół pw. św. Antoniego (parafia św. Mikołaja) przy ul. św. Antoniego we Wrocławiu, lata 60./70. XX w. 
fot. za: www.polska-org.pl

później – 20 maja 1945 r. Przez długi czas to 
właśnie ten kościół był centrum polskiego życia 
religijnego.

Po przyjeździe do Wrocławia ks. Lagosz nie miał 
formalnej możliwości, by mieszać się w sprawy 
archidiecezji wrocławskiej, jednak mimo tego 
zajął się organizacją pracy duszpasterskiej. 
Stosowne upoważnienie do organizacji polskiego 
duszpasterstwa we Wrocławiu otrzymał dopiero 
w lipcu 1945 r. na mocy dekretu wydanego po 
śmierci metropolity wrocławskiego kard. Adolfa 
Bertrama. Kwestia organizacji polskiej admini-
stracji kościelnej unormowała się jeszcze później, 
kiedy na mocy wydanej przez papieża Piusa XII 
decyzji prymas Polski kard. August Hlond mia-
nował 15 sierpnia 1945 r. pięciu administrato-
rów apostolskich na ziemiach przyłączonych do 
Polski. Administratorem na Dolny Śląsk został 
ks. inf. Karol Milik.

Ks. Kazimierz Lagosz (1888–1961) pocho-
dził z diecezji przemyskiej. Studia teologiczne 
ukończył we Lwowie i tam otrzymał święce-
nia kapłańskie, po czym pracę duszpasterską 



Polecamy wspomnienie o ks. Lagoszu „Pasterz trudnych decyzji” autorstwa ks. Józefa Swastka

10 maja 1955 r. ks. Lagosz zorganizował w zajmowanej przez siebie rezydencji arcybiskupiej spotkanie towarzyskie dla 
pierwszej Grupy Naukowo-Kulturalnej, której był członkiem. Pamiątkowe zdjęcie wykonano w ogrodzie na terenie rezydencji, 
ks. Lagosz siedzi pośrodku pomiędzy prof. Stanisławem Kulczyńskim a Janiną Tuszkiewiczową, fot. K. Budzińska-Gregorowa 

/ zbiory Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego za: www.uni.wroc.pl  

prowadził w różnych parafiach, m.in. będąc po 
I wojnie światowej wikariuszem w katedrze 
lwowskiej. W czasie II wojny światowej praco-
wał w diecezji krakowskiej. Po przyjeździe do 
Wrocławia wraz z pierwszą grupą pionierów zajął 
się zabezpieczaniem kościołów katolickich dla 
Polaków i niesieniem im pomocy duszpasterskiej. 
Był pierwszym po wojnie proboszczem para-
fii św. Bonifacego, później dziekanem. Biskup 
Wincenty Urban wspominał go jako „człowieka 
niezmiernie czynnego, pełnego inicjatywy, impul-
sywnego, rzutkiego, w trudnych warunkach skłon-
nego do kompromisu”. 

W 1949 r. rozpoczął się tragiczny okres w życiu 
ks. Lagosza zapoczątkowany odmową publicz-
nego potępienia papieża Piusa XII. Od tego czasu 
był prześladowany, a od 14 października 1949 r. 
do 18 lutego 1950 r. więziony pod zarzutem 
przywłaszczenie sobie majątku poniemieckiego 
i niezgłoszenia go do Urzędu Likwidacyjnego 
we Wrocławiu. Dr hab. Wojciech Kucharski, 
badający dzieje Kościoła katolickiego po woj-
nie we Wrocławiu, pisał o nim: „Przypuszczalnie 
wówczas został złamany i nawiązał współpracę 

z Urzędem Bezpieczeństwa. Po wyjściu z więzie-
nia stał się lojalnym współpracownikiem władz 
komunistycznych. W 1951 r. po usunięciu admini-
stratorów apostolskich z Ziem Zachodnich komu-
niści doprowadzili do mianowania go wikariuszem 
kapitulnym we Wrocławiu. Aby uniknąć schizmy, 
prymas Stefan Wyszyński zaakceptował ten wybór. 
Dopiero po przemianach października 1956 r. 
ks. Lagosz został usunięty z urzędu”. 

W czasie, gdy pozostawał na urzędzie i miał 
uprawnienia biskupa rezydencjalnego, dokoń-
czył odbudowę mocno zniszczonej pod koniec 
wojny katedry wrocławskiej. Jej poświęcenia 
19 lipca 1951 r. dokonał prymas Polski Stefan 
Wyszyński. Ostatnie lata życia ks. Lagosz spędził 
w Warszawie. Zmarł 20 września 1961 r. i spo-
czął na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 
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