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Ks. Prałat Jan Abramski -  restaurator obiektów sakralnych

Urodził się 1 czerwca 1922 roku w miejscowości Łaś k. Makowa Ma
zowieckiego. Pochodzi z rodziny wielodzietnej, miał 5 braci i 3 siostry. 
Ojciec Stanisław był rolnikiem, a matka Marcja zajmowała się gospodar
stwem domowym i wychowaniem dzieci. Naukę w gimnazjum w Pułtu
sku przerwał wybuch wojny.

W 1942 roku jego szwagier, który był na przymusowych robotach 
w Niemczech, przyjechał na urlop do chorej żony. Jan Abramski posta
nowił zamiast niego wyjechać do Niemiec, co ułatwili mu koledzy pra
cujący w niemieckich urzędach. Pracował w fabryce w GróBoblingen k. 
Weimaru, skąd po dwóch latach uciekł, wracając w rodzinne strony. Był 
członkiem oddziału partyzanckiego AK pod pseudonimem „ Drewniak”.

W latach 1945-47 podjął pracę nauczyciela niekwaliflkowanego
w szkole podsta
wowej w Małej Tu
rze w pow iecie 
d z i a ł d o ws k i m,  
prowadząc równo
cześnie drużynę 
harcerską, koło 
sportowe, świetli
cę dla młodzieży, 
był prezesem koła 
„Wici”. Po podję
ciu decyzji wstą
pienia do stanu 
duchownego zo
stał alumnem Wy
ższego Semi na
rium Duchowne
go w Gorzowie,
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z którego jeszcze jako kleryk w 1950 roku został skierowany do pracy 
katechetycznej w parafii Ołobok koło Świebodzina.

Po święceniach kapłańskich w roku 1953 podjął pracę w Zielonej 
Górze w parafii św. Jadwigi. Następnie pracowałjako wikariusz w Myśli
borzu i w Kłodawie k. Gorzowa.

Do Choszczna po raz pierwszy przyjechał w 1955 roku ze skierowa
niem do pracy w roli wikariusza. Wspólnie z ks. proboszczem Tade
uszem Sorysem zaangażował się w odbudowę kościoła. W 1956 roku 
został skierowany do Trzebieży Szczecińskiej, gdzie jako proboszcz wyre
montował kilka kościołów, m.in. w Nowym Warpnie, Niekłończycy, War- 
nołęce. W 1960 roku przeniesiony został do Ośna Lubuskiego w celu
m.in. odbudowy zabytkowego kościoła z 1298 roku, wówczas zagrożone
go katastrofą budowlaną (zamkniętego od 6 miesięcy z powodu popę
kania filarów i więźby dachowej).

27 sierpnia 1967 roku objął obowiązki proboszcza w Choszcznie. 
Rok później (1968) ukończył V-letnie studia w Akademii Teologii Kato
lickiej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii i katechetyki. 
W latach 1969 -  1998 był dziekanem dekanatu Choszczno. Od roku 
1972jest kanonikiem kapituły katedralnej diecezji szczecińsko-kamień- 
skiej. 22 grudnia 1977 otrzymał tytuł kapelana papieskiego. W 1981 
roku przez 9 miesięcy przebywał w USA, gdzie prowadził m.in. rekolek
cje wielkopostne. Dzięki jego staraniom w 1985 roku utworzona została 
w Choszcznie nowa parafia rzymskokatolicka. W latach 80. rozbudował 
plebanię przy ulicy Kościuszki. Pod jego kierownictwem wybudowano 
dom  parafialny, w którym ma siedzibę kilka stowarzyszeń katolickich,
m.in. „Caritas”.

W roku 1996 ukazała się broszura Kościół parafialny pod wezwa
niem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie -  Sanktuarium 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy autorstwa ks. prałata mgr Jan Abram- 
skiego i mgr Kazimiery Kality-Skwirzyńskiej.

Decyzją sekretarza stanu Watykanu kardynała Sodano otrzymał 
w roku 1996 tytularną godność prałata papieskiego W roku 1998 prze
szedł na emeryturę. Za swoją wieloletnią pracę duszpasterską i zasługi 
w zakresie konserwacji i renowacji zabytków sakralnych wyróżniony Zło
tym Krzyżem Zasługi (1992), Odznaką Honorową za Zasługi dla Woje
wództwa Gorzowskiego (1993) i Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytka
mi (1995).


