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Zachariasz Kruża przyszedł na świat 13 marca 1909 roku we wsi 

Rudna, należącej do powiatu złotowskiego. Chrzest święty przyjął w 

kościele parafialnym w Sławianowie 17 marca 1909 roku. 25 listopada 

1911 roku urodził się Józef Kruża. Był ochrzczony już następnego 

dnia w Łobżenicy, gdyż wydawało się rodzicom, że chore dziecko 

umrze. Matka poleciła je opiece Matki Bożej Góreckiej.  
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Chłopcy pochodzili z rodziny wielodzietnej liczącej trzynaścioro 

dzieci. Rodzice prowadzili 21 hektarowe gospodarstwo rolne. 

Dzieci wychowywała babcia – osoba bardzo oczytana i mądra, 

głęboko wierząca. Była krzewicielką polskości w sercach wnucząt.  3   



Mały Zachariasz swą edukację rozpoczął w 1916 roku w Szkole Pow-

szechnej w Rudnej. Początek nauki przypadł na okres I wojny świa-

towej. Józef zaś wyzdrowiał. A kiedy podrósł, chociaż był drobnej 

postury, stał się dzięki sangwinicznemu temperamentowi ulubieńcem 

wszystkich.  
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Powojenne zmiany terytorialne wynikające z podpisania traktatu wer-

salskiego skłoniły rodzinę Krużów do sprzedania gospodarstwa w 

Rudnej i przeniesienia się do Wiktorówka koło Górki Klasztornej. 

Teraz chłopcy mogli uczęszczać do Szkoły Polskiej w Piesnach. 

Bracia często też odwiedzali Sanktuarium Góreckie.  
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Na rok 1921 przypada przybycie do Polski pierwszych księży ze Zgro-

madzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Dwa lata później, Edmund Kar-

dynał Dalbor przyznał Zgromadzeniu klasztor górecki, gdzie rektorem 

został ks. Antoni Kuczera. W krótkim czasie otworzono Małe Semi-

narium Duchowne i Szkołę Misyjną, do której zgłosiło się 36 uczniów,   

w tym Zachariasz i Józef – ten drugi był w grupie kleryckiej młodszej. 

Ich nauczycielem łaciny był Teofil Spychała.  
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W dniu 24 czerwca 1934 roku święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa 

Walentego Dymka, sufragana poznańskiego przyjął Józef Kruża. Mszę 

prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Lichnowach koło Chojnic 

12 lipca tego roku, a następnie w rodzinnej wsi Rudna. U Zachariasza 

w czasie formacji dostrzeżono głęboki potencjał intelektualny i wysłano 

go do Kazimierza Biskupiego jako nauczyciela  języka polskiego. 7   



W dniu 15 czerwca 1935 roku w Katedrze Poznańskiej święcenia 

kapłańskie z rąk ks. biskupa Walentego Dymka otrzymał Zacha-

riasz Kruża. Mszę prymicyjną odprawił w Górce Klasztornej 29 

czerwca 1935 roku.  
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21 września 1935 roku na pokładzie statku „Monte Sarmiento” ks. 

Józef Kruża MSF wraz z ks. Władysławem Szulcem MSF opuszczają 

Europę udając się na misje do polonii w Brazylii.  9   



Cztery lata później w Europie wybuchła II wojna światowa. Ks. 

Zachariasz Kruża cudem uniknął śmierci w pierwszych miesiącach 

wojny. Po ucieczce z kolumny jenieckiej znalazł schronienie do 

końca wojny na Jasnej Górze. Od początku angażował się w pracę 

i wykłady na tajnym Uniwersytecie Zachodnim. W rodzinne strony 

wrócił w kwietniu 1945 roku.  10   



Tragizm wybuchu wojny przeżyli polscy misjonarze  wraz z całą 

polonią brazylijską boleśnie. Praktycznie zostali odcięci od wiado-

mości z kraju na całe sześć lat. Jedyną wiadomością, która dotarła 

w tym czasie do ks. Józefa był list napisany z Jasnej Góry przez 

ks. Zachariasza w 1940 roku, w którym donosił o tym, że „cała 

rodzina w pierwszej fazie wojny żyje”. 
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W roku 1940  ks. Józef rozpoczął pracę misyjną w Argentynie. Na 

początku w Buenos Aires, następnie jako proboszcz parafii pod 

wezwaniem Św. Rodziny w Maria Teresa (1941 r.), ponownie w 

Buenos Aires (1945 r.). Do Polski po raz pierwszy przybył w 1957 

roku. Rozpoczął zbieranie materiałów do napisanej w maszyno-

pisie „Kroniki Rodzinnej”.  
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Ks. Zachariasz Kruża widząc zniszczenia wojenne w Górce 

Klasztornej i ogrom mordów dokonanych przez hitlerowców zbie-

rał materiały dotyczące zamordowanych współbraci i mieszkań-

ców pobliskiej Łobżenicy. Pracował nad tym, pełniąc jednocześnie 

obowiązki duszpasterskie w Złotowie.  13   



W 1946 roku, widząc potrzeby powracających ze wszystkich stron 

kraju złotowian, założył oddział „Caritas”, który otworzył dwa 

przedszkola. W Złotowie dla 90 dzieci, prowadzone przez Siostry 

Elżbietanki, i w Świętej dla 30 dzieci. Poprzez parafią rozdzielał 

żywność i odzież, pochodzące z darów amerykańskich. Przeja-

wem wielkiego patriotyzmu była stworzenia i wydawania „Kalen-

darza Ziem Odzyskanych „ oraz książki „Ksiądz Patron Domański”.  14   



W czasach stalinowskich ks. Zachariasz Kruża nie zaprzestał akty-

wnej pracy. Dzięki jego staraniom zostało otwarte Wyższe Semi-

narium Duchowne Zgromadzenia w Kazimierzu Biskupim. Decyzją 

Kapituły Prowincjonalnej od dnia 10 marca 1950 roku powierzono 

mu urząd Prowincjała Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy 

Św. Rodziny.  
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Począwszy od 1951 roku, myśl o 

koronacji obrazu Matki Boskiej 

Gó-reckiej zaczęła nurtować ks. 

Prowincjała i Zarząd Prowincji. 

Tego samego roku przybył do 

Górki z pontyfikalną sumą na 

odpust Zielonych Świątek ordyna-

riusz diecezji Ks. Stefan Kardynał 

Wyszyński – Prymas Polski.  

Rozpoczęły się wówczas przygo-

towania do koronacji. Utworzono 

Komisję Maryjną, której przewo-

dniczącym został ks. Prowincjał.  

Po wieloletnich staraniach obraz 

został ukoronowany 6 czerwca 

1965 roku. Aktu tego dokonał sam 

kardynał Wyszyński.  
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W 1973 roku ks. Zachariasz wyjechał do Brazylii, gdzie zbierał 

materiały do książki na temat pracy MSF na tym terenie. Wraz z 

bratem ks. Józefem odbył pielgrzymkę do sanktuarium narodowego 

Brazylii w Aparacida. W Brazylii bracia obchodzili 40 lecie swoich 

święceń kapłańskich. 10 listopada 1976 roku, po krótkiej, lecz 

ciężkiej chorobie zmarł ks. Józef Kruża.  
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Po powrocie do kraju w 1977 roku ks. Zachariasz Kruża poświęcił 

się badaniom historycznym i pisaniu książek. Napisał między innymi 

„Swastykę nad Górką Klasztorną”, „Polscy Misjonarze Św. Rodziny 

w Brazylii”, „Górka Klasztorna”, „Legendy Góreckie” i „Wspomnienie 

o śp. Bracie Józefie Misjonarzu zmarłym w Brazylii”.  
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Zmarł 2 października 1993 roku i został pochowany na małym 

przyklasztornym cmentarzu, wśród swoich, u stóp Matki Boskiej 

Góreckiej. W uroczystościach żałobnych wziął udział m.in. ks. 

bp Bogdan Wojtuś, ks. Prowincjał Andrzej Rabij oraz wielu 

księży i mieszkańców ukochanej Krajny.  
19   



Ks. dr Zachariasz Kruża przez 

cały czas swej kapłańskiej posłu-

gi związany był z Górką Kla-

sztorną. Dla wielu stał się sym-

bolem piastuna najszlachetniej-

szych tradycji polskich na 

Krajnie.  

Wszystkie siły i zdolności poświę-

cił Kościołowi i Zgromadzeniu, a 

także ukochanej tak bardzo Ojczy-

źnie, a zwłaszcza budowaniu 

wiary i świadomości pochodze-

niowej wśród Polaków. 

Pozostał przez całe życie wierny 

tradycjom swojej młodości, kiedy 

obrona religii i polskości była  

świętym obowiązkiem każdego 

Polaka. Miarą jego wielkości jest 

to, co pozostawił po sobie.  
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