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Wstęp
celem tekstu jest przedstawienie biogramów wybranych postaci księży misjo-

narzy ze zgromadzenia Misji św. Wincentego á Paulo pochodzących ze Śląska, 
którzy pracowali w kościele i parafii Świętej rodziny w tarnowie od ich osiedlenia 
się w tym mieście w 1904 r. do 1989 r. W pewnym okresie misjonarze Ślązacy sta-
nowili trzon Prowincji Polskiej zgromadzenia Misji, w której piastowali ekspono-
wane funkcje 1. Pracowali w seminariach duchownych (oprócz własnego), między 
innymi w Śląskim Wsd w krakowie 2, Wsd w diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej 3, Wsd w gdańsku 4, a także w tarnowskim Wsd – jako wykładowcy, w tym 
muzyki i śpiewu, oraz spowiednicy. Byli również zwyczajnymi i nadzwyczajnymi 
spowiednikami żeńskich zgromadzeń zakonnych. nadto byli członkami komisji 
egzaminacyjnych organistów w diecezji tarnowskiej. o wybitniejszych misjona-
rzach pochodzących ze Śląska pisał między innymi ks. alfons schletz cM – hi-
storyk zgromadzenia 5. napisał on, że „zgromadzenie księży Misjonarzy w Polsce 
miało w obecnym [XX] stuleciu szczęście do  Ślązaków” 6.

nazwiska poszczególnych księży misjonarzy, którzy pracowali w tarnowie, 
przewijają się między innymi w schematyzmach diecezji tarnowskiej 7 oraz w An-
nales de la Congrégation de la Mission 8.

1 Wymienić należy m.in. ks. dr. Józefa Barona cM (1895–1976). obecny wizytator Prowincji 
Polskiej zgromadzenia Misji, ks. dr kryspin Banko cM, również urodził się na ziemi śląskiej.

2 W 1935 r. kierownictwo seminarium przejęli kapłani ze zgromadzenia księży Misjonarzy. 
rektorem seminarium w latach 1935–1939 był ks. Wilhelm szymbor cM, po nim ks. Józef Baron 
cM (1945–1955) – zob. s. cichy, Dzieje i dzień dzisiejszy Wyższego Śląskiego Seminarium Du-
chownego w Katowicach, w: Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1984, katowice 1984, 
s. 57-61.

3 Misjonarze byli rektorami i wykładowcami w tymże seminarium w latach 1947–1978. 
4 Prowadzili je na prośbę biskupa gdańskiego edmunda nowickiego. Po 41 latach, w 1998 r. 

przekazano zarząd seminarium księżom diecezjalnym.
5 a. schletz, Wybitniejsi Misjonarze Ślązacy w Polsce pierwszej połowy xx wieku, „na-

sza Przeszłość. studia z dziejów kościoła i kultury katolickiej w Polsce” [dalej: nP] 44 (1975),  
s. 269-305; tenże, Słownik biograficzny Zgromadzenia Księży Misjonarzy, t. 1-2, kraków 1957, mps  
w archiwum Misjonarzy kraków-stradom.

6 tenże, Wybitniejsi Misjonarze Ślązacy..., s. 269.
7 zob. Schematismus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Tarno-

viensis, Rocznik Diecezji Tarnowskiej, Schematyzm Diecezji Tarnowskiej [1904-1989].
8 J. rybolt cM, Annales de la Congrégation de la Mission, 1834-1963 (series description), 

Vincentian journals and publications, 2009, s. 1-3.
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zgromadzenie misji św. Wincentego á paulo

zgromadzenie Misji założył we Francji ksiądz Wincenty á Paulo 9. do Polski 
misjonarze ze zgromadzenia Misji św. Wincentego á Paulo, zwani lazarystami, 
zostali sprowadzeni z Francji przez królową ludwikę Marię gonzagę w listopa-
dzie 1651 r. 10. W skład pierwszej grupy weszli: ks. lambert aux couteaux, ks. 
Wilhelm desdames, subdiakon Mikołaj guillot, kleryk kazimierz Żelazewski 11 
oraz brat Jakub Posny 12. Misjonarze osiedlili się w ofiarowanym im przez królową 
małym drewnianym domku, położonym w okolicy kościoła pw. Świętego krzyża 
w Warszawie (drewnianego kościoła, będącego poprzednikiem bazyliki Świętego 
krzyża w Warszawie). z biegiem lat powoli powstawały domy misjonarskie na 
terenach Polski 13.

misjonarze pochodzący ze śląska

Przez wiele dziesięcioleci silną, liczną grupę księży i braci w zgromadzeniu 
Misji stanowili Ślązacy. Mieli oni duży wpływ na losy zgromadzenia w Polsce, 
piastowali ważne funkcje. księża misjonarze ze stradomia rozwinęli ruch reko-
lekcyjny na górnym Śląsku. Po otwarciu w krakowie w 1882 r. domu rekolekcyj-
nego nasilił się udział Ślązaków w rekolekcjach organizowanych przez misjonarzy. 
rekolekcje na stradomiu przeznaczone były dla szerokiego kręgu wiernych, ale 
miały również charakter stanowy 14. Misjonarze włączyli się także w działalność 
rekolekcyjną na samym Śląsku, prowadząc tridua, misje święte i ich odnowienia 
(renowacje) oraz rekolekcje ludowe 15. Po raz pierwszy zjawili się na górnym Ślą-

9 ks. Wincenty á Paulo – właściwie Vincent de Paul (ur. 24 iV 1581 r. w Pouy, zm. 27 iX 1660 r.  
w Paryżu), 25 i 1617 r. wygłosił w Folleville kazanie o spowiedzi generalnej. W następstwie tego 
kazania było tak wielu chętnych do odprawienia spowiedzi, że Wincenty i jeszcze jeden ksiądz nie 
mogli podołać zadaniu. Poproszono o pomoc jezuitów z amiens. swoje wystąpienie Wincenty na-
zywał później pierwszym kazaniem misyjnym, a dzień 25 i 1617 r. uznał za datę narodzenia zgro-
madzenia Misji. Wprawdzie zgromadzenia jeszcze wtedy nie założył, ale odkrył swoje powołanie 
głoszenia ewangelii ubogim mieszkańcom wsi. stało się ono w przyszłości powołaniem wspólnoty 
zgromadzenia Misji – por. J.M. román, Święty Wincenty á Paulo. Biografia, tłum. z języka hisz-
pańskiego i. kania kraków 1990, s. 130-133.

10 zgromadzenie Misji (congregatio Missionis – cM) zostało założone przez ks. Wincentego 
á Paulo w 1625 r. w Paryżu. tworzyło wspólnoty kapłańskie, zajmujące się działalnością ewange-
lizacyjną i charytatywną, a także formacją kandydatów do kapłaństwa. do Polski przybyli w listo-
padzie 1651 r. na prośbę królowej Marii ludwiki gonzagi, żony króla Polski Władysława iV, a po 
jego śmierci (1648) Jana kazimierza, jeszcze za życia św. Wincentego á Paulo – por. Misjonarze 
św. Wincentego á Paulo w Polsce (1651-2001), t. i: Dzieje, red. s. rospond, kraków 2001, s. 48-49.

11 W niektórych publikacjach pisany jako Żelazowski. Jako jedyny z przybyłej do Polski grupy 
znał język polski. Pozostali początkowo posługiwali się językami łacińskim i francuskim.

12 szerzej: l. Mezzadri, J.M. román, Historia Zgromadzenia Misji I. Od założenia do końca 
xVII wieku (1625-1697), tłum. W. Bomba, kraków 1995; l. Mezzadri, F. onnis, Historia Zgro-
madzenia Misji II/Zgromadzenia Misji w xVIII w.: Francja, Włochy, Misje (1697-1788), tłum.  
W. Bomba, kraków 2002.

13 Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce (1651-2001), t. i, s. 59nn; W. umiński, Polska 
Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1918-1939, kraków 2009, s. 58-85.

14 Por. a. tokarska, Książki, ludzie, idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem  
w dobie niewoli narodowej, katowice 2003, s. 100-116.

15 zob. J. Myszor, Dzieje diecezji katowickiej, katowice 1999.



173Biogramy misjonarzy Ślązaków, pracujących w Tarnowie

sku w 1898 r. na zaproszenie ks. l. skowronka, proboszcza z Bogucic 16. dlatego 
też należy w tym upatrywać źródła i powodów wstępowania młodych Ślązaków 
właśnie do seminarium misjonarskiego w krakowie, a nie do innych zgromadzeń 
czy seminariów diecezjalnych. Pozytywne przykłady zawsze pociągają, zwłasz-
cza młodych. dlatego też tereny Śląska stanowiły „zagłębie” powołań misjonar-
skich. W zgromadzeniu Misji stanowili silną, zwartą grupę, niekiedy postrzeganą 
jako opozycja do pozostałych. Byli twardymi i zdecydowanymi osobowościami 17. 
na Śląsku istnieją parafie, z których od ponad 100 lat były powołania do zgroma-
dzenia Misji. Przykładem takiej parafii może być szeroka k. Pszczyny czy okolice 
Piekar Śląskich, siemianowice Śląskie, gdzie z jednej tylko parafii Świętego krzy-
ża wyszło aż 12 lazarystów 18. należy wspomnieć też o misjonarzach Ślązakach, 
którzy gorliwie pracowali na misjach zagranicznych. do nich zaliczyć należy księ-
ży: ludwika Bronnego, pochodzącego z Jastrzębia zdroju, Jana kominka, po-
chodzącego z Marklowic k. rybnika, Jacka Bernarda Mięsopusta, pochodzącego 
z Bytomia, ks. alojzego orszulika, urodzonego w karwinie na Śląsku cieszyń-
skim, Jana Wróbla, pochodzącego z Bogucic, konstantego Witaszka, urodzonego 
w Walszewicach, w parafii Biała Prudnicka, Wiktora Franciszka Brzóskę, urodzo-
nego w siemianowicach Śląskich 19.

misjonarze w diecezji tarnowskiej i w tarnowie

W diecezji tarnowskiej pierwsze misje ludowe księża misjonarze prowadzili 
w Brzeźnicy koło Bochni w 1891 r. Byli to księża: F. kamiński, F. Buchhorn, 
s. krzyszkowski, J. sokołowicz 20. z ich relacji wynika, że wyspowiadali tam 
1180 wiernych. kronikarz zapisał: „dyecezya tarnowska również misye uprawia 

16 ks. ludwik skowronek (właśc. ludwig skowronek), ur. 6 iV 1859 r. w czuchowie, zm.  
10 V 1934 r. w głuchołazach – kapłan rzymskokatolicki, działacz społeczny, polityk niemieckiej, 
katolickiej partii centrum. Po święceniach pracował w latach 1884–1887 jako wikariusz w Bieruniu 
starym, następnie w Bogucicach, gdzie po śmierci proboszcza w 1888 r. został mianowany admini-
stratorem, a od lipca 1889 r. proboszczem. Budowniczy kościoła pw. św. szczepana w Bogucicach, 
którego konsekracji dokonał 25 X 1894 r. biskup wrocławski kardynał georg kopp – zob. g. Muda, 
Niezwykły duszpasterz w Kościele śląskim. Życie i działalność ks. prałata Ludwika Skowronka 
(1859-1934), opole 2009; Słownik biograficzny Ziemi Pszczyńskiej, red. a. lysko, Pszczyna 1995.

17 taką charakterystykę ks. misjonarzy pochodzących ze Śląska sporządzała bezpieka w ak-
tach operacyjnych sprawy obiektowej „gawrony” – zob. iPn kr 08/210 t. 1-7, sprawa obiektowa 
kryptonim „gawrony” dot. polskiej prowincji zgromadzenia księży Misjonarzy św. Wincentego 
á Paulo.

18 z parafii tej wywodzili się: ks. Wojciech grabowski cM (święcenia 1898), ks. dr Paweł Mixa 
cM (święcenia 1899), ks. hugo król (święcenia 1899), ks. prof. dr konstanty Michalski cM (świę-
cenia 1903), ks. dr Wilhelm Michalski cM (święcenia 1903), ks. Józef zieliński cM (święcenia 
1903), ks. hugo dylla (święcenia 1899), ks. Paweł dembiński cM (święcenia 1913), ks. dr Paweł 
dylla cM (święcenia 1913), ks. dr karol rzychoń cM (święcenia 1922), ks. Wiktor Brzoska cM 
(święcenia 1932), ks. Józef rzychoń cM (święcenia 1933).

19 zob. J. Mandziuk, Śląscy misjonarze na misjach zagranicznych w czasach nowożytnych, 
„saeculum christianum. Pismo historyczno-społeczne” 15/2 (2008), s. 15-33.

20 ks. Józef sokołowicz cM (ur. 8 iii 1866 r. w rozborzu k. Przeworska, zm. 7 i 1918 r. we 
lwowie), śluby święte złożył 5 iX 1884 r. Wyświęcony na kapłana 28 X 1883 r. od 1891 r. prowadził 
działalność misyjną jako dyrektor misji, przypisany do domu prowincjalnego w krakowie na stra-
domiu. dał się poznać jako utalentowany i energiczny kaznodzieja. do 1911 r. uczestniczył w 179 
misjach – zob. ks. krzyszkowski, Sp. Ks. Józef Sokołowicz, „roczniki obydwóch zgromadzeń  
św. Wincentego á Paulo” [dalej: roz] 24 (1922), z. 1, s. 75-86.
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i mało już w niej takich parafii, co by u siebie misyi nie miały; w dekanacie bo-
cheńskim na przykład, wszystkie parafie już były przeorane radłem misyjnem, 
prócz chełmu, gdzie niedawno zgrzybiały proboszcz X. rosner życie zakończył, 
i Pogwizdowa. konsystorz tarnowski kilka razy objawiał swoje życzenie X. kacz-
marskiemu, proboszczowi pogwizdowskiemu, aby i on nie pozostawał w tyle za 
swymi sąsiadami, ale ponieważ kościółek był za szczupły i potrzebował powięk-
szenia, przeto X. Proboszcz odłożył urządzenie misyi na później. gdy zaś dokonał 
powiększenia kościoła, a konsystorz znów natarł na niego, tedy poprosił listownie 
naszych konfratrów, których przedtem poznał w rzezawie na renowacyi, aby i do 
niego z misyą przybyć zechcieli” 21. następnie misje prowadzone były w wielu in-
nych miejscowościach diecezji tarnowskiej. ci sami księża misjonarze prowadzili 
w 1895 r. w tarnowie w jedynej wówczas parafii narodzenia nMP (katedralnej) 
17-dniowe misje ludowe (parafialne) na prośbę biskupa tarnowskiego ignacego 
Łobosa 22. z roku na rok księża misjonarze docierali do coraz to nowych parafii 
i gorliwie przypominali prawdy wiary, realizując swoje powołanie zgodnie z de-
wizą zgromadzenia Misji: Evangelizare pauperibus misit me 23. ogrom pracy mi-
syjnej, ilość i jakość przeprowadzanych misji w diecezji tarnowskiej i poza jej 
granicami zaowocowały sprowadzeniem księży misjonarzy na stałe do tarnowa  
1 lutego 1904 r. przez biskupa tarnowskiego leona Wałęgę, celem budowy nowego 
kościoła i ich domu oraz utworzenia i prowadzenia drugiej tarnowskiej parafii 24. 
W parafii Świętej rodziny w tarnowie, prowadzonej nieprzerwanie od 1904 r., 
przewinęli się kapłani oraz bracia misjonarze ze zgromadzenia Misji św. Wincen-
tego á Paulo pochodzący z górnego Śląska. Pierwszym z nich był ks. stanisław 
tyczkowski cM – budowniczy tarnowskiego kościoła i domu misjonarskiego, 
a także superior i proboszcz tejże parafii do 1917 r.

spośród poniżej wymienionych misjonarzy, którzy pracowali w tarnowie, 
w monumentalnym dziele pt. Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa 
śląskiego xIx i xx wieku pod red. M. Patera, wydanym w 1996 r., znalazło się 
nazwisko ks. Wendelina Świerczka cM. stąd też w zamyśle autora tekst z poniżej 
prezentowanymi biogramami jest próbą uzupełnienia owego dzieła i przybliżenia 
postaci, które na trwałe wpisały się w dzieje kościoła partykularnego zgromadze-
nia Misji św. Wincentego á Paulo.

Księża i bracia misjonarze ślązacy pracujący w tarnowie

Było ich na przestrzeni XX w. wielu. urodzeni na Śląsku byli trzej superio-
rzy – proboszczowie: stanisław tyczkowski (tyczka), Jan gwalbert rossmann 
i Franciszek ambroży Buchhorn. oprócz nich w tekście przedstawione zostały 
biogramy 23 kapłanów i jednego brata ze zgromadzenia Misji, którzy pracowali 

21 Misye w Galicyi zachodniej odbyte w r. 1901, roz 7 (1901), z. 3, s. 184.
22 Por. J. sokołowicz, Sprawozdanie z Misyi danych przez xx. Misyonarzy w jesieni 1895 roku. 

Tarnów roz, 2 (1896), z. 1, s. 29; P. glugla, Pierwsze misje ludowe Księży Misjonarzy w Tarnowie, 
„tarnowskie studia teologiczne” [dalej: tst] 34 (2015), nr 1, s. 113-132.

23 „opowiadać ewangelię ubogim posłał mnie [Pan]”. 
24 notowano podwójną erekcję parafii, najpierw w 1906 r. definitywne utworzenie drugiej pa-

rafii w tarnowie przez bpa leona Wałęgę nastąpiło 1 Vii 1911 r. – por. P. glugla, Rola biskupa Le-
ona Wałęgi w powstaniu kościoła Księży Misjonarzy w Tarnowie w 100-lecie konsekracji świątyni, 
tst 27 (2008), nr 2, s. 123-131.
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w parafii Świętej rodziny w tarnowie. niektórzy dłużej, inni krócej, byli i tacy, 
którzy w tarnowie pracowali – z przerwami – kilkakrotnie. 

superiorzy – proboszczowie

Ks. stanisław tyczkowski (tyczka) cm (1867–1924)
urodził się 8 V 1867 r. w kozłowej górze koło Piekar Śląskich, w powiecie tar-

nogórskim (tarnowitz) na górnym Śląsku, w diecezji wrocławskiej, w parafii ra-
dzionków 25. Jego rodzicami byli: adam (karczmarz) i Paulina z domu gerstel. do 
zgromadzenia Misji wstąpił 24 Viii 1885 r. od 28 Viii 1880 r. uczył się w Małym 
seminarium księży Misjonarzy w krakowie, szkołę średnią ukończył w 1887 r., 
po czym odbył studia filozoficzno-teologiczne w instytucie księży Misjonarzy 
w krakowie na kleparzu. Śluby święte w zgromadzeniu Misji złożył 11 i 1887 r., 
a święcenia kapłańskie otrzymał 21 Xii 1889 r., mając 22 lata życia. Jako neo-
prezbiter pracował od 1 ii 1890 r. do 1 Vii 1893 r. w Jezierzanach koło lwowa. 
następnie do 1 iX 1894 r. był prokuratorem 26 seminarium duchownego księży 
Misjonarzy w krakowie na stradomiu. od 1 Vii 1895 r. pełnił obowiązki kapela-
na więźniarek u św. Marii Magdaleny we lwowie, po czym do 1 Vii 1901 r. był 
wikariuszem, administratorem i superiorem domu i parafii w Jezierzanach, a na-
stępnie do 1 Vii 1904 r. superiorem w sarnkach dolnych ad Bursztyn. W okresie 
tym pracował też w grupie misyjnej, głosząc misje ludowe i rekolekcje. W latach 
1904–1917 wizytator zgromadzenia Misji wyznaczył go superiorem i budowni-
czym kościoła i domu księży misjonarzy w tarnowie, gdzie od 1 Vii 1911 r. został 
mianowany przez biskupa tarnowskiego leona Wałęgę pierwszym proboszczem 
nowo erygowanej parafii Świętej rodziny w tarnowie. Jeździł z misjami wraz 
z innymi konfratrami, a także sam, głosząc kazania i zbierając ofiary na tarnowską 
inwestycję. Był w tej sprawie w ponad stu parafiach. Warto podkreślić, że wybu-
dował w tarnowie kościół i dom (plebanię) misjonarski w niecałe dwa lata z prze-
rwą na zimę (1906–1908). Był utalentowanym organizatorem życia parafialnego. 
Podczas pierwszej wojny światowej z innymi konfratrami tarnowskiego domu już 
w 1914 r. rozwinął opiekę nad rannymi. niektórzy z nich pełnili wśród żołnierzy 
funkcje kapelanów 27. założył w tarnowie wiele bractw i stowarzyszeń, a także 
organizował na prośbę biskupa l. Wałęgi rekolekcje dla emigrantów 28. W 1917 r. 
na polecenie przełożonych opuścił tarnów i udał się do krakowa na kleparz, do 
kościoła św. Filipa. W 1918 r. został mianowany superiorem i proboszczem parafii 
świętego krzyża w Warszawie, gdzie pracował do końca życia, pozostawiając po 
sobie miłe wspomnienia parafian. zmarł 5 ii 1924 r. w Warszawie, po zabiegu ope-
racyjnym 29. W parafii Świętej rodziny w tarnowie powstał komitet sprowadzenia 
zwłok ks. s. tyczkowskiego cM 30. trumnę z jego ciałem przywieziono ze stolicy 

25 z tejże śląskiej parafii wywodziło się wielu kapłanów – zob. Parafja radzionkowska, jej daw-
niejsze i dzisiejsze stosunki. Zebrał i spisał ks. prob. Józef Knosała, katowice 1926, s. 83. autor błęd-
nie podaje, że ks. s. tyczkowski w 1907 r. został przeniesiony do tarnowa. Przybył tam 1 ii 1904 r.

26 Prokurator w zgromadzeniu Misji św. Wincentego á Paulo to ekonom.
27 Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce (1651-2001), t. i, s. 276.
28 zob. s. Piech, Biskup Leon Wałęga, organizator duszpasterstwa emigrantów w diecezji tar-

nowskiej (1901-1933), „studia Polonijne” 1984, t. 8, s. 157-181.
29 archiwum zgromadzenia księży Misjonarzy w krakowie na stradomiu [dalej: aMs], ze-

spół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. s. tyczkowskiego, b. sygn.
30 inicjatorem jego powstania było towarzystwo kolejarzy w tarnowie.
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do tarnowa 1 ii 1925 r. został uroczyście pochowany w krypcie kaplicy Matki Bo-
żej różańcowej w kościele pw. Świętej rodziny w tarnowie. na ścianie pomiędzy 
kaplicą Matki Bożej różańcowej a prezbiterium kościoła wmurowane jest epita-
fium zwieńczone małym krzyżem wystającym z esownic. W marmurowym wnę-
trzu umieszczony jest medalion z podobizną zmarłego i napis: „ŚP. ks. stanisław 
tyczkowski ur. 1867 r. nieodżałowanej pamięci pierwszy superior ks. Misjonarzy 
i proboszcz parafii św. rodziny w tarnowie, za którego staraniem i zabiegami 
powstał ten dom Boży. zmarł 5 ii 1924 r. w Warszawie. W uznaniu niespożytych 
zasług ŚP. zmarłego wdzięczni parafianie sprowadzili drogie im zwłoki z Warsza-
wy i tu je w kaplicy złożyli. spokój jego duszy”. ks. s. tyczkowski był cenionym 
misjonarzem-rekolekcjonistą. Jego działalność spotykała się z uznaniem ówcze-
snego biskupa tarnowskiego leona Wałęgi, duchowieństwa w mieście, a także 
władz miasta. te ostatnie nadały ks. tyczkowskiemu cM honorowe obywatelstwo 
miasta tarnów.

Ks. Jan gwalbert rossmann cm (1865–1926)
urodzony 7 Vii 1865 r. w Żorach. rodzicami jego byli: konstanty i Ma-

ria z domu najemnik. do zgromadzenia księży Misjonarzy wstąpił w 1885 r.  
w krakowie, wyświęcony na kapłana został w 1889 r. W latach 1887/1888–1891 
pracował jako dyrektor Małego seminarium Misjonarzy na kleparzu 31. W okre-
sie od 1891 do 1893 r. pełnił funkcję prokuratora w archidiecezjalnym semina-
rium duchownym na stradomiu, następnie od 1895 r. do 1896 r. – funkcję ojca 
duchownego w seminarium metropolitarnym we lwowie. W latach 1898–1901 
był superiorem i administratorem parafii w Witkowie nowym (w pow. radzie-
chowskim, woj. tarnopolskim) 32, następnie wikariuszem w kaczyce na Bukowi-
nie 33. W latach 1906–1911 pracował w grupie misyjnej, pełniąc funkcję jej dy- 
rektora. W latach 1911–1917 był superiorem i administratorem parafii w Jezie-
rzanach, następnie w latach 1917–1919 – superiorem we lwowie. W okresie od 
1919 do 1926 r. pełnił funkcje proboszcza i superiora parafii Świętej rodziny  
w tarnowie. Przyczynił się tamże między innymi do wyposażenia kościoła 
w nowe ołtarze boczne (św. Józefa i św. antoniego). kierował też pracami dekar-
skimi 34. ostatni rok życia spędził we lwowie, gdzie zmarł w 1926 r. Pochowany 
został tamże w grobowcu misjonarskim na cmentarzu Łyczakowskim 35.

Ks. franciszek ambroży Buchhorn cm (1864–1934)
urodził się 2 Xii 1864 r. w Piekarach Śląskich, powiat Bytom, diecezja wro-

cławska. Był synem augustyna i doroty z domu sikora. Miał dwóch braci i sio-
strę szarytkę. od 29 Viii 1879 r. był wychowankiem Małego seminarium księ-
ży Misjonarzy w krakowie na kleparzu. 2 Xii 1884 r. wstąpił do zgromadzenia 
Misji. Śluby święte złożył 11 i 1887 r. Święcenia mniejsze otrzymał 2 Xii 1888 r.,  
subdiakonatu – 7 Xii 1889 r., diakonatu – 15 Xii tegoż roku, a kapłańskie –  
21 Xii 1889 r. Jako kleryk przez dwa lata udzielał lekcji języka niemieckiego  

31 zob. B. Markowski, Z historii parafii: Małe Seminarium na Nowej Wsi, „z Życia Parafii. 
Pismo Parafii nMP z lourdes w krakowie” 2012, nr 7-8 (123-124), s. 8-10.

32 W 1898 r. na zaproszenie stanisława Marcina Badeniego przybyli do Witkowa księża misjo-
narze z krakowa i podjęli trud prowadzenia parafii. Pracowali w Witkowie do 1913 r.

33 M. gieszczykiewicz, Bukowina-Kaczyka, roz 29 (1927), z. 1, s. 62-69.
34 Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce (1651-2001), t. i, s. 314.
35 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. J. rossmanna, b. sygn.
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w i i ii klasie Małego seminarium księży Misjonarzy. W dwa miesiące po świę-
ceniach jeździł z grupą wytrawnych misjonarzy konfratrów (ks. J. kiedrowskim, 
J. gąsiorowskim i P. soubielle) po parafiach, głosząc misje i rekolekcje ludowe, 
następnie pracował jako prokurator domu i prefekt kościoła w nowej Wsi pod 
krakowem. W tymże czasie często wyjeżdżał na misje 36. W 1900 r. był w rzy-
mie na beatyfikacji F. cleta cM. od 16 Viii 1900 r. do 1 Vii 1906 r. był ekspo-
zytem, superiorem i administratorem parafii w Jezierzanach, a od 1 Vii 1906 r. 
do 1 i 1921 r. – proboszczem i superiorem w Milatynie nowym. tam 5 i 1915 r. 
został aresztowany wraz z ks. Piotrem Brukwickim 37. często jeździł na misje do 
wschodniej Małopolski, kongresówki, w Poznańskie, a także przez cztery lata 
towarzysząc biskupowi Weberowi podczas jego wizytacji kanonicznych 38. nadto 
był nadzwyczajnym spowiednikiem sióstr miłosierdzia. W 1908 r. wyjechał do 
usa, gdzie z ks. J. rossmannem cM głosił rekolekcje dla Polonii. dużo wycier-
piał podczas pierwszej wojny światowej oraz w latach 1918–1919 podczas ukra-
ińsko-hajdamackiej inwazji. 5 i 1919 r. został uwięziony na zamku w złoczowie. 
Ponownie został aresztowany 21 V 1919 r. w Milatynie nowym, jednak szczę-
śliwie zbiegł i ukrywał się. W 1926 r. posłany został do tarnowa jako proboszcz 
i superior, gdzie był do 1934 r. tamże brał czynny udział w Pierwszym synodzie 
diecezji tarnowskiej jako członek komisji organizacyjnej oraz komisji duszpa-
sterstwa w kościele 39. W tarnowie spędził ostatnie lata swojej kapłańskiej pracy, 
gdzie zmarł 15 iii 1935 r. został pochowany w grobowcu misjonarskim na starym 
cmentarzu w tarnowie 40.

tabela nr 1. superiorzy – proboszczowie misjonarscy w tarnowie

lp. nazwisko i imię lata pracy 
w tarnowie uwagi

1. tyczkowski (tyczka) 
stanisław 1904–1917

od 1 Vii 1911 r. proboszcz 
parafii Świętej rodziny 
w tarnowie

2. rossmann Jan 
gwalbert 1919–1925

3. Buchhorn Franciszek 
ambroży 1926–1935

Źródło: opracowanie własne na podstawie aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczki oso-
bowe ks. s. tyczkowskiego, J. rossmanna, F. Buchhorna, b. sygn.; W. umiński cM, Polska Pro-
wincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1918-1939, kraków 2009, s. 57; z. Żebrowski, 
Powstanie i dzieje parafii św. Rodziny w Tarnowie (1911-1939), kraków 1997, mps w aMs.

36 zob. P. glugla, Misja w Siedliskach w 1912 roku, „Wiadomości Brzosteckie” 27 (2016),  
nr 6 (230), s. 29-30.

37 Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce (1651-2001), t. i, s. 276.
38 zob. Wiadomości miejscowe i bieżące. Misje w Łęczyckiem, „gazeta kaliska. organ ziemi 

kaliskiej” 15 (1907), nr 267, s. 2.
39 odbył się on w dniach 21-23 Viii 1928 r. – zob. Pierwszy Synod Diecezji Tarnowskiej, tar-

nów 1928, s. 10.
40 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. F. Buchhorna, b. sygn.
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pozostali kapłani i bracia

Ks. sylwester ryszard Balcarek cm (1927–1984)
uodził się 18 Xi 1927 r. w suszcu k. Pszczyny, na Śląsku, w licznej rodzinie 

rolniczej karola i Jadwigi z d. Pawełek. szkołę podstawową ukończył w miejsco-
wości rodzinnej. Podczas okupacji niemieckiej (1939–1945) pracował w gospodar-
stwie rodziców. do szkoły średniej uczęszczał w Żorach i w rybniku. Po maturze 
uczestniczył w pielgrzymce na Jasną górę 41. Wrócił do domu z postanowieniem, 
że zostanie księdzem. do zgromadzenia został przyjęty w krakowie 27 iX 1948 r. 
Śluby złożył 28 Xi 1950 r. studia z filozofii i teologii odbył w instytucie teologicz-
nym zgromadzenia na stradomiu i 29 Vi 1952 r. otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk sufragana krakowskiego biskupa stanisława rosponda. W styczniu 1953 r. 
otrzymał aplikatę do pracy duszpasterskiej w parafii Świętej rodziny w tarnowie. 
Był tam równocześnie ekonomem domu zgromadzenia, katechetą w żeńskiej szko-
le im. klementyny hoffmanowej. We wrześniu 1954 r. został prefektem kościoła 
i wikariuszem w tejże parafii. Jego zadaniem było prowadzenie duszpasterstwa 
w kancelarii parafialnej. następną jego placówką, od sierpnia 1958 r., była parafia 
św. Józefa rzemieślnika we Wrocławiu, gdzie pracował jako wikariusz i kate-
cheta. W czerwcu 1960 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii św. anny 
w Jordanowie (diecezja gorzowska) 42. równocześnie był spowiednikiem alumnów 
Wyższego seminarium duchownego w gościkowie-Paradyżu. W 1964 r. został 
proboszczem parafii Wniebowzięcia nMP w Żaganiu (diecezja wrocławska) 43. 
Pełnił też funkcję superiora domu. W 1969 r. zrezygnował z kierownictwa domem 
i parafią i podjął pracę w grupie misyjnej zgromadzenia i zamieszkał w krakowie 
na stradomiu. We wrześniu 1970 r. został wikariuszem i katechetą w podtarnow-
skiej parafii misjonarskiej w odporyszowie. najpierw był tam wikariuszem i ka-
techetą, a od jesieni 1972 do czerwca 1978 r. proboszczem parafii i superiorem 
domu 44. Po krótkim pobycie w domu i parafii św. Wincentego á Paulo w Bydgosz-
czy, w sierpniu 1978 r. został skierowany do słubic nad odrą w diecezji gorzow-
skiej i podjął obowiązki wikariusza parafialnego. z powodu pogarszającego się 
stanu zdrowia w czerwcu 1981 r. został mianowany kapelanem sióstr miłosierdzia 
w zakładzie specjalnym w zdunach k. krotoszyna. zmarł w szpitalu w krotoszy-
nie 22 Vi 1984 r. Pochowany został – zgodnie ze swoim życzeniem – na cmentarzu 
parafialnym w zdunach 45.

41 z górnego Śląska od wieków rokrocznie pielgrzymowano do wielu sanktuariów tak ślą-
skich, jak i ogólnopolskich – por. ks. J. Myszor, Pielgrzymki Górnoślązaków w xIx i na począt-
ku xx w., „Śląskie studia historyczno-teologiczne” 15 (1982), s. 151-169. Pielgrzymowanie np. 
gliwiczan sięga 1626 r. J. górecki, Ślubowana pielgrzymka gliwiczan na Jasną Górę w 1626 r., 
w: Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, t. 1, red.  
B. domański, s. skiba, kraków 2005, s. 361-372.

42 Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce (1651-2001), t. i, s. 434.
43 tamże, s. 423.
44 tamże, s. 407.
45 J. dukała, Balcarek Sylwester Ryszard, w: Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce,  

t. ii-1: Biografie, red. J. dukała, kraków 2001, s. 19-21; aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, tecz-
ka osobowa ks. s. Balcarka, b. sygn.
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Ks. edward paweł Brandys cm (1909–1945)
urodził się 11 X 1909 r. w Pawłowicach k. Pszczyny, w parafii św. Jana chrzci-

ciela 46. Był synem Pawła i emilii z domu lorenz. Początkowo uczył się w rodzin-
nej miejscowości, a od 1921 r. w Małym seminarium księży Misjonarzy w kra-
kowie na nowej Wsi. 27 iX 1925 r. wstąpił do zgromadzenia Misji. Po ukończeniu 
gimnazjum i złożeniu egzaminu dojrzałości w 1929 r. studiował filozofię i teologię 
w instytucie teologicznym księży Misjonarzy (1929–1933). Święcenia kapłańskie 
przyjął 28 V 1933 r. w kościele pw. nawrócenia św. Pawła w krakowie na strado-
miu. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Świę-
tej rodziny w tarnowie. 11 i 1935 r. został wikariuszem parafii św. Wincentego  
á Paulo w Bydgoszczy. równocześnie był ekonomem tegoż domu misjonarskiego 
i prowadził budowę misjonarskiego bydgoskiego kościoła aż do wybuchu drugiej 
wojny światowej. 15 iX 1939 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w ko-
szarach przy ul. gdańskiej, a pod koniec tegoż miesiąca wywieziony na roboty 
do niemiec razem ze swym konfratrem, ks. kazimierzem całką cM 47. najpierw 
przebywał w raddack, potem w saltzgitter. dzięki staraniom rodziny wydostał 
się na wolność w kwietniu 1941 r. i pracował w diecezji katowickiej. W ostatnich 
dniach wojny, podczas odwiedzin w domu rodzinnym, został ciężko ranny wsku-
tek wybuchu miny. Przewieziony do szpitala w Bielsku, zmarł 6 V 1945 r. Pocho-
wany został w Pawłowicach Śląskich 48.

Ks. ryszard Buchmann cm (1909–?)
urodził się 12 Xii 1909 r. w toszku koło gliwic (diec. wrocławska), miesz-

kał na terenie parafii Świętych apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. do zgro-
madzenia Misji przyjęty został 27 Xi 1927 r. Śluby święte złożył 8 Xii 1929 r., 
święcenia kapłańskie otrzymał 16 Vi 1935 r. Pracował jako wikariusz w tar-
nowie (1935–1938) 49, Milatynie nowym (1938–1939), następnie wyjechał do 
usa i tam pracował jako duszpasterz Polonii. Po ii wojnie światowej pozo- 
stał w usa i wystąpił ze zgromadzenia. dalsze jego losy są nieznane 50.

Brat ludwik chodzidło (Wiśliński) cm (1902–1981)
urodził się 21 Xi 1902 r. w Wiśle Wielkiej jako syn Jana i ewy z d. sojka. Miał 

w zgromadzeniu starszego brata, Jana Wiślińskiego, a ich siostra była szarytką. 
także jego wuj (brat matki), szymon sojka, był misjonarzem. ludwik wstąpił do 
zgromadzenia 1 Vi 1927 r. w krakowie na kleparzu. tam również złożył śluby  
8 Xii 1929 r. Powierzono mu troskę o bieliźniarkę w dużym domu, jednocze-
śnie pracował jako mechanik, hydraulik; ceniony jako „złota rączka”. od sierpnia 
1931 r. mieszkał w domu zgromadzenia w Bydgoszczy i pracował tam jako me-
chanik. od 17 V do 15 Xi 1932 r. przebywał w domu zgromadzenia w Pabiani-
cach, następnie, przez 13 miesięcy, w Milatynie nowym, gdzie był zakrystianem 
i prowadził gospodarstwo. 27 Xii 1933 r. podjął pracę zakrystiana i mechanika 

46 z parafii tej wywodzili się inni misjonarze: ks. Jan Ściskalski cM, ks. karol Broda cM,  
ks. dr rafał Markiton cM.

47 Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce (1651-2001), t. i, s. 322-323.
48 J. dukała, Brandys Edward Paweł, w: Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce, t. ii-1,  

s. 67-68; aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. e. Brandysa, b. sygn.
49 zob. Catalogue des maisons et du personnel de la Congregation de la Mission 1938, Paris 

1938, s. 80.
50 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. r. Buchmanna, b. sygn.
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przy misjonarskim kościele św. krzyża w Warszawie; przebywał tam do końca 
1937 r. następnie zlecono mu pracę zakrystiana i organisty w kościele na górze 
zbawiciela w Wilnie. opiekował się również refektarzem dla księży i kleryków. 
26 iii 1942 r. został aresztowany przez gestapo. Więziono go najpierw w Łukisz-
kach w Wilnie, potem w obozie w Poniewieżyku 51 (od początku listopada 1943 r.), 
wreszcie, przez parę miesięcy, w szałtupiach k. kowna, gdzie armia sowiecka 
otwarła bramy obozu w lipcu 1944 r. Powrócił wówczas do Wilna, ale w lecie 
1946 r. został stamtąd wydalony przez władze sowieckie i 15 Viii 1946 r. przy-
był do krakowa. od września tegoż roku podjął obowiązki zakrystiana i organi-
sty w zakopanem-olczy; spełniał je do końca czerwca 1960 r. Przez dwadzieścia 
kolejnych lat pełnił posługę w domu zgromadzenia i w parafii Świętej rodziny 
w tarnowie. schorowany przeniósł się do domu zgromadzenia w krzeszowicach 
k. krakowa, gdzie pozostał aż do śmierci 6 ii 1981 r. Pochowany został w grobow-
cu zgromadzenia, na cmentarzu parafialnym w krzeszowicach 52.

Ks. Bernard dewor cm (1915–2000)
urodził się 19 V 1915 r. w miejscowości Piekary-rudne koło tarnowskich 

gór. Jego rodzicami byli karol i Franciszka z d. Mitas. Miał brata, ks. Wiktora 
dewora. Wykształcenie na poziomie podstawowym zdobył w szkole w Bobrow-
nikach. kontynuował naukę w gimnazjum w tarnowskich górach. do zgroma-
dzenia księży Misjonarzy przyjęty w Wilnie 27 iX 1936 r. studia filozoficzno
-teologiczne odbył w instytucie teologicznym w krakowie w latach 1937–1942 53. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w krakowie 26 iV 1942 r. Pracował jako kapelan 
sióstr miłosierdzia w: krakowie (1942–1946), ignacowie koło Mińska Mazowiec-
kiego (1946–1949), zebrzydowicach (1957–1959) i szymankowie koło gdań-
ska (1959–1960). Jego praca duszpasterska była prowadzona w: skwierzynie  
(1949–1957), krakwie – parafia nMP z lourdes (1960), odporyszowie (1960–
1962), krzeszowicach (1962–1964), tarnowie (1964–1969) i Pabianicach (1969–
2000). zmarł 13 i 2000 r. w Pabianicach. tam został pochowany 54.

Ks. emanuel dziewior cm (1871–1939)
urodził się l Viii 1871 r. w zaborzu koło zabrza (diec. wrocławska). do zgro-

madzenia Misji został przyjęty 3 iX 1890 r. Śluby święte złożył 11 Xii 1892 r. 
na kapłana wyświęcony został 27 X 1897 r. Początkowo pracował w latach 
1897–1902 jako nauczyciel w Małym seminarium księży Misjonarzy na nowej 
Wsi pod krakowem. następnie, od 1903 r., jako wikariusz w Witkowie nowym, 
w krakowie na stradomiu, jako kapelan szpitala we lwowie i wikariusz w kaczy-
ce na Bukowinie 55. W latach 1908–1910 prowadził działalność duszpasterską we 
lwowie, w odporyszowie, następnie w Jeziorzanach (1920–1921) 56, w tarnowie 

51 Polskich księży więziono m.in. w obozie pracy w Poniewieżyku koło kowna – zob. B. za-
wieyski, Prawienieszki – litewska katownia, „tygodnik Wileńszczyzny” 2005, nr 7 (wyd. interne-
towe nr 232), http://www.tygodnik.lt/200507/ [dostęp: 18.01.2018].

52 J. dukała cM, Chodzidło (Wiśliński) Ludwik, w: Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Pol-
sce, t. ii-1, s. 84-85.

53 Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce (1651-2001), t. i, s. 327.
54 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. B. dewora, b. sygn.; http://parafia.

bobrowniki.tgory.pl/?page_id=36 [dostęp: 12.01.2017].
55 szerzej: a. Mamulska, Polacy w Rumunii mówią o sobie, lublin 2000.
56 Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce (1651-2001), t. i, s. 300.
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(1921–1928), w sołońcu nowym na Bukowinie, w rumunii, gdzie był probosz-
czem od 1929 r. do 1939 r. 57, po czym wrócił do krakowa, skąd ponownie udał się 
do kaczyki na Bukowinę. zmarł 5 X 1939 r. w sołońcu (Bukowina, rumunia) 58. 

Ks. Józef godziek cm (1921–2009)
urodził się 10 i 1921 r. w Mizerowie k. Pszczyny. 30 X 1938 r. wstąpił do 

zgromadzenia księży Misjonarzy w Wilnie. Po zakończeniu wojny konty-
nuował naukę, a 1 i 1947 r. złożył śluby wieczyste w krakowie. 21 V 1950 r. 
przyjął sakrament kapłaństwa. Po święceniach został skierowany do pracy jako 
wychowawca w zakładzie Wychowawczym im. ks. kazimierza siemaszki 
w czernej k. krzeszowic. W 1951 r., w związku z zamknięciem i przejęciem 
przez państwo ww. instytucji, został przeniesiony do parafii Świętej rodziny 
w tarnowie. tutaj pracował do 1952 r. jako katecheta, a następnie został prze-
niesiony do pobliskiego odporyszowa k. dąbrowy tarnowskiej, gdzie przez  
7 lat (do 1959 r.) był wikariuszem i katechetą. W 1959 r. powrócił do tarnowa 
w charakterze prokuratora (ekonoma) misjonarskiego domu i wikariusza parafii. 
Pracował tam do 1962 r. następnie na krótko został kapelanem w domu Pomocy 
społecznej sióstr Miłosierdzia w Moszczanach (k. laszek, diecezja przemyska). 
W latach 1962–1963 przebywał w domu rekolekcyjnym w krzeszowicach. W la-
tach 1963–1982 był wikariuszem i katechetą w: grodkowie k. nysy (1963–1965), 
trzcielu k. nowego tomyśla (1965–1966) i parafii Matki Boskiej różańcowej  
w Pabianicach. W 1982 r. został przeniesiony do krzeszowic, gdzie w pobliskim 
siedlcu do 1986 r. był kapelanem domu sióstr najświętszej duszy chrystusa 
Pana, a następnie, do 1992 r. – rezydentem. W 1992 r. przeniósł się do domu 
zakonnego na kleparzu w krakowie, gdzie jako rezydent mieszkał do śmierci. 
zmarł 8 i 2009 r., pochowany został w grobowcu księży misjonarzy na cmentarzu 
rakowickim w krakowie 59.

Ks. Jan marek Kaczmarek cm (1952–)
urodził się 28 Xii 1952 r. w gliwicach-Łabędach, w parafii św. Jerzego (diec. 

katowicka). Wstąpił do zgromadzenia Misji 8 Xii 1971 r. Śluby święte złożył  
19 iii 1977 r. Wyświęcony na kapłana został 20 V 1978 r. W latach 1978–1979 
pracował w Belgii (Bruksela). W latach 1979–1984 przebywał na misjach w iti-
po, Bikoro (dzisiejsze kongo) 60. Po powrocie do Polski, w latach 1984–1985 był 
duszpasterzem w tarnowie; w latach 1985–1995 (kraków kleparz) – praca  
w grupie Misyjnej, ekonom; w latach 1995–1996 w parafii w trzcielu – kateche- 
ta; następnie, w latach 1996–2000, we Wrocławiu – parafia św. Józefa – katecheta; 
2000–2002 – Warszawa, ul. radna – grupa Misyjna, ekonom; 2002 – kraków, 
parafia bł. anieli salawy – dyrektor grupy Misyjnej, ekonom, duszpasterz – do 
czerwca 2017 r. 61

57 tamże, s. 291.
58 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. e. dziewiora, b. sygn.
59 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. J. godzieka, b. sygn.
60 Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce (1651-2001), t. i, s. 383.
61 http://www.anielasalawa.pl/index.php/duszpasterstwo/ogloszenia-duszpasterskie/988-oglo-

szenia-duszpasterskie-niedziela-xi-zwykla-18-06-2017 [dostęp: 12.01.2018].
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Ks. sylwester Kandora cm (1877–1949)
urodził się 30 Xii 1877 r. w radzionkowie. Był synem chałupnika i górnika 

szymona kandory. do zgromadzenia Misji wstąpił 21 X 1896 r. Śluby święte 
złożył 1 Xi 1898 r., wyświęcony na kapłana 5 Vii 1903 r. 62 W tarnowie pracował 
jako jeden z trzech pierwszych księży misjonarzy w latach 1904–1906. W 1906 r. 
wyjechał na misje do Brazylii, gdzie był proboszczem w abranches w latach 
1906–1908, następnie w rio claro do sul w latach 1908–1928, w orleans w latach 
1929–1949 63. zmarł 2 iX 1949 r. w kurytybie w Brazylii, pochowany w miejsco-
wości orleans 64.

Ks. eugeniusz Kołodziej cm (1877–1952)
urodził się 12 Xi 1877 r. w siemianowicach. do zgromadzenia Misji wstą-

pił 1 iX 1894 r. Śluby święte złożył 8 iX 1896 r., wyświęcony na kapłana został 
30 Vi 1901 r. Pracował jako katecheta w Witkowie nowym. W latach 1906–1908 
przebywał na misji w Brazylii, następnie w usa – derby (1909–1912), w grupie 
misyjnej erie (Pa) w latach 1912–1922. Powrócił do Polski i pracował w tarnowie, 
w misjonarskiej parafii w latach 1926–1932. od 7 Vii 1931 r. był kapelanem pa-
rafii wojskowej pw. św. Wojciecha w tarnowie 65. następnie pracował w Bydgosz-
czy, w krakowie-nowej Wsi, a ostatnie lata życia i posługi kapłańskiej spędził 
w krakowie na kleparzu. zmarł 14 i 1952 r., pochowany tamże na cmentarzu 
rakowickim 66.

Ks. Joachim Kowalski cm (1914–1991)
urodził się 11 Xi 1914 r. w katowicach. Wyświęcony na kapłana został  

w 1939 r. Pracował jako prokurator domu kraków-stradom (do 1942 r.), kapelan 
armii krajowej zgrupowania „Żelbet”; do 1946 r., pod pseudonimem „robak”, 
zaangażowany był w działalność niepodległościową. Po wojnie ujawnił się jako 
ak-owiec dwukrotnie: przed Państwową komisją likwidacyjną w krakowie  
i przed komisją weryfikacyjną Mon. od 21 Xi 1946 r. major, mianowany kape-
lanem 6. pułku kBW w katowicach. 28 ii 1948 r. został proboszczem (rektorem) 
parafii wojskowej Świętego kazimierza królewicza w katowicach, gdzie wybu-
dował przy kościele kaplicę. 29 iX 1948 r. aresztowany przez funkcjonariuszy 
WuBP w katowicach i osadzony w więzieniu karno-śledczym przy ul. Miko-
łowskiej 67. Wielokrotnie przesłuchiwany, skazany w 1949 r. na 7 lat więzienia. 
razem z nim sądzono za nielegalne kontakty z podziemiem niepodległościo-
wym innych duchownych. naczelny sąd Wojskowy nie uwzględnił jego i obroń-
cy odwołań i kasacji wyroku. Więziony w: katowicach, rawiczu i raciborzu do  
27 X 1953 r. Po odbyciu 5 lat kary więzienia zwolniony, w latach 1953–1955 na 
urlopie zdrowotnym. następnie pracował jako kapelan przy kościele garnizono-
wym w Poznaniu do września 1958 r. kolejno w duszpasterstwie w Bydgoszczy, 

62 Parafja Radzionkowska, jej dawniejsze..., s. 84.
63 tamże, s. 84; ks. z.M., Zainaugurowano obchody 100-lecia emancypacji Millet-PR, „echo 

Polonii Brazylijskiej” 2012, nr 3 (17), s. 8.
64 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. s. kandory, b. sygn.
65 30 Vi 1931 r. otrzymał od ówczesnego biskupa polowego Wojska Polskiego, ks. dr. stanisła-

wa galla, nominację z dniem 7 Vii 1931 r. na kapelana parafii wojskowej św. Wojciecha w tarnowie 
– zob. archiwum zgromadzenia księży Misjonarzy w tarnowie [dalej: akMt], akt nominacyjny 
ks. e. kołodzieja cM z 30 Vi 1931 r., nr 3489/31.

66 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. s. kandory, b. sygn.
67 P. Bączek, Duchowni Niezłomni, „Biuletyn informacyjny ak” 24 (2014), nr 2 (286), s. 36.
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a od 1961 r. proboszcz i dziekan w słubicach, po zakończonej kadencji pracował 
tamże do 1971 r. jako wikariusz. następnie, w latach 1971–1974, referent w kurii 
Biskupiej w gorzowie Wielkopolskim. W grudniu 1974 r. przybył do parafii Świę-
tej rodziny w tarnowie jako rezydent, ze zniszczonym zdrowiem, gdzie pomagał 
w pracy duszpasterskiej. W 1960 r. zgromadzenie ogólne sędziów nsW anulo-
wało mu wyrok z 1949 r. awansowany do stopnia ppłk. ak 68. zmarł 5 Vii 1991 r.  
w tarnowie, pochowany został w grobowcu misjonarskim na starym cmentarzu 69.

Ks. hugo franciszek Król cm (1874–1945) 
urodził się 4 września 1874 r. w siemianowicach na Śląsku, parafia krzyża 

Świętego 70. Był synem alojzego i karoliny Mutz. szkołę średnią ukończył w za-
kładzie księży misjonarzy w krakowie na kleparzu. tam też wstąpił do zgroma-
dzenia w 1892 r. Śluby święte złożył 16 września 1894 r., a święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk bpa Jana Puzyny 23 lipca 1899 r. następnie uczył języków łacińskie-
go i greckiego w Małym seminarium księży Misjonarzy w krakowie na nowej 
Wsi 71. W latach 1904–1906 pracował jako wikariusz w kaczyce na Bukowinie 
(1904) i w parafii św. rodziny w tarnowie (1905–1906). W lecie 1906 r. wyjechał 
do pracy duszpasterskiej wśród Polonii w stanach zjednoczonych. Pierwszą jego 
placówką było new haven (conn), a następnie derby (conn). na początku 1907 r. 
został pierwszym proboszczem parafii nsPJ w swedesburgu (Pensylwania). Po 
siedmiu miesiącach pracy, jesienią 1907 r. wrócił do krakowa i podjął wykłady 
języków klasycznych w Małym seminarium i w instytucie teologicznym na stra-
domiu. zajmował się wtedy również przekładem pism ojców kościoła, zwłaszcza 
listów grzegorza z nazjanzu. Mając obywatelstwo pruskie, w 1916 r. został powo-
łany do służby wojskowej. najpierw był kapelanem w Poznaniu, później, do końca 
pierwszej wojny światowej, w tarnowie. W 1918 r. otrzymał nominację na kapita-
na i przydzielono go do jednostki w tarnowie. Po zwolnieniu z wojska w 1922 r. 
przeniósł się do krakowa, zamieszkał w domu na kleparzu i przyjął urząd krajo-
wego dyrektora Papieskiego dzieła Św. dziecięctwa Pana Jezusa. równocześnie 
w latach 1923–1939 redagował „roczniki Papieskiego dzieła Św. dziecięctwa” 72. 
W 1926 r. wraz z redemptorystą M. Pirożyńskim był inicjatorem ruchu misyjnego 
w krakowskim środowisku akademickim. W latach 1933–1939 wykładał misjo-
logię w instytucie teologicznym zgromadzenia w krakowie. zmarł 19 sierpnia 
1945 r. w szpitalu bonifratrów w krakowie. Jego ciało złożono w grobowcu zgro-
madzenia na cmentarzu rakowickim 73.

68 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. J. kowalskiego, b. sygn.
69 t. kurpierz, Kowalski Joachim (1914-1991) misjonarz (lazarysta), w: Leksykon duchowień-

stwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 133-134.
70 z parafii tej wywodziło się do wybuchu ii wojny światowej 12 księży w zgromadzeniu 

Misji (cM).
71 Por. W. umiński, Małe Seminaria prowadzone przez Księży Misjonarzy św. Wincentego  

á Paulo w latach 1918-1939, „Fides. Biuletyn Bibliotek kościelnych” 1-2 (2001), s. 96-140.
72 „roczniki dzieła św. dziecięctwa Pana Jezusa” (szerzenie idei misyjnej wśród dzieci) misjo-

narze wydawali w latach 1884–1939. Pisemko było kwartalnikiem i zapoznawało dzieci z sytuacją 
krajów misyjnych i warunkami życia dzieci na kontynencie afrykańskim – zob. W. umiński, Cza-
sopisma wydawane przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Św. Wincentego w xIx i xx w., „Folia 
historia cracoviensia” 12 (2006), s. 123.

73 B. Mordal, Ksiądz Hugo Król CM jako misjolog, kraków 1983, mps w aMs; J. dukała, Król 
Hugo (biogram), w: Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce, t. ii-1, s. 288-292; z. Janeczek, 
Siemianowicki słownik biograficzny, katowice 1996, s. 117.
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Ks. Jędrzej (andrzej) maria masny (mkniewski) 74 cm (1877–1949)
urodził się 22 Vii 1877 r. w Łące jako syn andrzeja i zuzanny. naukę na po-

ziomie średnim odbywał od 1891 r. w Małym seminarium w krakowie. do zgro-
madzenia księży Misjonarzy wstąpił w 1895 r. i rozpoczął nowicjat. Po dwóch 
latach złożył śluby święte 27 iX 1897 r., natomiast święcenia kapłańskie przyjął 6 
Vii 1902 r. na początku, do 1904 r., pracował jako wikariusz w parafii Jezierzany, 
w archidiecezji lwowskiej. następnie przebywał przez rok w tarnowie, zajmując 
się katechizacją dzieci. Później został przeniesiony do krakowa na kleparz, gdzie 
pełnił obowiązki kapelana u helclów. od 1907 r. pracował ponownie w archidie-
cezji lwowskiej, najpierw w samkach dolnych, następnie w Witkowie nowym 
(1908–1911). od 1911 do 1914 r. mieszkał w krakowie na kleparzu. W 1914 r. zo-
stał mianowany wikariuszem w Jezierzanach, pozostał tam jednak tylko rok, peł-
niąc następnie posługę kapelana w domach sióstr miłosierdzia. Pod koniec i wojny 
światowej powołano go do wojska pruskiego. W 1918 r. rozpoczął posługę kapela-
na w Wojsku Polskim i pełnił ją do końca 1920 r. Po zakończeniu pracy w wojsku 
przez dwa lata był wikariuszem w olczy koło zakopanego. W latach 1922–1927 
duszpasterzował wśród Polaków mieszkających we Francji, głównie w libercu-
ort i oignis, w departamencie Pas-de-calais, oraz w ostricout, w departamencie 
nord. W 1928 r. odwiedził szwajcarię, austrię, ówczesną czechosłowację, niem-
cy i Belgię. Po powrocie do Polski pomagał w duszpasterstwie przy kościele rekto-
ralnym w krakowie na kleparzu. od 1931 r. pracował ponownie w parafii Świętej 
rodziny w tarnowie w charakterze wikariusza i katechety. Prowadził wówczas 
jako dyrektor stowarzyszenie dzieci Maryi. członkinie tegoż stowarzyszenia bar-
dzo go lubiły i poważały. ostatnie lata życia spędził jako rezydent w tarnowskiej 
parafii. zmarł po długiej chorobie 5 marca 1949 r. w tarnowie, pochowany został 
tamże na starym cmentarzu miejskim w grobowcu księży misjonarzy 75.

Ks. Karol mrowiec cm (1919–2011)
urodził się 24 X 1919 r. w rudzie Śląskiej. W latach 1930–1934 uczęsz-

czał do gimnazjum księży Misjonarzy w krakowie, a w latach 1934–1938 
do seminarium internum księży Misjonarzy w Wilnie, gdzie w maju 1938 r. 
zdał maturę. uczył się gry na fortepianie u ks. leona Świerczka cM w kra- 
kowie oraz zasad muzyki i harmonii u ks. Wendelina Świerczka cM w Wilnie.  
W 1934 r. został przyjęty do zgromadzenia księży Misjonarzy. W latach 1938–
1943 odbył studia teologiczno-filozoficzne w instytucie teologicznym księ-
ży Misjonarzy w krakowie. Wyświęcony na kapłana został w 1943 r. Praco-
wał w krakowie-kleparzu (do 1945 r. oraz w latach 1947–1975), w tarnowie 
(1945–1947) jako wikariusz, dyrygent chóru, egzaminator w diecezjalnej szkole 
organistowskiej.. W 1945 r. uzyskał magisterium z teologii na uJ; został absol-
wentem krakowskiej Państwowej Wyższej szkoły Muzycznej (w klasie organów 
u J. chwedczuka, kompozycji u s. Wiechowicza i teorii muzyki). doktorat uzy-
skał w kul w 1959 r., habilitację – w 1968 r., tytuł profesora nadzwyczajne-
go – w 1979 r., a profesora zwyczajnego – w 1987 r. Był współorganizatorem 
i wykładowcą instytutu Muzykologii kul (1956–1991), kierownikiem tegoż in-
stytutu (1968–1982). od 1975 r. przebywał w Warszawie (parafia św. krzyża) 
i był równocześnie wykładowcą muzykologii na kul-u. Był członkiem wielu  

74 W różnych dokumentach pisany jako Jędrzej, andrzej. Mkniewski to przydomek ks. J. Ma-
snego.

75 zob. Szkice monograficzne z dziejów Łąki, pr. zb., Łąka 2002, s. 98-99.
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stowarzyszeń w Polsce i na świecie. Jego badania skupiały się wokół polskiej muzy-
ki religijnej, głównie hymnologii, dawnej muzyki wielogłosowej, historii muzyki  
baroku i XiX w. za osiągnięcia muzykologiczne oraz kompozytorskie został 
wyróżniony wieloma nagrodami i wyróżnieniami: i nagrodą w ogólnopolskim 
konkursie kompozytorskim w Poznaniu za utwór Wóz (1961), odznaką zasłu-
żony działacz kultury (1972), złotym krzyżem zasługi za działalność dydak-
tyczną (1974), krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski (1993), nagrodą 
im. Brata alberta chmielowskiego (1999), a także doroczną nagrodą związku 
kompozytorów Polskich „za fundamentalne badania polskiej muzyki religijnej” 
(2007). Wypromował wielu muzykologów. zmarł 9 Xii 2011 r. w otwocku 76.

Ks. alojzy niedziela cm (1919–2004)
urodzony 12 iV 1919 r. w raciborzu. do zgromadzenia Misji wstąpił 13 iV 

1934 r., wyświęcony na kapłana został w 1943 r. Pracował w duszpasterstwie 
w Warszawie (parafia św. krzyża), gdzie 7 ii 1944 r. został aresztowany i więzio-
ny na Pawiaku, zwolniony 25 ii 1944 r. następnie pracował w krakowie (kleparz) 
do 1947 r. Był ponownie wikariuszem w Warszawie (parafia św. krzyża) w latach 
1947–1961, następnie kolejno w: tarnowie (1961–1968) 77 – dodatkowo pracował 
dorywczo w krakowskiej grupie misyjnej, a od 1968 r. – w krakowie (kleparz) na 
stałe w grupie misyjnej. Był równocześnie kapelanem sióstr miłosierdzia, rezyden-
tem. zmarł 27 Xi 2004 r. w krakowie. Pochowany został w grobowcu misjonar-
skim na cmentarzu rakowickim 78. 

Ks. przemysław nowakowski cm (1963–)
urodził się 3 Xii 1963 r. w lubaniu Śląskim (diec. wrocławska). dzień powoła-

nia to 8 Xii 1982 r. Śluby święte w zgromadzeniu Misji złożył 7 iii 1987 r. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał 28 V 1988 r. W latach 1988–1992 pracował w tarno-
wie jako: katecheta, duszpasterz Świata Pracy, opiekun ministrantów, przewodnik 
grupy 4. („św. Wincenty”) Pieszej Pielgrzymki tarnowskiej na Jasną górę. W la-
tach 1992–1996 studiował w rzymie, w latach 1997–2000 posługiwał w krako-
wie, w parafii nMP z lourdes, będąc duszpasterzem akademickim, wykładowcą 
instytutu teologicznego księży Misjonarzy (itkM), Papieskiej akademii teo-
logicznej. od 2000 r. jest wykładowcą w: uniwersytecie Papieskim Jana Pawła ii 
(uP JP ii), itkM, seminarium diecezji kijowsko-żytomierskiej w Worzelu, Wyż-
szym instytucie nauk religijnych w kijowie i kierownikiem katedry historii li-
turgii Wydziału teologicznego uP JP ii (od 2009 r.). studia specjalistyczne odbył 
w latach 1988–1992 z zakresu liturgiki na Pat, gdzie uzyskał licencjat, w latach 
1992–1996 studiował nauki kościelne wschodnie (specjalizacja liturgiczna), po-
głębiał wiedzę w Papieskim instytucie Wschodnim w rzymie (licencjat i doktorat 
(1997) – rzym, od 2004 r. doktor habilitowany – kraków). otrzymał wyróżnienia 
i nagrody, m.in. w 2010 r. nagroda rektora uP JP ii w krakowie 79. 

76 W. kałamarz, Ks. prof. dr hab. Karol Mrowiec CM (1919–2011) – sylwetka kapłana, muzyko-
loga, kompozytora, „Pro Musica sacra” 10 (2012), s. 105-129.

77 zob. Parafia Św. Rodziny, „rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1967”, tarnów 1967,  
s. 340-341.

78 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. a. niedzieli, b. sygn.
79 Nowakowski Przemysław, w: Polscy Misjonarze św. Wincentego á Paulo w kraju i za grani-

cą. Katalog z okazji 360. rocznicy przybycia Misjonarzy do Polski (1651-2011), oprac. a. zakręta, 
kraków 2012, s. 210-211.
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Ks. Józef teodor ignacy pawełczyk 80 cm (1916–1966)
urodził się 17 iii 1916 r. w tarnowskich górach (diec. katowicka). Przyjęty do 

zgromadzenia Misji 28 X 1934 r. uczył się w niższym seminarium duchownym 
księży Misjonarzy w krakowie, a w latach 1934–1938 pobierał nauki w gimna-
zjum księży Misjonarzy w Wilnie. studia filozoficzno-teologiczne odbył w insty-
tucie teologicznym księży Misjonarzy w krakowie na kleparzu. Śluby święte 
złożył 8 Xii 1936 r., wyświęcony na kapłana 18 Vii 1943 r. W latach 1932–1938, 
podczas studiów, był infirmarzem, a także organistą (od 1932 r.) i prowadził chór 
kraków (kleparz) do 1945 r. W latach 1945–1947 z powodów rodzinnych zamiesz-
kał w parafii rodzinnej w tarnowskich górach. od 1947 r. przebywał w tarnowie 
i pracował w duszpasterstwie parafii Świętej rodziny, był tamże dyrygent chóru 
parafialnego, asystentem, w latach 1947–1953 prokuratorem domu tarnowskiego, 
opiekunem parafialnej „caritas”, a nadto profesorem muzyki i śpiewu kościelne-
go w seminarium duchownym w tarnowie i w studium zakonnym ojców kapu-
cynów w sędziszowie Małopolskim, egzaminatorem kandydatów na organistów 
w diecezjalnej szkole organistowskiej w tarnowie 81. od iX 1953 r. do 31 Viii 
1960 r. był katechetą w szkole Podstawowej nr 11 w tarnowie-chyszowie. zmarł 
26 Xi 1966 r. w krakowie, pochowany został w rodzinnej parafii w tarnowskich 
górach 82.

Ks. Józef Karol słupina cm (1880–1940)
urodził się 4 iii 1880 r. w królewskiej hucie 83 (diec. wrocławska), w rodzi-

nie górniczej. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1895 r. kontynuował naukę 
w Małym seminarium duchownym księży Misjonarzy w krakowie. do zgro-
madzenia Misji wstąpił 11 Xi 1898 r. Śluby święte złożył 27 Xi 1900 r. Wyświę-
cony na kapłana został 21 i 1906 r. Wiele pracował w charakterze misjonarza lu-
dowego i rekolekcjonisty. Posługiwał w parafiach: kraków-kleparz (1906–1907), 
tarnów (1911–1912), nowy Witków, od 5 iV 1913 r. do 31 Viii 1914 r. we lwo-
wie, jako kapelan w więzieniu karnym dla mężczyzn, od 15 i 1915 r. przebywał 
w Jezierzanach. następnie pracował w new haven (wiceprowincja nowa anglia, 
usa), a od 1920 r. był kapelanem w szpitalu w Przeworsku, prowadzonym przez 
siostry Miłosierdzia (szarytki). W 1921 r. ponownie był w tarnowie 84, następnie 
w krakowie-stradomiu (1922–1923), we lwowie (1924–1926) – parafia św. ka-
zimierza (wikariusz). od 24 iV 1926 r. był dyrektorem dzieła św. dziecięctwa 
na diec. lwowską. kolejno pracował w Wilnie (1927) jako wikariusz i w krako-
wie-kleparzu (1928–1940) jako rektor kościoła. 15 Vii 1940 r. aresztowany przez 
hitlerowców, więziony w krakowie na Montelupich; 30 Viii 1940 r. wywieziony 
do kl auschwitz, gdzie został w dniu przybycia do obozu brutalnie zamordowa-
ny przez esesmana gerharda arno Maxa Pallitscha, który zmiażdżył mu butami 
klatkę piersiową. został spalony w piecu krematoryjnym 85. obecnie trwa jego 

80 Pisany również jako Pawelczyk.
81 akMt, Kronika chóru parafii św. Rodziny w Tarnowie, b. sygn., b. pagin.
82 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. J. Pawełczyka, b. sygn.
83 obecnie chorzów.
84 E-ncyklopedia. Historia Kościoła na Śląsku ani razu nie wymienia w biogramie ks. J. słupi-

ny i jego dwukrotnej pracy w tarnowie. Por. http://www.encyklo.pl/index.php?title=slupina_Jozef 
[dostęp: 20.01.2018]. 

85 zob. W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego 
pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, z. 5, Warszawa 1981, s. 374.
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i innych misjonarzy męczenników z drugiej wojny światowej proces beatyfika-
cyjny 86. 

Ks. alfred szkróbka cm (1909–1980)
urodził się 23 iii 1909 r. w szerokiej, w rodzinie Filipa i Marianny z d. salo-

mon. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w gimnazjum w Żo-
rach. następnie wstąpił do zgromadzenia księży Misjonarzy na kleparzu, gdzie 
pobierał nauki w gimnazjum humanistycznym. 28 iX 1928 r. został przyjęty do 
o zgromadzenia księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo i rozpoczął nowicjat. 
Śluby zakonne złożył 8 Xii 1929 r. W czerwcu 1931 roku zdał maturę na strado-
miu, a w latach 1931–1935 kontynuował studia filozoficzne i teologiczne w insty-
tucie teologicznym zgromadzenia na stradomiu. 16 Vi 1934 otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk bpa stanisława rosponda. Mszę prymicyjną odprawił w szero-
kiej 23 Vi 1935 r. do wybuchu ii wojny światowej uczył kleryków w krakowie na 
stradomiu języka niemieckiego oraz założył i prowadził orkiestrę alumnów. Wraz 
z wybuchem wojny uciekł na motocyklu do lwowa, ale po wkroczeniu tam so-
wietów 17 iX 1939 r. wrócił do krakowa. W latach 1939–1941 pracował jako ad-
ministrator w krakowskiej parafii skomielna czarna. następne dwa lata pracował 
w parafii św. krzyża w Warszawie, oprócz tego pełnił funkcję prokuratora domu 
świętokrzyskiego i dyrektora stowarzyszenia dzieci Maryi niepokalanej przy  
ul. radnej 14. należał do sztabu komendy głównej ak, gdzie pełnił funkcję 
kapelana wojskowego. W Warszawie uległ wypadkowi, do końca życia mocno 
utykał. Po wojnie został administratorem w dzietrzychowicach k. Żagania na zie-
miach zachodnich. z uwagi na pogarszający się stan zdrowia wrócił w 1951 r. 
do krakowa i zamieszkał na stradomiu, gdzie poddał się leczeniu. kiedy jego 
zdrowie się poprawiło, zamieszkał w domu ks. misjonarzy w tarnowie. Prowadził 
w parafii św. rodziny chór, grał w zastępstwie na organach, godzinami spowiadał. 
zmarł w tarnowie 27 ii 1980 r. 87 spoczął w grobowcu misjonarskim w tarnowie 88.

Ks. Wendelin świerczek cm (1888–1974)
urodził się 16 i 1888 r. we wsi Żytna k. rybnika (par. Pstrążna), w rodzinie 

Jakuba i Franciszki z d. Świdergoł. Był młodszym bratem ks. leona. szkołę po-
wszechną ukończył w Żytnej, po czym wstąpił do klasycznego gimnazjum księ-
ży Misjonarzy w krakowie, a następnie do ich seminarium. 22 Vi 1913 r. z rąk bpa 
adama sapiehy przyjął święcenia kapłańskie. Jako neoprezbiter wpierw dojeżdżał 
do nowej Wsi, by następnie w niej osiąść, ucząc w latach 1914–1915 w tamtejszym 
małym seminarium języka niemieckiego, łacińskiego, chemii, fizyki oraz śpiewu. 
Prowadził m.in. chór seminaryjny, chór dzieci Maryi oraz orkiestrę seminaryjną. 
z nową Wsią był związany z przerwami do 1927 r. z chwilą wybuchu i wojny 
światowej objął opieką duszpasterską szpital wojskowy w Łobzowie. następnie, 

86 Jest jednym ze 122 sług Bożych, wobec których 17 iX 2003 r. rozpoczęto proces beatyfika-
cyjny drugiej grupy polskich męczenników z okresu ii wojny światowej. 24 V 2011 r. w Pelplinie 
zakończył się etap diecezjalny, a wszystkie dokumenty przesłano do kongregacji spraw kanoniza-
cyjnych w rzymie – zob. a. Vernaschi, Dziedzictwo. Święci i błogosławieni Rodziny Wincentyń-
skiej, tłum. W. Bomba, kraków 2008, s. 114.

87 M. chorzępa, Zmarli kapłani i bracia. Ks. Alfred Szkróbka (1909-1980), „roczniki Wincen-
tyńskie” 1 (1981), nr 1-4, s. 128-129.

88 h.l. Białeccy, Tyś kapłanem na wieki. Księża Szeroczanie, Jastrzębie-zdrój–szeroka 2011, 
s. 29-32.
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wiosną 1917 r., został powołany do wojska niemieckiego stacjonującego w tar-
nowskich górach i w nysie. z wojska powrócił w grudniu 1918 r., a w sierpniu 
1919 r. został kapelanem inwalidów wojennych na kleparzu w krakowie. Peł-
niąc tę posługę, 26 X 1919 r. otrzymał nominację na stopień kapitana. Pod opie-
ką duszpasterską ks. Świerczka były dwa szpitale, szkoła inwalidów w krako-
wie oraz warsztaty inwalidów w: krakowie, Bronowicach, Mydlnikach i Brzesku 
k. Bochni. Przed głosowaniem nad przynależnością Śląska udał się w styczniu 
1921 r. na obszar plebiscytowy. Pracował w rybnickim komitecie plebiscytowym 
w wydziale oświatowym. swoje zaangażowanie skupił głównie na werbowaniu 
studentów różnych kierunków do pracy w szkołach i przedszkolach pozbawionych 
nauczycieli, a także poświęcał się muzyce. Prowadził kurs dla dyrygentów, a także 
kierował rybnickim chórem seraf. Jego działalność była powodem wyznaczenia 
przez niemców nagrody za jego schwytanie. W czasie iii Powstania Śląskiego 
należał do duszpasterstwa grupy Wschód (Środek), którym kierował ks. Jan Bran-
dys. Był duszpasterzem szpitali frontowych na linii olza–dziergowice k. kędzie-
rzyna. Jako duszpasterz docierał z posługą do oddziałów frontowych. W latach 
1922–1927 studiował muzykologię na uJ u prof. z. Jachimeckiego i prof. J. reissa. 
następnie prowadził zajęcia z muzyki w Małym seminarium księży Misjonarzy 
w krakowie. W latach 1930–1936 był ojcem duchownym w seminarium często-
chowskim w krakowie. W latach 1936–1938 pełnił funkcję dyrektora seminarium 
internum księży Misjonarzy w Wilnie, a następnie pracował przy parafii księży 
Misjonarzy w tarnowie, będąc równocześnie ojcem duchownym kleryków ob-
rządku wschodniego (1938–1942), którzy zamieszkali w tarnowskim domu misjo-
narskim. W latach 1942–1968 był profesorem muzyki w seminarium duchownym 
w sandomierzu, członkiem diecezjalnej komisji do spraw organistowskich oraz 
dyrygentem chóru katedralnego. ks. W. Świerczek cM organizował koncerty, 
uczył gry na fortepianie, organach, skrzypcach i instrumentach dętych, zakładał 
i prowadził chóry 89. Współpracując z B. Wallek-Walewskim, wywarł duży wpływ 
na kształtowanie się repertuaru polskich pieśni kościelnych także poza granicami 
Polski 90. skomponował wiele utworów 91, a także opracował katalogi i śpiewnik ko-
ścielny 92. kontynuował 11 wcześniejszych wydań śpiewnika ks. Jana siedleckiego 
cM. opracował z okazji 50-lecia pierwszej jego edycji wydanie jubileuszowe 93. 

89 zob. Świerczek Wendelin, w: Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, red. k. Mizgalski, 
Poznań–Warszawa–lublin 1959, s. 489-490.

90 e. Poloczek, Świerczek Wendelin CM, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa 
śląskiego xIx i xx wieku, red. M. Pater, katowice 1996 [dalej: sBkdŚ], s. 432-433; W. kałamarz, 
Ks. Wendelin Świerczek CM – zasłużony badacz polskiej pieśni kościelnej, w: Recepcja ducha 
w przestrzeni wiedzy. Sympozjum jubileuszowe 19-20 listopada 2010, red. J. Łucyszyn, s. rospond, 
kraków 2011, s. 193-215; M. Wesołowski, n. Bujniewicz, Duszpasterstwo wojskowe w polskich 
organizacjach niepodległościowych i w odrodzonym wojsku polskim w świetle akt Centralnego 
Archiwum Wojskowego, „rocznik archiwalno-historyczny centralnego archiwum Wojskowego” 
1/30 (2008), s. 419. 

91 Jednym z nich była Kantata Wielkanocna na chór męski i organy. 
92 opracował: Katalog rękopiśmiennych zabytków muzycznych biblioteki Seminarium Du-

chownego w Sandomierzu (1959, 1960–1962), Katalog kancjonałów staniąteckich i pieśni (1980), 
Katalog pieśni w kancjonałach Ojców Paulinów na Jasnej Górze, Śpiewnik kościelny z melodiami 
na dwa głosy zawiera pieśni polskie i śpiewy łacińskie oraz różne nabożeństwa i modlitwy (1928, 
1931, 1936, 1947–1948, 1959, 1965–1966, 1973, 1975).

93 J. chwałek, Z życia i działalności ks. Wendelina Świerczka CM (1888-1974), „kronika die-
cezji sandomierskiej” 70 (1977), nr 9-10, s. 213-266.
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kochał muzykę, śpiew kościelny i tej pasji był wierny do śmierci. od 1968 r. prze-
bywał w domu księży misjonarzy na kleparzu (kraków). zmarł 12 Viii 1974 r. 
w krakowie 94.

Ks. Jan Weissmann cm (1877–1942) 
urodził się 27 i 1877 r. w szerokiej k. Żor, w rodzinie Jana i Weroniki z d. Wit-

ta. Po ukończeniu elementarnej szkoły w Żorach w 1892 r., przez trzy lata był 
w Małym seminarium księży Misjonarzy w krakowie. do zgromadzenia Mi-
sji wstąpił w 1895 r., a po odbyciu seminarium Internum złożył w 1897 r. śluby 
święte. następnie pobierał nauki z zakresu gimnazjum, zdając maturę w gim-
nazjum im. Jana iii sobieskiego w krakowie. W 1902 r. wyświęcony na kapła-
na. Po święceniach wyjechał do rzymu na dalsze studia teologiczne, uzyskując 
w 1905 r. licencjat z teologii 95. Po powrocie z rzymu został mianowany dyrekto-
rem seminarium Internum zgromadzenia. Funkcję tę pełnił do 1918 r. W latach 
1918–1925 sprawował urząd ojca duchownego w Metropolitalnym seminarium 
duchownym w Warszawie. W latach 1925–1931 pełnił obowiązki superiora domu 
stradomskiego i rektora instytutu teologicznego księży Misjonarzy. równocze-
śnie był prefektem studiów, wykładowcą teologii pastoralnej, teologii moralnej, 
liturgiki i teologii ascetycznej. W 1927 r. obchodził swój srebrny jubileusz kapłań-
stwa. W 1931 r. wyjechał do Warszawy, gdzie powierzono mu stanowisko rektora 
konwiktu dla księży studentów. ks. Weissmann dał się poznać jako dobry teolog, 
doskonały konferencjonista, który potrafił sobie zjednać wszędzie zaufanie za-
równo władz archidiecezjalnych w Warszawie, jak i księży konwiktorów. udzielał 
się również jako spowiednik i rekolekcjonista w placówkach sióstr Miłosierdzia. 
W latach 1931–1933 brał udział w konwencie prowincjonalnym w krakowie na 
stradomiu, a w 1933 r. był sekretarzem konwentu. Po objęciu przez ks. Wilhelma 
szymbora cM stanowiska rektora w Śląskim seminarium duchownym w krako-
wie zajął jego miejsce na stradomiu w charakterze superiora i rektora instytutu 
teologicznego. napisał rozprawy: Początek, rozwój i stan obecny Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy, Księga Pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Mi-
sjonarzy (1625–1925), kraków 1925, Błogosławieni Męczennicy Michał Ghebre, 
Ludwik Józef Francois, Jan Henryk Gruyer ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, 
kraków 1926, jak również opracował część rozdziału w Prawie kanonicznym 
ks. Franciszka Bączkowicza cM, poświęconego prawu małżeńskiemu. z okre-
su jego rektorstwa w instytucie teologicznym pochodzą skrypty wykładów: Ho-
miletyka (1937) i Teologia ascetyczna (1938). zmarł w krakowie na stradomiu  
17 lutego 1942 r. 96 Był przyjacielem ks. alfreda szkróbki cM.

Ks. piotr Włoczyk cm (1939–?)
urodził się 9 iX 1939 r. w katowicach. Wyświęcony na kapłana został w 1965 r. 

Pracował jako wikariusz i katecheta w: iłowej (1965–1968), Żaganiu (1968–1970), 
Bydgoszczy (1970–1972), tarnowie (1972–1973), zakopanem-olczy (1973–1977), 

94 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. W. Świerczka, b. sygn.
95 s. Janaczek, Weissmann Jan, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 7, Warszawa 1982, 

s. 383-385.
96 a. schletz, Wybitniejsi misjonarze Ślązacy w Polsce pierwszej połowy xx wieku, nP 44 

(1975), s. 283-284; elenchus Venerabilis cleri dioeceseos cracoviensis, cracoviae 1910, s. 226;  
J. dukała, Weissmann Jan, w: Misjonarze św. Wincentego á Paulo w Polsce, t. ii-1, s. 516-519;  
h.l. Białeccy, Tyś kapłanem na wieki..., s. 13-15.
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krakowie-nowej Wsi (1977–1979), krakowie-kleparzu (1979), po czym przeszedł 
do kleru diecezjalnego. dalsze jego losy są nieznane 97.

Ks. andrzej zabrzeziński cm (1876–1965)
urodzony 29 V 1876 r. w zaborze koło zabrza (diec. wrocławska). do zgroma-

dzenia Misji wstąpił 27 Viii 1894 r. Śluby święte złożył 8 iX 1896 r. Wyświęcony 
na kapłana 30 Vi 1901 r. w krakowie na kleparzu. od 1902 r. do 1906 r. pracował 
we lwowie, w latach 1907–1909 działał duszpastersko w krakowie-nowej Wsi, 
następnie w: Witkowie nowym (1909–1912), tarnowie (1916–1918), krakowie
-kleparzu (1919–1921), we lwowie (parafia św. kazimierza, 1921–1935), w kra-
kowie-stradomiu (1935–1946), w azenowie (1947); w latach 1948–1965 pracował 
w kurozwękach, gdzie zmarł 5 Viii 1965 r. 98

Ks. zygfryd zimorek cm (1916–1970)
urodził się 12 iV 1916 r. w zaborze koło zabrza (diec. wrocławska). data 

powołania: 28 X 1934 r. Wyświęcony na kapłana został 18 Vii 1943 r. Praco-
wał w duszpasterstwie w następujących miejscowościach: kraków-kleparz 
(1943–1946, 1958–1967), Żagań (1946–1949, wikariusz), grodków (1949–1951), 
kraków, ul. długa 42 (1951–1955), Bydgoszcz (1955–1958), tarnów (1967–1970). 
zmarł w tarnowie 5 Xi 1970 r., pochowany tamże w grobowcu misjonarskim na 
starym cmentarzu 99.

próba podsumowania

trafnie określił kapłanów wywodzących się ze Śląska w Słowie wstępnym do 
Słownika biograficznego katolickiego duchowieństwa śląskiego xIx i xx wieku 
abp damian zimoń: „księży śląskich cechuje pewien dynamizm w pracy dusz-
pasterskiej, troska o budowę nie tylko nowych kościołów, ale także opieka nad 
potrzebującymi i biednymi. kapłani współpracowali z wiernymi świeckimi, 
zwłaszcza przed ii wojną światową, w licznych stowarzyszeniach, bractwach, 
w sodalicji. Wielu kapłanów śląskich ma ogromne zasługi na misjach w dziele 
misyjnym kościoła” 100. słowa te i tę charakterystykę można w całej rozciągło-
ści odnieść do misjonarzy urodzonych na Śląsku, a pracujących nie tylko w ro-
dzimej diecezji, ale w Polsce i na świecie. do zgromadzenia księży Misjonarzy  
św. Wincentego á Paulo chętnie wstępowali młodzi górnoślązacy 101. oprócz 
wyżej przywołanych do wybitnych lazarystów pochodzących ze Śląska należa-
ło wielu innych misjonarzy. Wpisali się oni chlubnie zarówno w dzieje zgroma-
dzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, jak i Polski, a także misjonarskich 
parafii. Warto nadmienić, że wielu z nich jako seminarzystom niemałą trudność 
początkowo sprawiała niedostateczna znajomość języka polskiego, gdyż w domu  
mówiło się w gwarze śląskiej. starali się w większości usilnie tym brakom za-
radzić, rozczytując się w książkach polskich, szczególnie historycznych. o ile 
początkowo braki w języku polskim utrudniały im naukę, to znajomość języka 
niemieckiego bardzo im się praktycznie przydawała. również podczas obu wojen 

97 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. P. Włoczyka, b. sygn.
98 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. a. zabrzezińskiego, b. sygn.
99 aMs, zespół: Personalia Misjonarzy, teczka osobowa ks. z. zimorka, b. sygn.
100 zob. d. zimoń, Słowo wstępne, sBkdŚ, s. V-Vi.
101 J. Mandziuk, Śląscy misjonarze..., s. 26.
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światowych. niektórzy z nich uczyli języka niemieckiego zarówno w misjonar-
skim Małym seminarium, jak i w instytucie teologicznym czy w innych placów-
kach nauczania, wychowania i kształcenia duchowieństwa. nadto niektórzy z nich 
wykazywali talent muzyczny. ich osobowości charakteryzowały się ambicjami, 
uporem, konsekwentnym dążeniem do obranego celu. W pracy duszpasterskiej 
cechowali się zamiłowaniem do misji oraz umuzykalniania wiernych. Jako Polacy 
wykazywali się patriotyzmem i poświęceniem. Wszystkie powyższe cechy zjed-
nywały im szacunek i przyjaźń tak wśród wiernych, jak i duchowieństwa polskich 
diecezji, w tym i tarnowskiej. Pozostawili po sobie w tarnowie i okolicy wiele 
ciepłych i miłych wspomnień.


