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Pod koniec 1945r. zagrożony 

aresztowaniem ukrywał się przez pół roku 
w klasztorze w Wielkich Oczach. 

Następnie podjął pracę duszpasterską na 
Ziemiach Zachodnich, krótko                          

w kłodzkim, po czym w diecezji 
gorzowskiej jako wikariusz, potem ojciec 

duchowny w Niższym Seminarium 
Duchownym. 

W latach 1965-1969 ks. Panecki odbył 
stacjonarne studia specjalistyczne                    
z prawa kanonicznego w Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie, 

uwieńczone licencjatem i magisterium. 





Ksiądz Haas już w czasach szkolnych związał się  
z harcerstwem i uzyskał stopień podharcmistrza 

Chorągwi Lwowskiej w 1938r. W seminarium 
należał do kręgu starszoharcerskiego.  
W czasie wojny został harcmistrzem. 

 
Od początków pracy kapłańskiej stał się 

duchowym przewodnikiem, opiekunem 
harcerstwa lubaczowskiego. Pierwsze spotkanie  

i wzajemne poznanie z drużyną, obozującą                      
w sierpniu 1939r. w Huwnikach, miało miejsce                 

w czasie odpustu w Kalwarii Pacławskiej.  
Wówczas, za wstawiennictwem księdza Wiktora,  

ks. bp Tomaka udzielił młodzieży harcerskiej 
sakramentu bierzmowania. 



W kilka dni po wybuchu II wojny 
światowej, decyzją ks. Wiktora jako 

opiekuna, drużyna została rozwiązana. 
Zadecydowały o tym względy 

bezpieczeństwa. Niemniej starszym 
harcerzom dyskretnie podano, że mają 

być w gotowości i podtrzymywać 
wzajemną łączność.  

W pracy harcerskiej skupiono się na 
pogłębianiu świadomości narodowej  

i pielęgnując nadzieję na niepodległość.  



Praca typowo harcerska rozwinęła się 
dopiero pod okupacją niemiecką               

jesienią 1941r.  
Systematyczne szkolenia prowadził 

zastęp z zastępowym druhem                
Józefem Ratowskim.  

Wśród harcerzy w Lubaczowie 
ukształtowała się tzw. „Dziesiątka”, która 

stała się trzonem zawiązanej na 
przełomie 1942/1943 roku,  

jednej z komórek konspiracyjnych Armii 
Krajowej, organizowanej w Obwodzie 

Jarosław. 
 



 
Po zakończeniu działań wojennych ks. Wiktor 
współdziałał w nawiązaniu kontaktów między 

ośrodkiem krakowskim Hufców Polskich,  
a środowiskiem rzeszowskim ZHP  

i jego komendantem hm. Stanisławem 
Nowakowskim, instruktorem lwowskim.  

Hufiec Polski, jako pewna orientacja 
wewnętrzna, miała działać w ramach ZHP.  

Ks. Wiktor był zawsze zwolennikiem jedności 
harcerstwa. Wynikiem tych poczynań było 

zorganizowanie w lecie 1945r. przez oba ośrodki 
kursu instruktorskiego w Wieńcu Zdroju  

(obecnie Świeradów Zdrój).  
Ks. Wiktor wchodził w skład komendy kursu.  

Przeszkolenie instruktorów harcerskich stworzyło 
możliwości rozwoju organizacyjnego 

powojennego harcerstwa Lubaczowskiego. 



Z końcem 1945r. ks. Wiktor zmuszony został do 
opuszczenia Lubaczowa i wyjazdu na Ziemie 

Zachodnie. Dzięki zmianie nazwiska i miejsca 
pobytu stał się nieuchwytny dla powojennej władzy. 

Mimo to nigdy nie utracił łączności  
z bracią harcerską.  

W 1947r. uczestniczył, jako zastępca komendanta,        
w kursie zastępowych w Janowicach Wielkich.  

Przebywał również kilka dni na obozie w Tymbarku  
w 1948r. biorąc udział w wieczornych ćwiczeniach, 

zakończonych nocnym ogniskiem harcerskim  
i przyrzeczeniem składanym w jego obecności. 

 
 Ksiądz Haas przez cały okres swojego życia starał się 

utrzymywać kontakt z harcerzami lubaczowskimi 
listownie, odwiedzając ich w domach rodzinnych                

i prowadząc niezwykle interesujące rozmowy.  
Nigdy nie uciekał od tematów trudnych i zawsze 

szanował poglądy drugiej strony. 



 
 
 
 

 

Ks. Wiktor  
tak pisał                     

o harcerstwie:  



Z wielką radością przyjął zaproszenie na spotkanie  
w Zgierzu na ogólnopolskim zlocie z grupą 

harcerzy ZHP, kierowaną przez                                   
hm. dh. Skawińskiego i nie było to jedyne 

spotkanie z harcerzami z Lubaczowa.  
 

W Słupsku utrzymywał okresową łączność ze 
środowiskiem ZHR, ale, jak podkreślał:  

„wyraża głęboką nadzieję na pełne scalenie się 
harcerstwa realizacji wspólnej przecież co do 

brzmienia postawy ideowej”.  
 

W pogrzebie hm. ks. Wiktora Haasa - Paneckiego 
wzięły udział zorganizowane grupy harcerzy. 



 
ŻOŁNIERZ 



Z konspiracją zetknął się ks. Wiktor już w okresie 
okupacji sowieckiej i początkach niemieckiej, 

współpracując z młodzieżą harcerską i prowadząc 
tajne nauczanie. Przy współudziale ks. Józefa 
Mroczkowskiego i ks. Mariana Florkowskiego 

doszło pod koniec1942r. do spotkania                            
z przedstawicielem Armii Krajowej z Obwodu 

Jarosław -Stanisławem Mroczkowskim                 
pseudonim Bosak.  

Na tym spotkaniu ks. Wiktor otrzymał propozycję 
wejścia w szeregi Armii Krajowej. Nie mogąc 

podjąć takiej współpracy bez zgody swoich władz 
duchownych, zaproponował włączenie do 

konspiracji Zdzisława Zatheya. Dało to początek 
powstaniu nowej komórki konspiracyjnej na 
terenie Lubaczowa. Ks. Wiktor równocześnie 

zaoferował pełną opiekę kapłańską. W grudniu 
1943r. za zgodą władz duchownych złożył                     

w Przeworsku przysięgę i w ten sposób jako 
kapelan wszedł w szeregi Duszpasterstwa 

wojskowego, przyjmując tym samym zależność 
służbową od ks. bpa polowego Gawliny.  



W czasie ewakuacji Cieszanowa w 1944r. nie opuścił 
swoich wiernych, lecz wraz z nimi, prowadząc rower 

załadowany precjozami kościelnymi, szedł w kolumnie 
ewakuacyjnej z Cieszanowa do Rudy Różanieckiej. 

 

W Rudzie, w pałacu Wattmana, po raz pierwszy oficjalnie 
odprawił dla partyzantów mszę św., w czasie której 

śpiewano „Rotę” i „Boże coś Polskę”. 
 

W 1944r. ks. Haas przebywał jako kapelan Armii Krajowej 
w oddziale partyzanckim 4 kompanii o kryptonimie              
OP 4/19 pp OL (Oddział Partyzancki 4 kompania               

19 pułku piechoty Obrony Lwowa) w rejonie Narola, 
pełniąc posługę duszpasterską przy dowództwie. 

 

Przed akcją „Burza” został wysłany służbowo jako łącznik 
do Komendy Okręgu AK we Lwowie dla nawiązania 
łączności z tamtejszą kadrą. We Lwowie spotkał się 

również z instruktorami ZHP. Do oddziału, ze względu 
na przesunięcie się linii frontu, już nie wrócił.                    

Ze Lwowa przez Przemyśl dotarł do Żołyni i na tym 
terenie aktywnie uczestniczył w organizacji oddziałów, 

mających iść na pomoc walczącej Warszawie. 



 
Wobec blokady wojsk sowieckich i rozbrajania 
żołnierzy polskich, podjęto decyzję stopniowego 

powrotu do stron rodzinnych.  
 

Ksiądz Haas do Lubaczowa powrócił w drugiej 
połowie sierpnia 1944r. zabiedzony  

i w zniszczonym ubiorze, zatrzymując się 
chwilowo u państwa Argasińskich,                   

przy ulicy Mickiewicza. 
 

Później, półtoraroczny pobyt ks. Wiktora  
w Lubaczowie, to działania zmierzające do 

stwarzania miejscowej ludności warunków do 
stabilizacji. Z troską wpajał w żołnierzy  

z rozwiązujących się formacji partyzanckich 
przekonanie o potrzebie zdobycia przez nich 

odpowiedniego wykształcenia  
i związanej z nim pozycji życiowej. 



 
 

Za swoją działalność  
odznaczony został  
Srebrnym Krzyżem  
Zasługi z Mieczami.  
 



 
 

Ujawnił się w październiku 1945r. mimo tego pod 
koniec grudnia tegoż roku. Wojewódzki Urząd 

Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie podjął 
decyzję dyskretnego aresztowania ks. Wiktora.  

W tym celu wysłana została do Lubaczowa 
specjalna ekipa funkcjonariuszy.  

 
 

Ks. Wiktor został jednak uprzedzony o mającym 
nastąpić aresztowaniu opuścił Lubaczów. 
Przez pół roku ukrywał się w klasztorze  
w Wielkich Oczach, a następnie wyjechał  

na tak zwane Ziemie Odzyskane. 



 
KAPŁAN  

I  
DZUSZPASTERZ 



W latach okupacji ks. Wiktor Haas pełnił swoją 
posługę w Lubaczowie, Bruśnie, Cieszanowie 

 i w roku 1944 w Narolu, gdzie przebywał 
 w oddziale partyzanckim, pełniąc ofiarnie  

i rzetelnie posługę kapłańską.  
 Nie pozostawał bierny wobec poczynań 

okupantów, starając się w wojennej 
rzeczywistości realizować swoje powołanie 

duszpasterskie wśród ludzi młodych, 
współdziałając z nimi w rozwoju ich osobowości.  

Praca z tą grupą stała się dewizą jego życia. 
 Mimo całkowitej inwigilacji księży nawet                      

w kościele i ustawicznej obecności okupantów 
sowieckich, którzy zajęli większość pomieszczeń 

plebanii – ks. Haas, podczas nauczania religii, 
wprowadzał elementy kultury narodowej, 

zachęcał do samokształcenia oraz umacniał 
polski etos. 



Po roku 1941 w okresie okupacji niemieckiej,  
w zespole tajnego nauczania,  

prowadzonym przez państwa Milianów,  
uczył języka łacińskiego i historii.  

 
Po powrocie do Lubaczowa w drugiej połowie 
sierpnia 1944r. ks. Haas, doceniając potrzebę 

kształcenia młodzieży, poczynił starania 
reaktywowania Towarzystwa Szkoły Średniej.  

Na przełomie listopada i grudnia 1944r. podjęto 
regularną naukę na poziomie szkoły średniej.  

 
Pozostaje nadal tajemnicą, jak udało się  

ks. Wiktorowi przekonać ówcześnie 
urzędującego komendanta wojennego mjr 
Gordina i uzyskać zgodę na tę działalność. 











 
 Uchwałą NR 676/XXXVIII/2013 Rada Miejska w Lubaczowie 

nadała nazwy trzem nowym ulicom naszego miasta.                          
Ulicy biegnącej od ulicy Zygmunta Krasińskiego w kierunku 
wschodnim nadano nazwę ks. Haasa Paneckiego. 
 

Na stronie Lubaczów miasto z sercem pisano: 
 „Ksiądz Wiktor Haas Panecki (1915 - 2001) – żołnierz, 

harcerz i bohater Lubaczowszczyzny. Jego działania 
miały na celu poprawę sytuacji w mieście. Wojna nie 
przerwała duszpasterskiego zaangażowania księdza. 
Żołnierzom wskazywał konieczność kształcenia się                       
i dążenia do poprawy pozycji życiowej. Młode osoby 
uczył patriotyzmu poprzez wprowadzenie do lekcji 
religii fragmentów kultury narodowej.” 
 



  
27 kwietnia 2013 roku w konkatedrze Lubaczowskiej 

odbyła się uroczystość nadania Hufcowi Związku 
Harcerstwa Polskiego w Lubaczowie imienia                       
ks. Wiktora Hass – Paneckiego oraz poświęcenie przez 
ks. bp Mariusza Leszczyńskiego nowego sztandaru. 

 



 
 

 W grudniu 2012r. pisano  
w Nowej Gazecie:  



 
 
                                           
 
 
 
 

   Czuwaj! 
 
     

                                          dh. phm. Anna Hawrylak 
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