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Ostrze gilotyny przecięło jego ziemskie życie – wywiad z ks. Damianem 

Bednarskim, postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy 

 

Marcin Przeciszewski, KAI: Polska niebawem będzie mieć kolejnego 

błogosławionego męczennika w osobie ks. Jana Machy, młodego kapłana 

archidiecezji katowickiej, który ma zostać wyniesiony na ołtarze 20 listopada  

br. w Katowicach. Na czym polegała świętość tego zaledwie 28-letniego 

księdza? 

 

Ks. Damian Bednarski, postulator procesu beatyfikacyjnego: Ks. Jan Macha 

był postacią z pewnością wyjątkową. Zaledwie na początku swej posługi 

kapłańskiej oddał życie, za to, że odważył się pomagać najbardziej 

potrzebującym w mrocznym czasie okupacji nazistowskiej. Był przekonany, że 

stanięcie po stronie dobra i wybór miłości bliźniego jest sprawą priorytetową. 

Był młodym kapłanem, wyświęconym w czerwcu 1939 r. tuż przed wybuchem 

wojny. We wrześniu 1939 r. został wikarym w pierwszej swej i jedynej zarazem 

parafii, i zaledwie w ciągu kilku miesięcy spontanicznie zebrał wokół siebie 

mnóstwo młodych ludzi. Miał wyjątkowy charyzmat przyciągania młodych do 

siebie i „zarażania” ich swoim entuzjazmem. Na wielką skalę zorganizował sieć 

pomocy, która objęła kilka tysięcy osób. Śledzony przez gestapo, świadom 

niebezpieczeństwa nie zdezerterował. We wrześniu 1941 roku jego misja została 

brutalnie przerwana. Aresztowano go, umieszczono w więzieniu, a w grudniu 

1942 r. wykonano wyrok śmierci. 

Na czym polegała jego świętość? Z listów ks. Jana Machy pisanych do bliskich 

z celi więziennej gdzie oczekiwał wyroku, przebija zaufanie do Boga, poddanie 

się woli Bożej i brak wewnętrznego buntu. Nie znajdziemy tam śladów 

rozczarowania w rodzaju: „dałem swe serce, zrobiłem tyle dobrego, a 

tymczasem chcą mnie zamordować”… Wielu ludzi w takiej sytuacji przeżywa 

załamanie i bunt, nieraz traci wiarę. Tymczasem postawa ks. Jana w więzieniu, 

w trakcie prześladowań, tak jak wcześniej jego zaangażowanie charytatywne, 

budzi jednoznaczny podziw. Jest to postawa dojrzała i warta naśladowania, 

prosta i naturalna, ale heroiczna. I to były główne motywy wszczęcia procesu 

beatyfikacyjnego. 

Jestem przekonany, że w czasach współczesnych potrzeba wyraźnych świadków 

miłości heroicznej i dlatego tym większa jest wartość jego przykładu życia i 

niezachwianej wiary, czemu dał świadectwo. 
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KAI: Przyjrzyjmy się bliżej konspiracyjnej, a chyba głównie charytatywnej 

działalności ks. Jana Machy bezpośrednio po wybuchu wojny. 

- 25 czerwca 1939 r. Jan Macha przyjmuje święcenia kapłańskie. Z początkiem 

września zostaje skierowany do parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej, gdzie 

proboszczem był ks. Jan Skrzypczyk. Jak każdy ksiądz Jan Macha włącza się w 

życie duszpasterskie, pomimo, że było ono coraz bardziej ograniczane przez 

Niemców. Wkrótce dostrzega jak wielkie są wokół potrzeby, zwłaszcza w 

rodzinach, które tracą swoich jedynych żywicieli: ojca, brata. Są to rodziny 

aresztowanych bądź ukrywających się byłych powstańców śląskich, którzy 

zostali poddani okrutnym prześladowaniom. Są to rodziny tych, którzy poszli na 

wojnę w wojsku polskim, a wracając trafiają do niemieckich więzień i obozów. 

Pozostają kobiety i dzieci, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji, często bez 

środków do życia. Ks. Jan Macha odpowiada na to spontaniczną akcją pomocy. 

Najpierw robi to sam, a niebawem gromadzą się wokół niego młodzi sodalisi, 

harcerze, studenci, członkowie KSM. Pomoc polegała na tym, że zbierano 

środki materialne, żywność, pieniądze, wreszcie kartki na żywność, która była 

racjonowana. Rodziny byłych powstańców czy innych prześladowanych, 

pozbawione były nawet kartek na żywność. Ten krąg osób zaangażowanych w 

pomoc coraz bardziej się rozszerza, działa na terenie nie tylko jego parafii w 

Rudzie Śląskiej, ale kilkunastu śląskich miejscowości aż po Opolszczyznę. W 

kręgu działalności ks. Machy, jak obliczają historycy, mogło znajdować się 

kilka tysięcy osób. 

W pewnym momencie działalność ks. Machy zauważa Polskie Państwo 

Podziemne, które na Śląsku buduje swoje struktury. Akcja zainicjowana przez 

ks. Jana Machę zostaje włączona w jego struktury pod nazwą „Opieka 

społeczna”. Był to pion cywilny, który nie zajmował się walką zbroją, dywersją 

czy sabotażem. 

Niemcy, dostrzegając, że ks. Macha prowadzi tak szeroką działalność, zaczynają 

się domyślać, że może mieć kontakt z polską konspiracją. Zaczynają się nim 

interesować. Na wiosnę 1941 r. zostaje dwukrotnie wezwany na przesłuchanie, 

ale wypuszczony na wolność. 5 września 1941 r. zostaje aresztowany na dworcu 

w Katowicach. Gestapowcy znajdują też przy nim listy osób, którym pomagał 

oraz inne dokumenty świadczące o organizacji zbiórek. 

Ks. Macha więziony jest najpierw z Mysłowicach, a potem w Katowicach. 

Zostaje mu przestawiony akt oskarżenia, w którym prowadzona przezeń 

działalność charytatywna zostaje zakwalifikowana jako zdrada stanu i działanie 

przeciwko państwu niemieckiemu. 

KAI: Jak przebiega pobyt ks. Machy w więzieniu? 
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- To 15 miesięcy, od 5 września 1941 do 3 grudnia 1942 r., kiedy został 

zgilotynowany. Jest to niezwykły okres w jego życiu, dostarczający wielu 

dowodów na świętość. Z treści jego listów, które się zachowały, wiemy, że 

zachowuje tam ogromny spokój, a współwięźniom na ile może, udziela posługi 

duszpasterskiej. Przez cały ten czas nie mógł odprawiać Mszy św. 

Pozwolono mu jedynie na posiadanie i odmawianie brewiarza. Zachował się 

różaniec ks. Jana, który sam zrobił ze sznurków wyciągniętych z siennika i 

krzyżyk zrobiony z drzazg wydłubanych z pryczy więziennej. Dopiero po 

przeniesieniu z więzienia mysłowickiego do Katowic mógł regularnie korzystać 

z posługi kapelana więziennego. Wielką radością była dla niego spowiedź. Raz 

w tygodniu mógł przyjmować komunię św. 

Dobrze odnosił się do swoich oprawców. Jeden z gestapowców widząc, że ks. 

Jan nie pomstuje na znęcających się nad nim oprawców, powiedział o nim: „To 

jest albo święty albo idiota!”. Bo nie tylko cierpliwie znosi te cierpienia, ale 

błogosławi ich i dobrze życzy tym, którzy się nad nim znęcali. 

KAI: Jak by Ksiądz  scharakteryzował jego duchowość? 

- Reprezentuje typową śląską pobożność, nie egzaltowaną, ale mocno stąpającą 

po ziemi, gdzie modlitwa, bliskość z Panem Bogiem, łączy się bezpośrednio z 

działaniem. Jest to duchowość otwarta na człowieka i jego potrzeby. Przy tym 

jest lubiany i zawsze jest duszą towarzystwa. Kocha życie i cieszy się nim wraz 

z innymi. 

Cechuje je solidne umocowanie w Piśmie Świętym. To zakorzenienie w 

modlitwie ujawniło się później w więzieniu, kiedy brakowało mu dostępu do 

sakramentów. Z bólem pisze wówczas, że nie może się spowiadać, że słyszy 

dzwony bijące w pobliskim kościele w Wielki Czwartek, a nie może obecny 

przy ołtarzu wraz ze innymi kapłanami. 

Był też człowiekiem wielkiej nadziei, nawet w najtrudniejszych, 

„beznadziejnych” sytuacjach. W listach z więzienia do rodziny nie tylko nie 

skarży się na swój los, ale próbuje nadzieję umacniać w swoich bliskich. W 

jednym z listów pisze: „Mam wielką nadzieję w miłosierdziu Bożym i 

Opatrzności Boskiej, kogo Bóg kocha dla tego szuka schronienia”... 

KAI: Wielkie wrażenie sprawia jego ostatni list, napisany w celi na kilka godzin 

przed śmiercią... 

- Na kilka godzin przed śmiercią skreślił takie oto słowa: „Umieram z czystym 

sumieniem, żyłem krótko ale uważam, że cel swój osiągnąłem...” . A potem 
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zwracając się do bliskich, dodaje: „Nie rozpaczajcie! Idę teraz do 

Wszechmocnego, On mnie osądzi. Wszystko będzie dobrze. Bez jednego 

drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego 

człowieka świat się nie zawali.[…] Pozostało mi bardzo mało czasu. Może 

jeszcze jakie trzy godziny, a więc do widzenia! Pozostańcie z Bogiem. Módlcie 

się za Waszego Hanika”. Z tego tekstu tchnie niezwykły pokój, a jest to list 

pisany na 4 godziny przed śmiercią. 

KAI: Jak wyglądał ten szczególny moment, jak zachowywał się skazaniec? 

- Zachowało się świadectwo kapelana więziennego, który towarzyszył ks. 

Janowi i wszystkim tym współwięźniom, którzy zostali zamordowani wraz z 

nim. 2 grudnia 1942 r. dwunastu osadzonych z katowickiego więzienia 

usłyszało, że tej nocy wyrok zostanie wykonany. Sprowadzono kapelana ks. 

Joachima Beslera. Z jego relacji wiemy, co się tam działo, bo dwadzieścia lat po 

wojnie poproszono go, by zapisał swoje wspomnienia z tych wydarzeń. Na 

szczęście robił na bieżąco notatki w tzw. czerwonym notesie. Pamiętał, że 

przybył do więzienia po dwudziestej. Towarzyszył im, gdy jedli ostatnią 

kolację, gdy pisali pożegnalne listy do rodzin, potem ich spowiadał. 

Kapelan więzienny relacjonował: „Wkrótce potem skazańcy zostali pozbawieni 

swoich ubrań, można powiedzieć symbolicznie odarci z szat, narzucono na ich 

umęczone ciała papierowe koszule i wyprowadzono przez dziedziniec więzienia 

do specjalnego pomieszczenia, gdzie stała gilotyna”. Dalej kapłan odnotował: 

„Pozostałem, żeby jeszcze na ostatniej drodze udzielić absolucji. Pamiętam, jak 

prowadzono ks. Machę i jak podniósł po raz ostatni oczy ku niebu 

gwiaździstemu i znikł w drzwiach kaźni śmierci”. Piętnaście minut po północy – 

o czym informuje księga zgonów – ostrze gilotyny przecięło jego ziemskie 

życie. 

KAI: Czy jego śmierć można zakwalifikować jako męczeństwo za wiarę, a nie 

za działalność konspiracyjną na rzecz polskiego Państwa Podziemnego? 

- Ks. Jan Macha będąc Polakiem i angażując się na rzecz swojej ojczyzny, 

pomagając ludziom, umarł za wiarę, choć nikt od niego nie wymagał zaparcia 

się wiary, tak jak bywało to w starożytności. Został zamordowany za dzieła 

miłości świadczone innym. Został zamordowany, że nie ustał, że nie poddał się 

świadcząc miłosierdzie potrzebującym. Robił to wszystko jako kapłan posłuszny 

Kościołowi i jego misji. 

A wyrok śmierci otrzymał, gdyż nie podporządkował się prawu niemieckiemu. 

A dlatego nie podporządkował się, że jako chrześcijanin i jako kapłan ponad 
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prawem stawiał sumienie. Zareagował po kapłańsku, jak dobry pasterz. 

Zatroszczył się o owce. 

KAI: Co działo się z pamięcią o ks. Janie po jego śmierci? Czy można mówić o 

symptomach kultu? 

- Podczas wojny pamięć o nim istniała, ale w ograniczonym wymiarze, przede 

wszystkim w rodzinie, w rodzinnej parafii jak i w parafii, gdzie był wikarym. 

Rodzina pieczołowicie przechowała wszystkie pamiątki jakie miała po ks. Janie. 

Nie było jego grobu, gdyż ciało zostało spalone prawdopodobnie w Auschwitz. 

Były za to listy od niego, różaniec, sutanna, brewiarz i inne przedmioty jakie po 

nim pozostały. To, co ze sobą miał w więzieniu, zostało oddane bliskim. 

Natomiast ciało spalono i zabroniono jakiejkolwiek formy uroczystego 

pogrzebu. Odbyła się tylko cicha msza przy pustym katafalku w kościele i bez 

organów. 

Po wojnie, w 1945 r. w jednym z pierwszych numerów wznowionego „Gościa 

Niedzielnego” został opublikowany jego ostatni list, przetłumaczony na polski. 

W kolejnych numerach „Gościa” została przypomniana sylwetka męczennika. 

W 1951 r. jego koledzy rocznikowi ufundowali symboliczny pomnik na 

cmentarzu w Chorzowie Starym. Poza tym, od czasu do czasu pamięć o ks. 

Janie pojawiała się w różnych wspomnieniach, nawet w prasie emigracyjnej. 

Jego historię i przejmujący list zamieściła w swej książce Benedicta Kempner 

pisząca w latach sześćdziesiątych XX wieku o kapłanach postawionych przed 

trybunałem hitlerowskim. 

KAI: Jak przebiegał proces beatyfikacyjny? 

- Ks. Jan po raz pierwszy został wzięty pod uwagę przy okazji przygotowywania 

procesu 108. męczenników II wojny światowej. Tamten proces był prowadzony 

bardzo szybko. Gdy sięgnięto po jego teczkę personalną w kurii, zawierała ona 

nieco ponad 50 stron i nikt nie wiedział, gdzie można znaleźć inne dokumenty. 

W takiej sytuacji pominięto tę kandydaturę. 

W 2011 r. pojawił się film Dagmary Drzazgi, który mówi o tej postaci w dość 

niezwykły sposób. W 2012 r. abp Wiktor Skworc w 70. rocznicę śmierci ks. 

Jana Machy w porozumieniu z jego rodziną zorganizował Mszę św. w kaplicy w 

więzieniu w Katowicach, w którym zginął. A krótko później podjął decyzję o 

wszczęciu procesu. 

Postulatorem zarówno na etapie diecezjalnym, jak i watykańskim zostałem ja. 

24 listopada 2013 r. w katowickiej katedrze Chrystusa Króla odbyła się pierwsza 
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sesja etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego. Trwał on do 4 września 

2015 r. W jego trakcie odbyło się 41 sesji, przesłuchano 27 świadków. 

Zachowały się także wcześniej spisane świadectwa oraz inne dokumenty. 

Ważne było np. świadectwo kapelana więziennego, spisane w latach 60-tych, a 

także świadectwa niektórych kolegów rocznikowych. 

Jeśli chodzi o inne dokumenty historyczne niezbędne do procesu, to weszliśmy 

we współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej. Zaprosiłem do komisji 

historycznej prokurator Ewę Koj. Jej współpracownicy w archiwum w Berlinie 

odnaleźli w 2014 r. akt oskarżenia oraz wyrok śmierci ks. Jana Machy. 

Wydawało się, że zostały one spalone przez Niemców opuszczających 

Katowice. A jednak odnalazły się. 

W czasie procesu ujawniły się osoby, które czcząc go jako męczennika, modliły 

się za jego wstawiennictwem. Ludzie przychodzili też licznie na jego 

symboliczny grób na cmentarzu. Zaczęły się też pojawiać pewne znaki działania 

Sługi Bożego, czego dowodem było wyproszenie różnych łask, nie wyłączając 

uzdrowień. 

Wszystkie akta zebrane w trakcie procesu zostały 15 września 2015 r. złożone w 

watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 

KAI: Jak przebiegał etap watykański procesu beatyfikacyjnego? 

- Watykańska część procesu rozpoczęła się 16 marca 2016 r. Kongregacja 

wyznaczyła relatora, o. Zdzisława J. Kijasa OFM Conv. Napisane przez 

postulatora Positio, czyli dokument dowodzący świętości poprzez męczeństwo,  

zostało złożone przez abp. Wiktora Skworca na ręce kard. Angelo Amato, 

prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 11 grudnia 2017. Dwukrotnie 

dyskutowali nad nim członkowie watykańskiej Komisji Historycznej. Następnie 

dokument został przeanalizowany przez członków Komisji Teologicznej. 

Ostatecznie został przyjęty podczas kongresu Komisji Teologicznej 8 listopada 

2018 r. 

5 listopada 2019 r. odbyła się pod przewodnictwem prefekta kard. Angelo 

Becciu sesja zwyczajna kardynałów i biskupów członków Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych. Grono to uznało, że sługa Boży został zabity z nienawiści do 

wiary a jego śmierć miała charakter męczeński. Na tej podstawie papież nakazał 

wydać dekret beatyfikacyjny o męczeństwie Sługi Bożego ks. Jana Machy. 

KAI: Dziękuję za rozmowę. 
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Rozmawiał Marcin Przeciszewski 


