
Opowieści historyka. 

35. rocznica śmierci biskupa w Trutnowach. 

 

     Droga wojewódzka nr 227 na trasie Pruszcz Gdański – Kiezmark to trasa podróży wielu 

kierowców i pasażerów. Codziennie pokonywana przez mieszkańców Żuław Gdańskich do 

pracy, szkoły czy inne sprawy. Na wysokości miejscowości Trutnowy znajduje się mała 

przydrożna kapliczka, która informuje o tragicznym zdarzeniu z 1982 roku. Podczas jazdy 

autem trudno o pogłębioną wiadomość, a może warto poznać tę tragiczną historię.  

     Jej bohaterem jest Kazimierz Kluz biskup pomocniczy gdański w latach 1972 – 1982. Jego 

eminencja urodził się 17 stycznia 1925 roku w Ołpicach w Małopolsce. Jego rodzice byli 

rolnikami i zadbali o wykształcenie syna. W 1947 rozpoczął studia w seminarium duchownym 

w Tarnowie, a następnie w 1949 w seminarium w Krakowie. 24 czerwca 1951 przyjął 

święcenia kapłańskie i rozpoczął służbę duszpasterską w diecezji gdańskiej. Początkowo był 

wikariuszem w parafii Matki Bożej Bolesnej, a od 1957 przy kościele katedralnym w Gdańsku 

Oliwie. 2 stycznia 1958 został proboszczem parafii św. Józefa przy kościele Chrystusa Króla.  

     12 czerwca 1972 otrzymał święcenia biskupie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

prymasa Polski. Był wikariuszem generalnym diecezji gdańskiej, prepozytem Kapituły 

Katedralnej Gdańskiej, wykładowcą teologii pastoralnej i historii sztuki w Seminarium 

Duchownym, krajowym duszpasterzem ludzi morza i organizatorem radiowej Mszy św. dla 

marynarzy, rybaków i ludzi morza.  

     Z końcem października 1982 roku wziął udział w Światowym Kongresie Apostolstwa 

Marynarzy w Rzymie.  Wizytował i odwiedzał parafie, także na Żuławach. Podczas jednej z 

takich wizyt zdarzył się tragiczny w skutkach wypadek. 5 grudnia 1982 ok. godz. 14 biskup 

sufragan gdański Kazimierz Kluz zginął tragicznie w wypadku samochodowym wracając z 

wizytacji parafii Trutnowy. Kilkaset metrów od plebani na prostej drodze samochód uderzył 

w przydrożne drzewo. Biskup siedzący na tylnim siedzeniu zginął na miejscu.  

     Jego kierowca wskutek odniesionych ran zmarł po kilku miesiącach. Pogrzeb z udziałem 20 

biskupów odbył się 11 grudnia w katedrze oliwskiej. Przewodniczył mu abp Bronisław 

Dąbrowski, sekretarz episkopatu. Zwłoki zmarłego biskupa zostały złożone w krypcie 

biskupów gdańskich w bazylice katedralnej w Oliwie. 

     Może warto przystanąć przy drewnianej kapliczce na chwilę zadumy i pamięci o biskupie 

gdańskim, który zginął śmiercią tragiczną na drodze w Trutnowach. W tym roku w grudniu 

minie 35. lat od tego tragicznego zdarzenia.  
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