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Gogoliński Wiktor syn Jana i Walerii
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1 sierpnia
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21 lipea 1958 roku zakończył życie w Dobrzyniewie Kościelnym
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Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie.

ps.Wiktor

1904 roku w Zalesiu,powiat dzisnieński

Po roku przerwał studia i został nauczycielem,by ułatwić starszemu bratu

studia medyczne.Po spełnieniu tego wysoce szlechetnego uczynku rozpoczął

ponownie studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Lublinie jako ksiądz
dla diecezji Mohilowskiej.
Pierwszą pracę duszpasterską podjął w Zdżięciole koło Nowogródka.
W latach 1936 - 1938 piastował stanowisko proboszcza w Mołczadzi koło
Baranowicz,oddając się z zapałem i poświęceniem pracy duszpasterskiej
i narodowo - oświatowej.W roku 1938 obejmuje probostwo w Sielawiczach
w powiecie Słonimskim do 1940 roku,po czym zostaje-przeniesiony do
Gródka koło Mołodeczna,gdzie ssrybko zyskuje poważanie i posłuch miejsco
wego społeczeństwa
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W roku 1 942 nawiązuje kontakt z dowództwem Obwodu Mołodeczno AK Okręgu

Wileńskiego.
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Jako kapelan Obwodu podejmuje walkę z Niemcami i Białorusinami,pozosta
jącymi w służbie niemieckiej.Walczy w trudnych warunkach,charakteryzująey

cvch się konfliktami z partyzantką radziecką.Po zamordowaniu przez ra
dzieckie bandy księży proboszczów parafii Jarszewicze i Dubrowa,przej-

muje posługę religijną w tych parafiach.Poznaje teren i ludzi.Staje się
łącznikiem między młodzieżą,a organizację AK(w Jarszewiczach).Przy jego

wydajnej pomocy dowództwo Obwodu organizuje placówki wojskowe w Jarsze
wiczach, Dubrowie,Gródku,Chożowie i Połoczanach.W dniu 1 września 1943 r.

przyjmuje przysięgę od młodzieży,wychodzącej do lasu w oddziale bojowym

AK Obwodu Mołodeczno,nazwanym „Grupa Dąb1',który następnie zostaje przez
•
mianowany na 15 Brygadę AK Okręgu Wileńskiego.
Na podstawie donosu,dokonanego przez radzieckich partyzantów,SD(Sicherheitsdienst des Reichfuhrers-Służba Bezpieczeństwa)ze Starej Wilejki zarządza likwidację członków Obwodu Mołodeczno przez jednostkę sta
cjonującą w Gródku na dzień 1.10.1943 roku.Aresztowaniu podlegały osoby,

które brały udział w spotkaniu z dowództwem radzieckiej Brygady im.Sta
lina z ks.Gogolińskim na czele.Wywiad Obwodu zdołał na czas zawiadomić

zainteresowanych i ustalił nadawcę donosu.Siatka Obwodu wysłała ks.Wik
tora do Wilna,pozostali przeszli do oddziału Grupa Dąb.
t
'
■
W lutym 1944 roku ks.Wiktor zostaje powołany na duszpasterza 3 Zgru

powania AK majora Jaremy w stopniu kapitana.Staje się dla partyzantów
troskliwym duszpasterzem,dla dowództwa dobrym doradcą.Polubiła go i sza
nowała brać partyzancka za gorącą miłość do Ojczyzny i za to,że chadzał

ramię w ramię na wyprawy bojowe.
Ostatnią mszę połową dla oddziałów AK celebrował na rynku w Dziewie-

niszkach 27 czerwca 1944 roku.
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9 Nie
10 Po rozbrojeniu AK przez Armię Czerwoną w dniu 17 linca osiadł w Wilnie

przy kościele św.Katarzyny.We wrześniu 1945 roku ucieka do Białegostoku.
Otrzymuje parafię w Uhowie,w 1949 r.przejmuje parafię, w Juchnowie,by w

1956 roku przejść na ostatnią placówkę w Dobrzyniewie Kościelnym,gdzie
21 lipea 1958 roku zakończył życie.
Żołnierze 15 Brygady ufundowali swemu Kapelanowi płytę nagrobkową

Ksiądz
Wiktor Gogoliński
proboszcz parafii Dobrzyniewo
kapelan 13 Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileń.
ur.27 sierpnia 1904 zm.21 linca 1958
Emblemat 13 Brygady AK-»Nietoperz"
Emblemat Krzyża AK
,
Bóg i Ojczyzna
Płytę tę zainstalowano w dniu 2 października 1983 roku.W tym dniu
celebrował uroczystą Mszę Św.ksiądz Antoni Orłowicz,były partyzant 13

Brygady AK przy asyście licznie przybyłych żołnierzy 13 Brygady na
cmentarzu w Dobrzyniewie Kościelnym.

Nad mogiłą wygłosił przemówienie dowódca 13 Brygady Adam Walczak:

Składamy dziś hołd żołnierzowi - żołnierzowi w znaczeniu dwojakim:

w sensie dosłownym,bo świętej pamięci ksiądz kapelan Wiktor Gogoliński
był żołnierzem Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego i w znaczeniu przenoś
nym, bo był żołnierzem Chrystusa,walczącym o wiarę Ojców.
Poeta Kornel Ujejski,w jednym ze swoich poematów pisał:„Ojczystą

matkę ziemię,najwięcej՛ z mnóstwa ludzi,kochają żołnierze i wieszcze ՝՛.
Ksiądz Kapelan Wiktor kochał polską ziemię jak żołnierz,jak jej wie
rny, oddany syn.Kiedy podjęliśmy walkę w podziemiu,On stanął pierwszy
dowalki na ziemi wileńskiej.Był jednym ze współorganizatorów konspira
cji na obszarze powiatu mołodeczańskiego.Był współorganizatorem 13 Bry

gady AK Obwodu Mołodeczańskiego Okręgu Wileńskiego.Jako członek sztabu
Obwodu mądrymi radami umiał ukierunkować nasze działanie i przygotować
grunt dla naszej działalności wojskowej.

W lipcu 1943 roku Obwód Mołodeczański przeszedł z pracy konspiracyj
nej do otwartej walki z okupantem.Ksiądz Wiktor przyjął od żołnierzy 13
Brygady przysięgę na wierność Bogu i Ojczyźnie.Gdy okupant w pierwszych

tygodniach aktywności Brygady wytężył swą całą siłę,by działalność tę
zniszczyć,gdy Brygadą poniosła dotkliwe straty osobowe,gdy zginęli por.

Świt,Szary,Czarny i Zawzięty - w tym dla nas ciężkim okresie Ksiądz
Wiktor dołączył na stałe do Brygady,by w tym świecie oszalałym niena

wiścią, która niszczyła narody,uczyć nas brinić Ojczyzny i wiary ojców
nie w imię nienawiści,lecz w imię miłości,
0 chłodzie i głodzie razem z ks.Wiktorem przemierzaliśmy bojowy
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szlak od nadniemeńskiej -puszczy aż do Wilna.W tym ciężkim marszu biliśmy
wroga pod Walami,Rakowem, Gródkiem,Krewem,Łostojańcami,Graużyszkami,Tołminowem,Murowanę Oszmianką i Holszanami.W tym marszu byłeś zawsze w pierwszej
linii bojowej.Razem przeżywaliśmy i gorych porażek i radość zwycięstw.
Za zasługi dla 13 Brygady AK,za odwagę i pogodę ducha,która tak nam

pomagała w ciężkich chwilach partyzanckiego życia w dniu 9.04.1944 roku

w pierwszy dzień Wielkanocy po mszy połowęj sztab Obwodu mianował Ks.Wik
tora honorowym dowódcą 13 Brygady AK i udekorował odznaką Brygady - Nieto^e
perzem,która dziś zdobi‘płytę Jego grobu.Za wkład pracy w organizację
konspiracji gen.Wilk,Komendant Okręgu Wileńskiego udekorował Cię,Wiktorze

w dniu 3 maja 1944 roku Złotym Krzyżem zasługi z Mieczami.
Piękną kartę działalności AK na Wileńszczyźnie zakończyło wspólne

natarcie na Wilno połączonych Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego

w dniu 7 linca 1944 roku.Nie dane nam bvło jednak wkroczyć do oswobodzo
nego Wilna.W dniu 18 lipea 1944 roku oddziały AK zostały zdradziecko
rozbrojone.

Przed 25 laty stawiłeś się do raportu przed Tym,który stworzył
świat i który umiłował człowieka.Stawiłeś się przed Nim z bagażem swoich
ziemskich doświadczeń walki o Polskę,o to jak pisał poetaBby w Polsce

prawo było prawem,a sprawiedliwość sprawiedliwością".
W ostatniej drodze na wieczny spoczynek nie towarzyszyła Ci kom
pania honorowa Wojska Polskiego,nie pochylił się nad grobem sztandar
wojskowy,nie oddano salwy honorowej,do czego miałeś prawo,a Polska obo
wiązek.Nie żegnali Cię Twoi żołnierze 13 Brygady,którzy po powrocie

z sowieckich łagrów,sterroryzowani rozproszyli się po kraju.
Dopiero dziś,po 25 latach,żołnierze 13 Brygady,którym tyle poświę
ciłeś serca,płacą Ci za serce - sercem.Dlatego tylu nas,Twoich żołnierzy

zjechało się z całej Polski,aby oddać Ci należny hołd.Niech nasza obecność

stanowi symboliczny,skromny salut wojskowy,niech zastąpi kompanię honorową.
Dziś składają Ci też hołd parafianie Dobrzyniewa z ks. proboszczem
na czele.Parafianie,którzy dopiero dziś poznali prawdę o ks.Wiktorze

Gogolińskim,któremu ziemia Dobrzyniecka udzieliła gościny.

Pamiętajmy o tym,że prawda zawsze wypłynie na wierzch.Starajmy się
o to,by nadeszły dni,kiedy będziemy w szkołach i na uniwersytetach uczyli
rzetelnej i uczciwej prawd?.Możemy dzisiaj nie tylko tego pragnąć i nie

tylko o tym myśleć,ale tego żądać,gdyż o to walczyliśmy.
Księże Kapelanie,Ty który byłeś naszym duchownym przywódcą,Ty prowa
dziłeś nas tu na ziemi, stań się naszym kapelanem w Niebie i módl się za
nami.ápij,Księże Kapelanie,w ciemnym grobie,niech się Pani Ostrobramska
przyśni Tobie!
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3 maja 1944 r.Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
luty 1944 r.Awans na kapitana
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nie ma
Edmund Banasikowski — Na zew Ziemi Wileńskiej
Wiktor Sńastin - Inspektorat „F”
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Adam Walczak Nietoperz”- Komendant 13 Brygady.
87-100 To

Andrzej Sochański,, Pampuch” - Szef 13 Brygady
Szczecin

