




Aleksander Pęza urodził się 16.02.1910 roku w Porośli-Kije. Był jednym z dziewięciu 
dzieci Józefa i Konstancji z Rząców. 

Od 1918 r. do 1927 r. uczęszczał do szkoły powszechnej w Sokołach. Dobrze się uczył. 
Czytać i pisać nauczył się jeszcze w domu. 

Mieszkał przy kościele i służył do Mszy Św. Czynił to codziennie przez cały okres nauki 
w szkole powszechnej, a także podczas wakacji. Aleksander Pęza uczestniczył też w 
wakacyjnym przygotowaniu dzieci do I Komunii Św., zbieraniu składek na budowę 
kościoła oraz angażował się w działalność Akcji Katolickiej. Wpływ na jego religijność 
miała matka, a tym bardziej jego ojciec, który zmarł 30.03.1924 r.  

 Dalszą edukację kontynuował w gimnazjum w Sejnach. Po połowie roku przeniósł się 
do Grodna, gdzie wstąpił do Sodalicji Mariańskiej, w której zarządzie służył przez 2 
lata. Uczył się też w gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Grodnie. W młodszych  klasach 
prowadził Koła Dzieciątka Jezus. Zarządzał też czytelnią i sklepikiem. Mimo tego cały 
czas utrzymywał dobre wyniki w nauce. Przez cały jej okres spisywał pamiętniki, które 
stanowią źródło do jego życiorysu.  



Aleksander Pęza 23 czerwca 1932 r. otrzymał świadectwo dojrzałości w Grodnie. Kilka 
dni po tym zwrócił się z prośbą do ks. Henryka Betto, rektora Seminarium 
Duchownego w Łomży o przyjęcie go na tę uczelnię. Jego rodzina była zdziwiona 
takim postanowieniem. Swoją decyzję do ks. rektora argumentował tym, że chciałby 
zostać kapłanem Kościoła Chrystusowego, a przy wyborze kierował się jedynie 
głosem powołania, chęcią służenia Bogu oraz własnemu przekonaniu.  

Dnia 22 maja 1937 r. został wyświęcony na kapłana w Łomży. Był wikariuszem parafii 
Lachowo od lipca 1937 roku, a od 1938 roku – w parafii Grajewo, gdzie kierował 
Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej. Podczas wakacji w grajewskim kościele udzielał 
nauki katechezy dzieciom z całej parafii, które przygotowywały się do Komunii 
Świętej. Był bardzo wymagający. Kazał nauczyć się wszystkich aktów wiary, z czego 
następnie odpytywał. Kto nie nauczył się, wówczas otrzymywał rózgi na rękę lub tyłek. 
(…) Jego kazania niedzielne z ambony w kościele wyciskały łzy z oczu wiernych. 
(Gryczan, s. 17) . 



1939 – Ks .Pęza  z maturzystami z 1939 roku. 



Podczas okupacji sowieckiej Pęza zorganizował młodzieżową organizację katolicką. 
Działał też wówczas w konspiracji.  
 Razem z Wyszyńskim wzywali uczącą się młodzież do wstępowania w powstańcze 
szeregi i walkę z bronią w ręku. Zebrania z uczniami odbywały się w mieszkaniach 
księży pod pretekstem organizowania zabaw.  W czasie wakacji letnich 
organizował zabawy dla uczniów. Robił to wspólnie z innymi duchownymi 
grajewskiej parafii.  Przeciw niemu i Wyszyńskiemu Sowieci prowadzili akcję 
agenturalną „Dzwon”. Prawdopodobnie donosił na niego których z rodziców 
dzieci. Od początku okupacji hitlerowskiej w swoich kazaniach odwoływał się do 
miłości bliźniego i nawoływał mieszkańców do nieuczestniczenia w pogromach 
ludności żydowskiej.  
 Od 2 lipca 1941 roku był w konspiracji antyhitlerowskiej, najpierw w ZWZ, a 
potem w AK. Współpracował ze sztabem Obwodu Grajewo AK. Był kapelanem 
lokalnych struktur ZWZ/AK. W kazaniach zwracał uwagę na potrzebę 
zachowania tożsamości chrześcijańskiej oraz związanej z nią moralności. 
Udzielał pomoc duchową i materialną partyzantom AK i rodzinom 
aresztowanym oraz pomagał ukrywać doktora Szejtelmana. Pełnił funkcję 
kapelana Oddziału Partyzanckiego. Odprawiał Mszę św. w czasie, gdy miały 
miejsce represje wobec Żydów grajewskich w 29.06.1941 r.  





W 1995 r., podczas obchodów                          
50. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej, odbyła się uroczystość 
upamiętniająca ofiary zbrodni                               
z Kosówce. Okoliczni mieszkańcy                        
z szacunkiem mówili o księdzu, o jego 
poświęceniu, zapale, zaangażowaniu, 
wierze, odwadze, patriotyzmie                           
i postawie kapłańskiej.  



W sprawie zabójstw jego oraz ks. Stanisława Wyszyńskiego, wszczęto w dniu                              
16 listopada 2001 r. W okresie sprawozdawczym ustalono i przesłuchano osoby, 
które były świadkami ostatnich chwil życia obu kapłanów. Dokonano kwerend 
w archiwum IPN i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Poczynione ustalenia 
wykazały, że sprawcami obu zbrodni byli żandarmi niemieccy z posterunku                        
w Grajewie.  



W dniu 29 listopada 2002 r. śledztwo umorzono wobec przekazania ścigania sprawców 
zbrodni do Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu. 
Oczekiwana jest odpowiedź z Niemiec, co do sposobu zakończenia przekazanego 
postępowania karnego. 



W roku 2001 wierni z parafii Trójcy Przenajświętszej w Grajewie 
ufundowali tablice pamiątkową kapłanom grajewskim za to, że byli wierni 
Bogu i Ojczyźnie. Jednym z nich był ksiądz Aleksander Pęza.  



Miejsce pochówku ks. Aleksandra Pęzy  
znajduje się na grajewskim cmentarzu.  



Na  cześć ks. Pęzy w Grajewie powstała również ulica nazwana jego 
imieniem.  



Dziękujemy za uwagę! 
Uczniowie klas VIII 

 – uczestnicy  projektu edukacyjnego 
 „Patroni grajewskich ulic” 


