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PRZEDMOWA

Salezjański Zakład im. Księdza Bosko w Oświęcimiu jest Domem 
Macierzystym salezjanów w Polsce1. Przybyły w sierpniu 1898 roku 
do Oświęcimia ks. Franciszek Trawiński2, jako delegat przełożonego 
generalnego zgromadzenia salezjańskiego z Turynu, ks. Michała Rua, 
zapoczątkował działalność salezjanów w zniewolonej przez zaborców 
ojczyźnie. Już w następnym roku do tymczasowego zakładu, w wy-

1 Historycznie salezjańską działalność na ziemi polskiej zapoczątkował, przybyły 
z Italii salezjanin ks. Bronisław Markiewicz, który w 1892 roku przejął z woli 
biskupa przemyskiego parafię w Miejscu Piastowym. Oprócz pracy parafialnej 
ks. Markiewicz organizował z całym sercem pracę wychowawczą przy para-
fii, mimo bardzo skromnych warunków mieszkaniowych i możliwości mate-
rialnych. Jako dowód uznania dla jego inicjatyw na tym odcinku, przełożeni 
przysyłali mu do pomocy kleryków. Kiedy na własną rękę i bez pozwolenia 
przełożonych zgromadzenia ks. Markiewicz zorganizował w Miejscu Piasto-
wym postulantat i nowicjat zakonny dla planowanego zgromadzenia salezjań-
skiego opartego na surowszej, jak twierdził, i pierwotnej regule księdza Bosko 
z 1874 roku, ostatecznie we wrześniu 1897 roku poprosił o zwolnienie ze ślubów, 
co dawało mu możliwość odejścia ze zgromadzenia. Ksiądz Markiewicz, dziś 
błogosławiony, był założycielem świeckiego związku „Powściągliwość i Praca”, 
które po kanonicznym zatwierdzeniu w 1921 roku przez biskupa krakowskie-
go Adama Sapiehę przyjęło nazwę Towarzystwo Świętego Michała Archanioła. 
W 1966 roku uzyskało ono zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. W. Michułka, 
Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, Michalineum 2005; T. Śliwa, Markie-
wicz Bronisław Bonawentura, [w:] Hagiografia polska, red. R. Gustaw, t. II, Po-
znań–Warszawa–Lublin 1972, s. 76–94.

2 Jak wielu polskich młodzieńców pragnących się kształcić i poświęcić na służbę 
Bożą, w drugiej połowie XIX wieku wyjechał do Piemontu i tam w zakładach 
salezjańskich zdobył wykształcenie, wstąpił do zgromadzenia salezjańskiego, 
w którym uzyskał formację i święcenia kapłańskie. W 1898 roku był jednym 
z czterech kapłanów wśród „Polonii salezjańskiej” w Italii. J. Ptaszkowski, Rzecz 
o dobrej sławie Oświęcimia, Kraków 1998, s. 9, 14; W. Żurek, Salezjańskie szkol-
nictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900–1963. Rozwój i organizacja, Lublin 
1996, s. 29.
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dzierżawionym budynku przy ulicy Kęckiej przyjęto pierwszych kilku 
wychowanków. W 1900 roku salezjanie zorganizowali klasę pierwszą 
niższego gimnazjum klasycznego, a już w roku następnym urucho-
mili pracownie rzemieślnicze, w wybudowanym od podstaw gmachu 
zakładu salezjańskiego (przy ul. Kęckiej 59, od 15 VI 1910 roku – Ja-
giełły 10), którego poświęcenia dokonał dnia 20 X 1901 roku kard. Jan 
Puzyna z Krakowa.

Salezjańska szkoła gimnazjalna w Oświęcimiu była pierwszą pla-
cówką dydaktyczną w mieście, a pracownie rzemieślnicze już w 1907 
roku uzyskały, od galicyjskich władz szkolnych, prawo powoływania 
na miejscu komisji egzaminacyjnych na czeladnika3. To uczyniło po-
wołaną salezjańską Szkołę Rzemiosł niezależną od miejskich cechów 
rzemieślniczych, które konkurowały z podmiotami prywatnymi na 
polu kształcenia zawodowego.

Salezjański zakład wychowawczy w Oświęcimiu wybudowany 
dla wychowania i kształcenia chłopców, realizował te cele w oparciu 
o założenia wychowawcze ks. Jana Bosko (1815–1888), twórcy meto-
dy wychowawczej, tzw. systemu uprzedzającego, nazywanego także 
prewencyjnym. Dla zgłaszających się do zakładu chłopców określono 
warunki ich przyjęcia i wymagane dokumenty4. Kandydatów zgłasza-
jących się była zawsze wystarczająca ilość, a nawet za dużo. Przy przy-
jęciu zwracano także uwagę na biedniejszych chłopców, którzy mieli 
udokumentowaną trudną sytuację finansową rodziny i tym na miarę 
możliwości zakładu oświęcimskiego i salezjanów śpieszono z pomocą, 
w formie zniżek, lub całkowitego zwolnienia z opłat za naukę w szko-
le i zamieszkanie w internacie zakładowym. Podobnie postępowano 
w stosunku do sierot i półsierot5.

3 Pierwsze świadectwa czeladnicze – „Świadectwa Uzdolnienia Zawodu” wyda-
no dnia 30 VI 1908 roku. Zaopatrzone były podpisem dyrektora zakładu (1905–
1911) ks. Jana Świerca.

4 Rodzice lub prawni opiekunowie przedstawiali dokumenty: metrykę urodzenia, 
świadectwo szkolne, świadectwo moralności wystawione przez proboszcza pa-
rafii, świadectwo zdrowia, świadectwo rewakcynacji – czyli powtórnego szcze-
pienia ospy, świadectwo sieroctwa lub ubóstwa, jeśli taki był status kandydata.

5 W takich przypadkach ostateczny wybór zawodu, w którym mieli się kształ-
cić biedniejsi chłopcy, uzależniony był od decyzji przełożonych, którzy obser-
wowali ich naukę, zachowanie w internacie i uzdolnienia zawodowe. Zniżki 
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Oceniając z perspektywy czasu życie wychowanków i uczniów 
w zakładzie oświęcimskim oraz warunki, w jakich mieszkali i obo-
wiązujący program dnia w tamtych czasach stwierdzamy, że były 
one surowe i kosztowały wiele wyrzeczeń, w zestawieniu z czasami 
obecnymi. Wakacje dozwolone były tylko przez jeden miesiąc w lipcu. 
W ciągu roku szkolnego nie było możliwości wyjazdu chłopców do 
domu rodzinnego (święta Bożego Narodzenie, Wielkanoc). W chwi-
lach wolnych i w czasie rekreacji nie było możliwości wychodzenia 
samowolnie na miasto. Praktykowano natomiast wyjścia grupowe 
w ramach klasy lub klas (tzw. przechadzki, raz-dwa razy w tygodniu) 
pod okiem wychowawcy zakładowego, czyli asystenta. Wychowan-
kom zabronione było kupowanie poza zakładem artykułów spożyw-
czych i napojów do konsumpcji. W te można się było zaopatrzyć 
w zakładowym (szkolnym) sklepiku uczniowskim, jeśli w danym roku 
taki funkcjonował w zakładzie. Zabronione było posiadanie pieniędzy 
i dysponowanie nimi dowolnie. Złożone środki finansowe w depozy-
cie u przełożonego zakładu, w razie potrzeby zakupu czegokolwiek, 
ich właściciel każdorazowo winien je podejmować. Prospekt przyję-
cia chłopca do zakładu podawał szczegółowo niezbędne przedmioty, 
które winien posiadać zgłaszający się kandydat, tzw. wyprawkę6. Za 
łóżko i pościel pobierano jednorazowo opłatę przy przyjęciu na czas 
zamieszkania w zakładzie. Pranie bielizny lub jej szycie, wykonanie 
obuwia w zakładowej pracowni szewskiej lub jego naprawa, szycie 
ubiorów, dostarczanie przedmiotów kancelaryjnych, książek, papie-
ru, znaczków pocztowych odbywało się na koszt rodziców i notowane 
było w specjalnej księdze wydatków. Według takich kryteriów dyrek-

w opłatach dla biedniejszych i sierot przyznawano od drugiego półrocza, po 
klasyfikacji ucznia i ocenie jego zachowania.

6 Wyprawkę stanowiły: ubiór czarny na święta, dwa ubiory na dni powszednie, 
płaszcz zimowy, dwie pary butów, sześć koszul, sześć par kalesonów, dziewięć 
par skarpetek, dwanaście chusteczek do nosa, pięć ręczników, dziewięć kołnie-
rzyków kauczukowych lub płóciennych. Kapelusz i czapkę dostarczał zakład 
według ujednoliconego wzoru. Każda sztuka odzieży danego wychowanka 
winna być oznaczone numerem podanym uprzednio zainteresowanym przez 
dyrekcję zakładu. Prospekt przyjęcia do zakładu (druk informacyjny).
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cja przyjmowała kandydatów do zakładu od pierwszych lat jego funk-
cjonowania7.

Wśród czynności i zabiegów wspomnianego systemu wychowaw-
czego wychowanie religijne zajmowało miejsce naczelne. Zakład za-
pewniał wychowankom kształcenie, mieszkanie, wyżywienie, opiekę 
lekarską i niezbędne dla młodego wieku rozrywki. Okazujący powo-
łanie do stanu duchownego, w przyjęciu do gimnazjum zakładowego 
mieli pierwszeństwo, a w trakcie nauki byli otoczeni właściwą opieką 
i formacją.

Rodzice lub opiekunowie oddający chłopca do zakładu składali 
pisemne oświadczenie, że w każdej chwili przyjmą oddanego do za-
kładu syna lub podopiecznego, jeśli ten z jakichkolwiek powodów bę-
dzie zmuszony opuścić zakład. Zakład oświęcimski nie był instytucją 
o charakterze poprawczym, stąd nie przyjmowano chłopców wydalo-
nych z innych placówek lub posiadających negatywną opinię.

Przyjmowanie lub wydalanie wychowanków należało do prze-
łożonego zakładu, nazywanego u salezjanów dyrektorem. Z urzędu 
mógł jednak upoważnić do tego np. swego zastępcę – prefekta, dziś 
nazywanego dyrektorem administracyjnym. Przy przyjęciu chłopca 
decyzję z reguły podejmował dyrektor zakładu samodzielnie. Jednak 
w przypadku usunięcia, poza wypadkami szczególnymi, każdy za-
istniały przypadek przedstawiał dyrektor osobno na forum zebrania 
przełożonych zakładu – tzw. Kapituły domu. Wówczas po wyjaśnie-
niu wszelkich okoliczności i naświetleniu zastrzeżeń wobec wycho-
wanka następowało głosowanie obecnych na posiedzeniu członków 
Kapituły, a wynik głosowania skutkował na przyszłość.

Zycie codzienne wychowanków i uczniów w zakładzie określał 
rozkład dnia. W nim wyszczególnione były ich powinności i czas. Był 
określony czas na zajęcia lekcyjne, na naukę prywatną i odrabianie 
wypracowań domowych, na codzienne praktyki religijne, rekreację 
i wypoczynek.

Z zasady nie było możliwości, aby uczniowie zakładowi byli eks-
ternistami, chociażby mieszkali w mieście lub okolicy. Tą praktykę 
zmieniono dopiero pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku.

7 W. W. Żurek, Szkoły salezjańskie w Oświęcimiu na tle salezjańskiego szkolnic-
twa ogólnokształcącego i zawodowego na ziemiach polskich 1900–1939, Lublin 
2010, s. 322–323.
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Zakład im. Księdza Bosko w Oświęcimiu dzięki otwartemu w 1900 
roku niższemu gimnazjum był kuźnią powołań kapłańskich i salezjań-
skich (w tym także na braci – zwanych u salezjanów koadiutorami). 
Dla zgromadzenia było to największym profitem. Personel wychowaw-
czy zakładu był ukierunkowany na promowanie i formowanie powo-
łania kapłańskiego, co wynikało także z z natury katolickiej instytucji 
wychowującej i kształcącej chłopców. Temu celowi służyły także orga-
nizacje religijne do których należeli wychowankowie, a te uwrażliwiały 
chłopców na wartości najwyższe. Tylko w 1904 roku po ukończeniu 
czwartej klasy, połowa – czyli 6 poprosiło o przyjęcie do nowicjatu sa-
lezjańskiego. W latach 1904–1913 z grona absolwentów gimnazjum za-
kładowego 82 kandydatów wstąpiło do nowicjatu salezjańskiego8.

Nie znaczy to wcale, że nie przyjmowano do gimnazjum niższego 
chłopców pragnących kształcić się później w gimnazjach rządowych. 
W tej kwestii nie było żadnych ograniczeń i nie wymagano jakichkol-
wiek zobowiązań. Także w trakcie nauki nie było żadnego nacisku na 
uczniów ze strony wychowawców, nauczycieli czy dyrekcji. Owszem 
zwracano bacznie uwagę na wychowanków wykazujących oznaki po-
wołania kapłańskiego i dla tych organizowano dodatkowe spotkania 
i konferencje9.

Od połowy 1899 do połowy 1917 roku, a więc w latach, z których 
swoje dane zawiera Spis osób przebywających w zakładzie ks. Jana Bo-
sko od roku 1899 z grona wychowanków i uczniów kształcących się 
w salezjańskim zakładzie oświęcimskim (zarówno w gimnazjum jak 
i szkole rzemieślniczej) 88 wychowanków oświęcimskich związało się 
salezjanami na całe życie: 56 księży, 6 kleryków i 26 braci koadiuto-
rów. Ta liczba opiewa tych, którzy wstąpili do zgromadzenia i pozo-
stali w nim do swej śmierci. Daleko większa była liczba tych którzy 
na wskutek różnych okoliczności życiowych, mimo że rozpoczynali 
formację początkową z nowicjacie salezjańskim, w późniejszym czasie 
odeszli ze zgromadzenia.

Dla prywatnych instytucji wychowawczo-dydaktycznych istotną 
kwestią dla ich funkcjonowania były podstawy materialne oraz środki 

8 W. W. Żurek, Szkoły salezjańskie w Oświęcimiu na tle salezjańskiego szkolnic-
twa średniego ogólnokształcącego i zawodowego na ziemiach polskich 1900–
1939, Lublin 2010, s. 108–109.

9 Tamże, s. 109.
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zapewniające im rozwój, czyli źródła ich bieżących dochodów. Podsta-
wą dla zorganizowania takiej placówki był jej majątek trwały w posta-
ci gruntów i budynków należącej do dyspozycji takiej instytucji. Aby 
szkoła mogła rozpocząć działalność oświatową, potrzebny był kapitał 
początkowy w postaci wyposażonych i umeblowanych sal szkolnych, 
warsztaty rzemieślnicze do nauki wyposażone w maszyny i narzędzia. 
Praca salezjanów w zakładzie oświęcimskich, za którą nie pobierali 
gratyfikacji finansowych, stanowiła poważny wkład w utrzymanie 
i funkcjonowanie tamtejszych placówek oświatowych. Bezdyskusyjna 
była pomoc władz państwowych zarówno lokalnych, jak i naczelnych, 
o którą zabiegały wszystkie prywatne szkoły, w tym i salezjańskie 
w Oświęcimiu. Dochody z organizowanych imprez artystycznych, 
przedstawień teatralnych, loterii i festynów, mimo że nie przynosi-
ły znaczących wpływów finansowych, jednak uwrażliwiały wszyst-
kich, głównie młodzież, na to, że szukanie możliwości zdobywania 
środków jest powinnością wszystkich, którzy korzystają z dobroczyn-
ności. Część środków napływała z opłat za naukę oraz za zamiesz-
kanie w internacie. Wysokość tych sum podawano łącznie, gdyż 
wszyscy uczniowie szkół zakładowych byli internistami w zakładzie. 
W przypadku oświęcimskiej szkoły zawodowej starano się warszta-
tom szkolnym nadać charakter zakładów wytwórczych, co przynosiło 
wpływy finansowe. Ostatnią formą materialnej pomocy szkołom była 
ofiarność społeczeństwa, która miała bardzo zróżnicowaną formę. 
Na pierwszym miejscu należy wymienić rzeszę darczyńców nazywa-
nych wówczas przez salezjanów Pomocnikami Salezjańskimi, których 
aktywność była widoczna od pierwszych dni działalności zakładu. 
W ocenie władz miasta salezjanie proszący o pomoc na działalność 
zakładu młodzieżowego w Oświęcimiu byli postrzegani jako „bieda-
cy, którym z reguły majętnym być nie wolno”. Na pokrycie bieżących 
wydatków oraz ciążących na zakładzie ewentualnych długów jego dy-
rekcja w ostateczności miała jedną alternatywę – wiarę w Opatrzność 
Bożą, która przysyłała dobrowolnych ofiarodawców, którzy właściwie 
oceniali działalność i dobro społeczne tej instytucji.

W latach 1898 do połowy 1917 roku w Zakładzie im. Księdza Bo-
sko w Oświęcimiu mieszkało łącznie 1676 wychowanków i salezjanów. 
Z tej liczby 450 wychowanków i uczniów nie uregulowało swoich po-
winności za zamieszkanie w internacie i naukę. To daje kwotę 57.297,35 
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koron austriackich pozostawionych przez nich długu. Zważywszy, że 
chłopcy zamieszkiwali w zakładzie w ciągu roku 11 miesięcy a opłaty 
w tych latach były nieco zróżnicowane (1900–1912: 22 korony płacili 
gimnazjaliści, 12 koron płacili rzemieślnicy; 1913/1914: 30 koron gim-
nazjaliści, 22 korony rzemieślnicy; 1914–1917: 40 koron gimnazjali-
ści, 30 rzemieślnicy) średnia wysokość opłat we wspomnianych latach 
wynosiła: 25 koron dla gimnazjalistów i 15 koron dla rzemieślników. 
Za wspomnianą wyżej kwotę pozostawionego długu 57.297,35 koron, 
można by w ciągu jednego roku szkolnego (11 miesięcy) utrzymać 208 
uczniów gimnazjum lub 347 uczniów rzemiosła. To była wartość ma-
terialna problemu i skala funkcjonowania zakładu, w tym jego niedo-
borów finansowych, z którymi salezjańska dyrekcja zakładu musiała 
się zmierzać na bieżąco w ciągu 19 lat, o których traktuje zapis: Spis 
osób przebywających w zakładzie ks. Jana Bosko od roku 1899.

Wydawany drukiem Spis osób przebywających w zakładzie ks. Jana 
Bosko od roku 1899 zawiera podstawowe dane osobowe o wychowan-
kach i personelu salezjańskim jaki pracował w zakładzie oświęcimskim 
od jego początków do połowy 1917 roku. Są więc informuje o dacie przy-
jęcia do zakładu i jego opuszczenia, zarówno planowanego po ukończe-
niu nauki, jak i z różnych przyczyn przyśpieszonego. Spis podaje także 
Spis wysokość zaległości w opłatach, czyli pozostawiony dług10. Bardzo 
interesujące są adnotacje pozostawione w Uwagach, gdzie przełożeni 
zapisywali swoje spostrzeżenia na temat cech charakteru wychowan-
ka, jego postępowania lub postaw nagannych. W tym interesujące się 
zapisy o przyczynach wydalenia dyscyplinarnego chłopca z zakładu. 
I dane z tego obszaru winny być przedmiotem rozważań dla pedagogów, 
psychologów i socjologów zajmujących się postawami i zachowaniami 
w młodym wieku.

Oryginał Spisu osób… znajduje się w Archiwum Zakładu im. Ks. Bo-
sko w Oświęcimiu (AZSO), ul. Jagiełły 10.

10 W latach 1898–1917 mieszkało w zakładzie … salezjanów, wychowanków 
i uczniów. Oświęcimscy wychowankowie i uczniowie za te lata pozostawili nie 
uregulowany dług w wysokości ??????
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OPIS FIZYCZNY DOKUMENTU:

Spis osób przebywających w zakładzie ks. Jana Bosko od roku 1899 to 
dokument zapisany w zeszycie o wymiarach 338 mm x 210 mm, ma-
jącym tekturowe okładziny oklejone czarnym płótnem oraz grzbiet 
wykonany z lnianego, jasnego płótna.

Na przedniej okładce znajduje się ozdobna papierowa naklejka 
z napisanym odręcznie tytułem. Blok rękopisu złożony jest z 15 skła-
dek, które powinny zawierać po dziesięć kart. W wielu miejscach dają 
się jednak zauważyć ślady po wyrwaniu, co spowodowało poluzowanie 
kilku stron. Łącznie dokument zawiera 132 niefoliowane karty na pa-
pierze kancelaryjnym w linie. Zeszyt został wyprodukowany w Składzie 
Ksiąg Handlowych własnego wyrobu Fischera i Spółki w Krakowie, co 
poświadcza przyklejona firmowa etykieta na lewej, wewnętrznej okład-
ce. Na prawej wyklejce widnieje dodatkowo: pieczęć Zakładu Salezjań-
skiego w Oświęcimiu.

Zeszyt ma charakter skorowidzu, w którym co kilka kart nakle-
jona została kolejna litera alfabetu, tak by w przedziale danej litery 
znajdowały się nazwiska osób rozpoczynające się właśnie od tej litery. 
Taki układ miał za zadanie ułatwienie szybkiego odszukania danego 
nazwiska. Ten alfabetyczny porządek zakłóca jednak dodatkowo na-
klejona litera „K” na końcu zeszytu.

Niemal na wszystkich stronach narysowana została tabelka zło-
żona z dwunastu kolumn.

Na pierwszej karcie znajduje się odręcznie napisany tytuł księgi 
(inny niż okładkowy): Członkowie Zakładu ks. Bosko w Oświęcimiu 
od roku 1899 – napisana czarnym atramentem, poniżej pieczątka Za-
kładu Salezjańskiego. Na drugiej karcie znajduje się finansowe rozli-
czenie (dochód, rozchód) z lat 1899–1901 zestawione przez księdza 
prefekta Antoniego Kotarskiego w dniu 1 lutego 1910 roku.

Pozostałe karty poświęcone są wykazowi osób przebywających 
w zakładzie ks. Jana Bosko, większość kart pozostała niezapisana.

Stan zachowania:

Stan zeszytu jest dość dobry (listopad 2014 roku) mimo kilku pozo-
stających luzem stron, które z tego powodu uległy drobnym uszko-
dzeniom. Karty są czyste i nieuszkodzone.
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NOTA EDYTORSKA

Przy wydaniu tekstu zastosowano zasady edytorskie:
1. Uzupełnienia i objaśnienia tekstu pochodzące od wydawcy uj-

mowano w nawiasy kwadratowe [ ].
2. Uzupełnienie tekstu pominięte w oryginale zamieszczono 

w nawiasach trójkątnych < >.
3. Zapisy wątpliwie lub wymagające wyjaśnienia oznaczono w po-

staci [?].
4. W przypadku gdy po nazwisku i imieniu występuje w nawia-

sie (ksiądz, kleryk, koadiutor), oznacza, że tenże wychowanek 
w późniejszych latach został salezjaninem i pracował w zgro-
madzeniu do śmierci.





Tekst dokumentu: 
SPIS OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH  

W ZAKŁADZIE KS. JANA BOSKO 
OD ROKU 1899

ADAMIAK Edward
liczba martykuły 135, urodzony 27 II 1904 roku w Kętach, przybył do 
zakładu 13 XII 1914 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 40 koron.

ADAMSKI Antoni
braciszek <kandydat>, urodzony 19 V 1878 roku w miejscowości Meł-
pin, przybył do zakładu 5 I 1910 roku, przyjęty <jako kandydat na> 
braciszka, opuścił zakład (wysłany) 3 III 1910 roku. Uwagi: dobry, wy-
stąpił bo chciał się uczyć.

ADAMUS Szczepan
urodzony 9 VII 1887 roku w Bulowicach, przybył do zakładu 1 VIII 
1903roku, przyjęty na naukę rzemiosła stolarskiego, opłata miesięczna 
6 koron, opuścił zakład 29XI 1903 roku, pozostawił dług 31.37 koron. 
Uwagi: <do dalszych> nauk.

ADRYCH Maksymilian
liczba martykuły 85, urodzony 11 X 1888 roku w miejscowości Lnian-
no, przybył do zakładu 27 VII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 17 IX 1906 roku. 
Uwagi: uciekł, zamknięty, płaczek.
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ANIOŁ Ludwik
braciszek <kandydat>, urodzony w 1885 roku w Starym Wiśniczu, 
przyjęty <jako kandydat na> braciszka, świadectwa <wysłane> do księ-
dza inspektora, <wyjechał> do nowicjatu.

ANTONOWICZ Ignacy (ksiądz)
urodzony 14 VII 1890 roku w Więsławicach [k. Włocławka], przybył 
do zakładu 23 VI 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 17 VI 1900 roku. Uwagi: do no-
wicjatu.

[Nowicjat odbył w Daszawie, gdzie 29 IX złożył śluby zakonne. Studia 
na Gregorianum ukończył doktoratem z filozofii i teologii i w 1916 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat był wykładowcą filozofii 
i teologii, doskonałym przewodnikiem dusz i szanowanym spowiedni-
kiem oraz opatrznościowym dyrektorem gimnazjów w Aleksandrowie 
Kujawskim i Różanymstoku oraz w krakowskim Studentacie Teologicz-
nym. Tu dnia 23 V 1941 roku został aresztowany wraz z innymi sale-
zjanami. Zginął śmiercią męczeńską 21 VII 1941 roku w niemieckim 
obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Dziś Sługa Boży].

ANTONOWICZ Władysław
liczba martykuły 7, urodzony w 1903 roku w Więsławicach, przybył 
do zakładu 21 IX 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, pozostawił 
dług 42.36 koron. Uwagi: skryty, leniwy.

AREYCZUK Eliasz
liczba martykuły 200, urodzony 26 III 1889 roku w miejscowości Ra-
danz, przybył do zakładu 5 I 1905 roku, przyjęty na naukę rzemiosła 
szewskiego, opłata miesięczna – gratis, (8) koron, opuścił zakład 30 VI 
1909 roku. Uwagi: wyzwolony, nierozgarnięty, dobry.

[Zapisany także pod imieniem Edward, jako urodzony 13 III 1889 roku 
w Trasiu (kraj Bukowina), przyjęty do zakładu 5 I 1905 roku do nauki 
rzemiosła szewskiego, uczył się rzemiosła 4 lata, w II półroczu 1907/1908 
przerwał naukę, otrzymał świadectwo wyzwolin dnia 30 VI 1909 roku. 
Wydano na własne żądanie „Świadectwo Ukończenia” – dnia 3 XI 1923, 
podpisany koad. Ludwik Markiewicz].
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ARKITA Adam
liczba martykuły 205, urodzony 26 VII 1893 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 29 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, pozostawił 
dług 36.03 koron. Uwagi: chłopiec charakteru nieznośnego.

AUGUSTYN Bolesław
liczba martykuły 110, urodzony 30 VII 1902 roku w Rabie Wyżnej, 
przybył do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 40 koron, opuścił zakład 15 VI 1917 roku, pozosta-
wił dług 42.65 koron.

AUGUSTYNIAK Joachim (kleryk)
liczba martykuły 277, urodzony 22 VII 1896 roku w Sierakowie [Wiel-
kopolskim], przybył do zakładu 2 IX 1912 roku, przyjęty do klasy III 
gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 
roku, pozostawił dług 20.39 koron.

[W czasie I wojny światowej wcielony do wojska, zginął w bitwie w 1917 
roku, w 21 roku życia i 2 ślubów].

BAJ Józef
liczba martykuły 240, urodzony 20 V 1895 roku w miejscowości Hniz-
dyczów, przybył do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy II gim-
nazjum, opłata miesięczna 10 koron, opuścił zakład 24 VI 1907 roku, 
pozostawił dług 94.20 koron.

BAKSIK Piotr
urodzony 29 IV 1882 roku w Wieszowej k. Tarnowskich Gór, przybył 
do zakładu 9 VIII 1902 roku, braciszek <kandydat>, opuścił zakład 17 
X 1904 roku. Uwagi: do nowicjatu <wyjechał>.

BALAWAJDER Józef
liczba martykuły 41, urodzony 25 VI 1897 roku w Sieteszy [k. Prze-
worska, Galicja], przybył do zakładu 2 IX 1912 roku, przyjęty na naukę 
krawiectwa, opłata miesięczna – gratis, opuścił zakład 30 VI 1916.

[Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 30 VI 1916 roku. Wydano du-
plikat z II-go półrocza 4-go kursu – na własne żądanie dnia 18 VI 1922 
roku, podpisany L. Markiewicz. Był bratem Wojciecha, kapłana i sale-
zjanina]
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BALAWAJDER Wojciech (ksiądz)
liczba martykuły 11, urodzony 2 IV 1890 roku w miejscowości Siete-
szy [k. Przeworska], przybył do zakładu 30 VII 1905 (1907) roku, przy-
jęty do klasy IV gimnazjum, opłata miesięczna 6 koron, opuścił zakład 
3 V 1906 roku, świadectwa wysłane do księdza inspektora, pozostawił 
dług 26,91 koron. Uwagi: wyjechał do nowicjatu.

[Nowicjat ukończył w 1907 roku w Daszawie. Teologię studiował na 
Gregorianum, święcenia przyjął w 1916 roku w Oświęcimiu. Uzyskał 
dyplom z historii i literatury na UJ. Był magistrem nowicjatu w Kleczy 
Dolnej przez 5 lat i budowniczym północnego skrzydła zakładu oświę-
cimskiego. Po wybuchu II wojny i wyjeździe inspektora ks. Stanisława 
Pływaczyka z Warszawy do Wilna, pełnił obowiązki inspektora dla do-
mów Prowincji św. Stanisława Kostki w tzw. Generalnej Gubernii. Od 
lutego 1945 roku jako inspektor odwiedzał domy prowincji i organizo-
wał w nich pracę salezjańską. Zginął w wypadku samochodowym 11 II 
1947 roku].

BAŁAGA Stanisław
liczba martykuły 47, urodzony 24 VIII 1887 roku w Zagórzu, przybył 
do zakładu 15 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I przygotowawczej, 
opłata miesięczna 5 koron, opuścił zakład 27 II 1906 roku, pozostawił 
dług 153.48 koron (61.39 rubli). Uwagi: zamknięty, pyszny.

BAŁDYS Antoni
liczba martykuły 120, urodzony 10 VI 1897 roku w Dąbrowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: lekko-
myślny, leniuszek.

BAŁUSZ Eugeniusz
liczba martykuły 89, urodzony 13 VII 1896 roku w Krakowie, przy-
był do zakładu 23 IX 1912 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 III 1913.

BANACH Teofil
liczba martykuły 98, urodzony w miejscowości Mostek, przybył do 
zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 11 II 1911 roku, świadectwa zabrał. 
Uwagi: dobry, chorowity.
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BANIAK Stefan
liczba martykuły 134, urodzony 26 VI 1897 roku w Łubnicach, poczta 
Bolesławiec, Królestwo Polskie, przybył do zakładu 1 VIII 1911 roku, 
przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata miesięczna 12 koron.

[Przyjęty do zakładu 3 VIII 1911 roku. Nie powrócił na drugi kurs nauki 
rzemiosła].

BANTKOWSKI
przybył do zakładu 2 III 1901 roku, przyjęty <jako kandydat na> bra-
ciszka, opuścił zakład 6 VII 1901.

BARAKOŃSKI Franciszek
liczba martykuły 148, urodzony 17 II 1886 roku w Dąbrówce, przybył 
do zakładu 20 I 1904 roku, przyjęty do nauki ślusarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VII 1907 roku, świadectwa zabrał, 
pozostawił dług 228.37 koron (91,34 rubli). Uwagi: zamknięty, udawał.

[Uczył się od półrocza 1903/1904 roku szkolnego, rok 1904–1907. Świa-
dectwa wyzwolin nie uzyskał. Dnia 2 XII 1919 roku wydano duplikat 
świadectwa z IV kursu na własne żądanie. Podpisany Markiewicz].

BARAN Edward
liczba martykuły 158, urodzony 13 X 1899 roku w Podgórzu [Gali-
cja], przybył do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914.

[Nie powrócił na drugi kurs nauki rzemiosła w 1914 roku].

BARANKIEWICZ Józef
liczba martykuły 141, urodzony 4 VII 1895 roku w Zagórzu [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 11 X 1908 roku. 
Uwagi: lekkomyślny, leniwy, wydalony.

[Uczył się w roku szkolnym 1907/1908. Na drugi kurs nauki nie powrócił].

BARAŃSKI Bronisław
liczba martykuły 55, urodzony 8 X … roku [w Siedliszczach], przybył 
do zakładu 15 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: leniwy.
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BARAŃSKI Zygmunt
liczba martykuły 226, urodzony 18 VIII 1893 roku w miejscowości 
Brzeniec Lit., przybył do zakładu 29 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy 
III gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 
roku. Uwagi: skryty.

BARAULT Hugo
urodzony w Torpadzie, przybył do zakładu 20 VIII 1906 roku, przyjęty 
na naukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 25 IX 
1906 roku. Uwagi: polecony od ks. biskupa Anatola Nowaka z Krakowa.

BARCZYK Wincenty
liczba martykuły 103, urodzony 21 I 1896 roku w Wolbromiu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry.

BARGIEŁ Stanisław
liczba martykuły 146, urodzony 8 IV 1896 roku w Sielcach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 26 IV 1913.

BARSZCZ Stanisław
braciszek, przybył do zakładu 4 III 1904 roku, przyjęty <jako kandydat 
na> braciszka, opuścił zakład 5 IV 1904 roku.

BARTEIS Józef
liczba martykuły 202, urodzony 29 VIII 1887 roku w Ciaslawice, przy-
był do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 koron.

BARTONEC Fryderyk
liczba martykuły 23, urodzony 14 X 1891 roku w Wiedniu, przybył do 
zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 18 X 1908 roku, wygnany z powodu 
kłamstw i złodziejstw.

[Bartonez, uczył się w latach 1906–1908. Na początek trzeciego kursu 
1908/1909 nie przyjechał. Wystawiono na własne żądanie duplikat za 
I i II półrocze 1-go kursu dnia 25 XI 1921, podpisany Markiewicz oraz 
za I i II półrocze 2-go kursu dnia 21 X 1926, podpisany Markiewicz].



21Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

BARTUZIK Stefan
liczba martykuły 270, urodzony 20 VIII 1891 roku w Radomiu [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 5 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę 
ślusarstwa na kurs IV, opłata miesięczna – gratis, opuścił zakład 30 
VI 1911 roku, pozostawił dług 17.47 koron. Uwagi: dobry, wyzwolony.

[Został przyjęty na IV kurs 1910/1911, mając już praktykę zawodową 
i odpowiednie wiadomości teoretyczne, świadectwo wyzwolin z dnia 30 
VI 1911 roku].

BAZGIER Józef
liczba martykuły 154, urodzony 24 I 1895 roku w Chybiu [Śląsk], przy-
był do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
miesięczna 6 koron.

[Uczył się 4 lata 1909–1913, świadectwo wyzwolin dnia 29 VI 1913 roku].

BAZGIER Paweł (ksiądz)
liczba martykuły 150, urodzony 14 I 1891 roku w Pruchnej [Śląsk 
Cieszyński], przybył do zakładu 23 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata miesięczna 10 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 
roku, świadectwa wysłane do księdza inspektora. Uwagi: <wyjechał>. 
do nowicjatu.

[Nowicjat odbył 1910/1911 w Radnej (Słowenia), święcenia kapłańskie 
przyjął 9 V 1921 roku w Przemyślu. Pracował 35 lat na misjach w In-
diach, zmarł 7 VII 1965 roku w Madras (Indie), w 74 roku życia, 54 ślu-
bów zakonnych i 44 kapłaństwa].

BAZGIER Teofil
liczba martykuły 199, przybył do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty na 
naukę ślusarstwa, opłata miesięczna 6 koron.

[Urodzony 12 XII 1896 roku w Śródnej, poczta loco, Śląsk. Wyzwolony 
po 3 latach nauki z powodu przyczyn wojskowych. Świadectwo wyzwo-
lin dnia 20 V 1917 roku].

BĄK Augustyn
liczba martykuły 67, urodzony 5 IX 1889 roku w miejscowości Czelaty-
ce, przybył do zakładu 1 IX 1901 roku, przyjęty do klasy I przygotowaw-
czej, opłata miesięczna 20 koron, opuścił zakład w marcu 1906 roku, 
świadectwo odebrał 12 VII 1906 roku, pozostawił dług 699.94 koron.
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BĄK Bolesław
liczba martykuły 140, urodzony w 1904 roku w Sielcu, przybył do za-
kładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914.

BĄK Józef Wojciech
liczba martykuły 73, urodzony 10 IX 1899 roku w Blachownej, przybył 
do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914.

[Nie powrócił na drugi kurs nauki rzemiosła w 1914 roku].

BECHER Marian
liczba martykuły 66, urodzony 2 IV 1896 roku w Krzeszowicach, przy-
był do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 23 VI 1907 roku, pozostawił 
dług 180.97 koron. Uwagi: próżniak, lekkomyślny.

BEDNARSKI Michał
postulant, urodzony 4 VI 1887 roku w miejscowości Wysoka, przybył 
do zakładu 1 III 1907 roku, przyjęty jako postulant do zgromadzenia, 
opuścił zakład 30 VI 1907 roku, świadectwa wysłane do księdza in-
spektora, Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

BEER Wacław
liczba martykuły 105, urodzony 26 IX 1896 roku w Krakowie (Galicja), 
przybył do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, pozosta-
wił dług 75.07 koron. Uwagi: skryty, apatyczny.

BEŁZA Edward
liczba martykuły 183, urodzony 29 IX 1894 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 27 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 koron, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, świadectwa wy-
słano 11 VIII 1906 roku, pozostawił dług 88.39 koron. Uwagi: uparty, 
lekkomyślny.

BENŻ Franciszek
liczba martykuły 175, urodzony 25 IX 1895 roku w miejscowości 
Nieżywięcie, przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy 
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I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 
roku. Uwagi: trochę skryty i leniwy.

BERDY Wojciech
liczba martykuły 61, urodzony 11 II 1892 roku w Rajczy [Galicja], 
przybył do zakładu 27 VII 1905 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opuścił zakład 20 VI 1906 roku, pozostawił dług 104.86.

[Uczył się krawiectwa w roku szkolnym 1905/1906. Na II kurs nie przy-
jechał].

BERNER Tadeusz
liczba martykuły 171, urodzony 25 II 1900 roku w Oświęcimiu, przy-
był do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914.

BERNY Antoni
liczba martykuły 166, urodzony 9 V 1892 roku w Lipowcu [poczta Ba-
bice, Galicja], przybył do zakładu 28 VII 1905 roku, przyjęty na na-
ukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 
roku, świadectwa zabrał. Uwagi: wyzwolony, spokojny, małomówny.

[Uczył się w latach 1905–1909, świadectwo wyzwolin dnia 30 VI 1904 
roku].

BESLER Leopold (koadiutor)
liczba martykuły 112, urodzony 5 XII 1892 roku w Nowej Wsi [k. Ole-
sna/Górny Śląsk], przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do 
nauki ślusarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 
1911 roku. Uwagi: dobry, wyzwolony.

[Świadectwo wyzwolin uzyskał w zakładzie oświęcimskim dnia 30 VI 
1911 roku, gdzie jako koadiutor pracował. W 1914 roku odbył kurs ślu-
sarski w Wiedniu wraz z Alojzym Mynarkiem (majstrem stolarskim). 
W połowie grudnia 1914 roku grupa 13 rzemieślników oświęcimskich 
wyjechała do Unterwaltersdort k. Wiednia, gdzie w skromnych warun-
kach kontynuowali do końca roku szkolnego naukę zawodu. Ślusarze 
uczyli się pod kierunkiem majstra koad. Beslera. Powołany do wojska 
dnia 18 IV 1916 roku w Katowicach, zginął na froncie 31 maja tego roku].



24 Personel salezjański i wychowankowie zakładu im. Księdza Bosko …

BETLEJA Edward
liczba martykuły 111, urodzony 14 VII 1897 roku w Zatorze, przybył 
do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911. Uwagi: dobry, skryty.

BIAŁAS Emanuel
urodzony 21 I 1888 roku w miejscowości Roszowice, przybył do zakła-
du 29 VII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 
22 korony, opuścił zakład 19 I 1906 roku, pozostawił dług 113.88 koron. 
Uwagi: dobry.

BIAŁEK Roman
liczba martykuły 222, urodzony 21 I 1891 roku w Gorliczynie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład w czerwcu 1905 roku.

BIECHOŃSKI Wojciech
liczba martykuły 86, urodzony 22 III 1899 roku w Muławie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony.

BIENKOWSKI Janusz
liczba martykuły 9, urodzony 18 VIII 1891 roku w Sosnowicach, przy-
był do zakładu 27 VIII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 koron, opuścił zakład 20 II 1904 roku, pozostawił 
dług 56.59 koron. Uwagi: leniuch, lekkomyślny.

BIENKOWSKI Stanisław
urodzony 17 X 1886 roku w Poznaniu, przybył do zakładu 30 VII 1902.

BIEŃKOWSKI Bohdan
liczba martykuły 174, urodzony 7 X 1895 roku w Kutni, przybył do 
zakładu 31 VII 1910 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 20 I 1911 roku, pozostawił dług 38.47 
koron. Uwagi: lekkomyślny.

BIERAŃSKI Stanisław
liczba martykuły 235, urodzony 21 XI 1896 roku w Dankowicach, 
poczta Wilamowice, Galicja, przybył do zakładu 3 VIII 1911 roku, 
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przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 12 koron, opuścił 
zakład 30 VI 1914.

[Nie powrócił na 4-ty kurs nauki rzemiosła w 1914 roku].

BIGAJSKI Mieczysław
liczba martykuły 270, urodzony 9 X 1894 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do nauki szewstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 22 V 1910 roku. Uwagi: roztrzepany, 
zabrała go matka.

[Klasyfikowany tylko za pierwsze półrocze roku 1909/1910. Wyjechał 30 
V 1910 roku].

BILCZEWSKI Franciszek
liczba martykuły 36, urodzony 22 XII 1895 roku w Wiedniu [Austria 
Dolna], przybył do zakładu 1 XII 1911 roku, przyjęty na kurs I kra-
wiectwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 21 VII 1914.

[Nie powrócił na 4-ty kurs nauki rzemiosła w 1914 roku].

BILIŃSKI Mikołaj
urodzony w miejscowości Żurawniki, przybył do zakładu 7 II [8 XII] 
1901 roku, przyjęty na naukę rzemiosła krawieckiego, opuścił zakład 
we wrześniu 1902 roku, pozostawił dług 28,60 koron.

[Na drugi kurs nie przyjechał. Z I i II roku świadectwa nie ma].

BINCZYCKI Ambroży
liczba martykuły 191, urodzony 12 XII 1895 roku w Wolbromiu [Kró-
lestwo Polskie], przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty na 
naukę krawiectwa, opłata miesięczna – gratis, opuścił zakład 30 VI 
1913 roku.

[Uczył się w latach 1909–1913. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 
29 VI 1913 roku].

BINNA August
urodzony 1 XI 1887 roku w Nowo Korkendorf [może Borkendorf, pol-
skie Burgrabice?], przybył do zakładu 10 VIII 1903 roku, przyjęty do 
klasy II gimnazjum, opuścił zakład 22 I 1906 roku, pozostawił dług 
420.24 koron. Uwagi: niepewny siebie.
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BIRKENMAJER Maryan
liczba martykuły 195, urodzony 23 III 1902 roku w Czernichowie, 
przybył do zakładu 2 II 1916 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, 
opłata miesięczna 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku.

BISCHOFF Tomasz
liczba martykuły 21, urodzony 25 XII 1899 roku w Gross Lagiewnik 
[Łagiewniki Wielkie, k. Lublińca], przybył do zakładu 8 I 1915 roku, 
przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata miesięczna 40 koron, opuścił 
zakład 30 VI 1915 roku.

BITTMAR Józef
liczba martykuły 187, urodzony 27 VII 1904 roku w Wieliczce, przybył 
do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 40 koron.

BITTNER Bronisław
liczba martykuły 235, urodzony 15 VIII 1895 roku w Oleszycach, przy-
był do zakładu 2 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry.

BŁASZKOWIAK Ludwik
liczba martykuły 223, urodzony 23 VIII 1899 roku w Bninie, przybył 
do zakładu 3 IX 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mie-
sięczna 22 koron, opuścił zakład w lipcu 1914.

[Nie powrócił na 2-gi kurs nauki rzemiosła w 1914 roku].

BOBULSKI Adam
liczba martykuły 11, urodzony 6 XII 1889 roku w Marcyporębie [Ga-
licja], przybył do zakładu 30 VII 1903 roku, przyjęty do nauki stolar-
stwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 2 VII 1904 roku, po-
zostawił dług 40.30 koron.

[Uczył się w roku 1903/1904. Na drugi kurs nie przyjechał].

BODZEK Józef
liczba martykuły 121, urodzony 31 XII 1893 roku w Niwce, przybył do 
zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 X 1908 roku, świadectwa zabrał 
ojciec. Uwagi: uparty, skryty.
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BOGACKI Adam
braciszek <kandydat>, opuścił zakład 1 II 1905 roku.

BOGACZ Józef
przybył do zakładu 30 VII 1905 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata miesięczna 6 koron. Uwagi: uciekł.

BOGDANOWICZ Stanisław
urodzony 12 IX 1886 roku w Bulowicach, przybył do zakładu 2 X 1900 
roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, 
opuścił zakład 30 VI 1903 roku, pozostawił dług 232.41 koron.

BOGDAŃSKI Jan (ksiądz)
kleryk, urodzony 1 XI 1883 roku w Jegersdorfie [?], w Prusach Za-
chodnich, przybył do zakładu w 1910 roku. Uwagi: <przeniesiony> do 
Przemyśla.

[Matka mieszkała w Grudziądzu. W roku szkolnym 1910/1911 jako roz-
tropny kleryk-asystent został wyznaczony w zakładzie oświęcimskim 
na głównego asystenta, pierwotnie przeznaczony na asystenta i nauczy-
ciela klasy I gimnazjum. W roku szkolnym 1916/1917 ks. Bogdański peł-
nił funkcję asystenta głównego studentów (gimnazjalistów) a w roku 
następnym 1917/11918, już jako ksiądz, funkcję radcy (kierownika) rze-
mieślników. Dnia 31 VIII 1929 roku został inkardynowany do diecezji 
chełmińskiej].

BOGDAS Edward
liczba martykuły 156, urodzony 6 III 1902 roku w miejscowości Podli-
pie, przybył do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata miesięczna 40 koron, opuścił zakład w marcu 1917 roku, pozo-
stawił dług 23.93 koron.

BOGONIOWSKI Franciszek
urodzony 4 X 1887 roku w Kozach, przybył do zakładu 28 VIII 1901 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił zakład w październiku 
1903 roku, pozostawił dług 192.75 koron. Uwagi: wysłany, nie zna-
ny adres.

BOGUCKI Marcin (ksiądz)
liczba martykuły 167, urodzony 10 XI 1890 roku w miejscowości Cie-
trzewki [k. Ostrowa], przybył do zakładu 18 VIII 1905 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 
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30 VI 1909 roku, świadectwa wysłane do księdza inspektora. Uwagi: 
<wyjechał> do nowicjatu.

[Nowicjat odbył 1910/1911 w Radnej, święcenia kapłańskie 20 IX 1918 
roku w Turynie. Przez 48 lat pracował w Ameryce Północnej jako na-
uczyciel i dyrektor zakładu polskiego w Ramsey. Zmarł 27 III 1968 roku 
w New Rochell (Stany Zjednoczone), w 80 roku życia, 57 ślubów zakon-
nych i 50 kapłaństwa].

BOGUSZEWSKI Kazimierz
liczba martykuły 21, urodzony 28 X 1895 roku w Strzelcach Wielkich 
[Galicja], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do nauki ślu-
sarstwa, opłata miesięczna 12 koron.

[Uczył się w latach 1908–1912, świadectwo wyzwolin dnia 25 VI 1912. 
Dnia 10 III 1948 roku wydano duplikat świadectwa ukończenia (uzdol-
nienia zawodu)].

BONCZKOWICZ August
urodzony 8 VIII 1891 roku w Radzionkowie, przybył do zakładu na 
aspiranturę do zgromadzenia salezjańskiego.

BOREK Jan
liczba martykuły 166, urodzony 23 IV 1895 roku w Chorzowie, przy-
był do zakładu 9 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, świadectwa wy-
słane do księdza inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu

BOROŃ Piotr
liczba martykuły 18, urodzony 25 VI 1897 roku w Skale, przybył do 
zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, pozostawił dług 
76.01 koron. Uwagi: dobry.

BOROWCZYK Władysław
liczba martykuły 146, urodzony 20 V 1898 roku w Tarnowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 22 XII 1909 roku, pozostawił 
dług 45.40 koron. Uwagi: dobry, z powodu choroby wyjechał.
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BOROWIAK Henryk
liczba martykuły 332, urodzony 18 I 1901 roku w Warszawie, przybył 
do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

BOROWSKI Franciszek
liczba martykuły 131, urodzony 28 I 1898 roku w Dolnych Łaziskach, 
poczta Mikołów, Górny Śląsk, przybył do zakładu 25 IX 1912 roku, 
przyjęty na naukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił za-
kład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 13.13 koron.

[Nie powrócił na 3-ci kurs nauki rzemiosła w 1914 roku].

BORSUCKI Teodor
liczba martykuły 103, urodzony 14 XII 1891 roku w Neu Heiduk do 
zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony.

BORUCKI Zygmunt
liczba martykuły 198, urodzony 24 V 1902 roku w Warszawie, przybył 
do zakładu 25 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914.

BORZUCKI Teodor
braciszek <kandydat>, urodzony 20 IV 1880 roku w Woźnikach [Kreis 
Lublinitz], przybył do zakładu 4 I 1906 roku, przyjęty <jako kandydat 
na> braciszka, opuścił zakład 23 I 1906 roku.

BOZANOWSKI
przybył do zakładu 15 I 1908 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 21 I 1908 roku, świadec-
twa odesłano. Uwagi: uciekł.

BOŻEK Wilhelm
liczba martykuły 177, urodzony 10 I 1895 roku w Sielcu [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do nauki ślu-
sarstwa, opłata miesięczna 12 koron.

[W latach 1908–1912 uczył się ślusarstwa, wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin dnia 25 VI 1912 roku. Wystawiono na własne żądanie duplikat 
świadectwa wyzwolenia dnia 9 II 1920 roku, podpisany Ludwik Mar-
kiewicz].
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BOŻĘTA Władysław
liczba martykuły 22, urodzony 12 VI 1898 roku w miejscowości 
Półwsie, przybył do zakładu 15 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata miesięczna – gratis.

BRANDT Józef
urodzony 5 II 1888 roku w Krakowie [Galicja], przybył do zakładu 30 
XI 1902 roku, przyjęty do nauki krawiectwa, opłata miesięczna 12 ko-
ron, opuścił zakład 30 VI 1903 roku. Uwagi: dobry.

[Nie klasyfikowany w roku 1902/1903. Na drugi rok 1903/1904 nie przy-
jechał].

BRAUN Jan
liczba martykuły 247, urodzony 27 V 1902 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 4 X 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 40 koron.

BRGIČ Michał
liczba martykuły 72, urodzony 29 VIII 1898 roku w miejscowości 
Plački [Kroacja], przybył do zakładu 13 VII 1912 roku, przyjęty na 
naukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 
1914 roku.

[Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 30 VI 1915 roku].

BRISZ Antoni
liczba martykuły 108, urodzony 13 VI 1896 roku w Dembiohamer, 
przybył do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 16 X 1911 roku, świadec-
twa zabrał. Uwagi: dobry, <wyjechał> z powodu choroby

BRIŚ Antoni
liczba martykuły 108, urodzony 13 VI 1896 roku w Dembiohammer, 
przybył do zakładu 14 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 V 1913 roku, świadec-
twa oddano 13 X 1913. Uwagi: dobry, <wyjechał> do nowicjatu.

BROMOWICZ Wiktor
liczba martykuły 3, urodzony 24 VII 1895 roku w Oświęcimiu, przy-
był do zakładu 3 VIII 1897 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
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miesięczna 22 korony, opuścił zakład 20 I 1911 roku, świadectwa za-
brał. Uwagi: dziwny, o dobieranie kluczy, został wydalony.

BRONK
przybył do zakładu 15 I 1908 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 26 II 1908 roku. Uwagi: 
wyjechał z powodu choroby.

BRUMEC Wilhelm
liczba martykuły 267, urodzony 4 II 1895 roku w Gjurgievec, poczta 
Belovar, Kraina, przybył do zakładu (12) 20 VIII 1911 roku, przyję-
ty na naukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 9 
XII 1912.

BRUNELLO Izydor
braciszek <kandydat>, urodzony 13 VI 1877 roku w S. Giovanni d’Ma-
rione, przyjęty do zakładu <jako kandydat na> braciszka, przeniesiony 
do Lublany.

BRZESKI Adolf
liczba martykuły 128, urodzony 6 V 1903 roku w Sulewy-Podhajce, 
przybył do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 10 koron, opuścił zakład 17 VII 1917 roku. Uwagi: 
zmarł w zakładzie [jako uczeń klasy I gimnazjum].

BRZOSKA Ludwik
liczba martykuły 146, urodzony 11 VII 1899 roku w Szopienicach 
[Górny Śląsk], przybył do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę 
szewstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914.

[Nie powrócił na drugi kurs rzemiosła w 1914 roku].

BUBULA Franciszek
liczba martykuły 20, urodzony 12 VIII 1893 roku w miejscowości 
Wielkie Drogi, przybył do zakładu 18 VIII 1908 roku, przyjęty do 
nauki szewstwa, opuścił zakład 16 X 1908 roku, świadectwa zabrał. 
Uwagi: ojciec go żądał.

BUCZYŃSKI Aleksander
liczba martykuły 6, urodzony 20 XI 1902 roku w Przemyślu, przy-
był do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
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miesięczna 35 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozostawił dług 
1.63 koron.

BUCZYŃSKI Stanisław
liczba martykuły 360, urodzony w 1901 roku w Przemyślu, przybył 
do zakładu 26 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozostawił dług 
44.43 koron.

BUDEK Wawrzyniec (koadiutor)
urodzony 17 VI 1889 roku w Okulicach [k. Tarnowa, Galicja], przybył 
do zakładu 20 IV 1907 roku, przyjęty <jako kandydat na> braciszka, 
opuścił zakład 1 IX 1908 roku, świadectwa wysłane do księdza in-
spektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Syn Michała, urodził się 19 VI 1889 roku, nowicjat 1912/1913 w Rad-
nej. W 1914 wcielony do wojska austriackiego, po 5 latach wrócił do 
zgromadzenia. Pierwsze śluby złożył dopiero 12 II 1919 w Oświęcimiu. 
Był kucharzem, zaopatrzeniowcem, portierem. Zmarł 17 XI 1957 roku 
w Marszałkach w 68 roku życia i 38 ślubów zakonnych].

BUDNIKOWSKI Teodor (ksiądz)
liczba martykuły 237, urodzony 15 IV 1897 roku we Wrocławiu, przy-
był do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1915.

[Nowicjat 1919/1929 w Krakowie, święcenia kapłańskie 10 VII 1927 
w Turynie. Przez dwa lata był sekretarzem dla spraw polskich przy Ka-
pitule Wyższej Zgromadzenia w Turynie. Zmarł 14 III 1942 roku jako 
ofiara obozu koncentracyjnego w Dachau, w 45 roku życia, 22 ślubów 
zakonnych i 15 kapłaństwa].

BUDZISZEWSKI Bronisław
liczba martykuły 146, urodzony 12 VII 1896 roku w miejscowości Ra-
dowce, przybył do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, 
pozostawił dług 457.84 koron. Uwagi: lekkomyślny, leniwy.

BUDZYN
przyjęty do zakładu 3 VIII 1907 roku, opuścił zakład VIII 1907 roku. 
Uwagi: uciekł.
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BÜGRISSER Karol
urodzony 14 III 1889 roku w Odessie [Rosja], przybył do zakładu 13 
I 1904 roku, przyjęty do nauki ślusarstwa, opłata miesięczna 12 koron, 
opuścił zakład 10 IX 1905 roku, pozostawił dług 34.01 koron. Uwagi: 
<został wydalony.

[Klasyfikowany z II półrocza roku szkolnego 1903/1904, uczył się w roku 
następnym 1904/1905, został wydalony z początkiem trzeciego roku na-
uki, dobre miał wyniki w nauce].

BUJAR Emanuel (kleryk)
liczba martykuły 29, urodzony 23 III 1893 roku w Szopienicach –Roz-
dzieniu [na Ślasku], przybył do zakładu 18 VIII 1910 roku, przyjęty do 
klasy IV gimnazjum, opłata miesięczna 11.70 koron, opuścił zakład 
30 VI 1911 roku, pozostawił dług 49.81 koron. Uwagi: <wyjechał> do 
nowicjatu.

[Nowicjat odbył w Radnej (Słowenia), profesję zakonną trzyletnią złożył 
15 VIII 1913 roku w Radnej. Po wybuchu I wojny światowej powołany zo-
stał do wojska austriackiego. Zginął na wojnie w 1918 roku. Nie znamy 
dokładnej daty jego śmierci].

Ks. BUJAR Jan
urodzony 2 VII 1874 roku w Lędzinach k. Mysłowic, przybył do zakła-
du w 1907 roku.

[Ur. 2 VIII 1874, nowicjat 1895/1896 w Ivrea (Włochy), święcenia ka-
płańskie 13 III 1902 Fiesole (Włochy). Długoletni katecheta szkolny 
i proboszcz w Daszawie k. Stryja. Zmarł 15 VI 1943 roku w Lędzinach, 
w 69 roku życia, 47 ślubów zakonnych i 41 kapłaństwa].

BUJAR Józef (ksiądz)
urodzony 5 III 1882 roku w Lędzinach k. Mysłowic, przybył do zakła-
du w 1906 roku, kleryk.

[Ur. 5 III 1885 (?)], nowicjat 1900/1901 Foglizzo (Włochy), święcenia ka-
płańskie 29 IX 1908 w Krakowie. Pracował w zakładzie 1912/1913. Na 
początku lipca 1942 roku aresztowany przez gestapo jako proboszcz 
w Kurhanie (Wileńszczyzna) i więziony w Lidzie. Z powodu choroby 
uniknął rozstrzelania w Berezweczu, lecz pozostał w szpitalu, gdzie 
zmarł 16 IIII 1943 w Lidzie (obecnie Białoruś), w 62 roku życia, 42 ślu-
bów zakonnych i 35 kapłaństwa].
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BUJARA Ryszard
liczba martykuły 54, urodzony 21 II 1888 roku w Niemczech – Pieka-
ry, przybył do zakładu 22 IX 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 22 VI 1905 roku, pozosta-
wił dług 345,37 koron (29,37 marek). Uwagi: roztrzepany.

BUKOWCZAN Józef
urodzony 3 III 1887 roku w Cięcinie, przybył do zakładu 31 VIII 1902 
roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata miesięczna 8 koron, 
opuścił zakład 5 VIII 1904 roku, pozostawił dług 113,77 koron. Uwagi: 
trudny.

BUL Franciszek
urodzony 12 XII 1880 roku w Folwarku, przybył do zakładu 20 VI 
1890 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opuścił zakład 20 X 1902 
roku. Uwagi: poszedł do braci bonifratrów.

BULAGA Tadeusz
liczba martykuły 180, urodzony 12 V 1898 roku w Pławie, przybył do 
zakładu 23 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 koron, opuścił zakład w lutym 1916 roku.

BULOWSKI Michał (ksiądz)
liczba martykuły 220, urodzony 3 IX 1891 roku w Chwałkowicach, 
przybył do zakładu 6 IX 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa wysłane do księdza in-
spektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Nowicjat odbył 1910/1911 w Radnej gdzie złożył profesję 15 VIII 1911 
roku. Studia seminaryjne odbył w Italii, gdzie przyjął święcenia kapłań-
skie w 1918 roku. Pracował w Krakowie (na Dębnikach), od 1924 roku 
w Przemyślu (na Zasaniu), Ciechanowie, Płocku, od 1936 roku w Regi-
nowie (na Kresach Wschodnich) gdzie zastała go wojna. Po wojnie pozo-
stał w Białoruskiej SRR i tam pracował: w parafii Leśna i Rubieżewicze 
1952–1955.Od 1956 roku jego los był nieznany. Jest wiele informacji 
o okolicznościach jego śmierci, nawet tragicznej, której nie znamy daty 
ani jej miejsca oraz pochówku].
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BULSKI Eugeniusz
liczba martykuły 16, urodzony w Myszkowie, przybył do zakładu 13 II 
1913 roku, przyjęty jako student (gimnazjalista), opuścił zakład 30 VI 
1914 roku, pozostawił dług 2.32 koron.

[Nie powrócił na drugi kurs rzemiosła].

BUŁA Waleryan
liczba martykuły 168, urodzony 26 XI 1897 roku w miejscowości 
Mrzygłódka, przybył do zakładu 31 VII 1910 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 5 VI 1914.

BURDA Stanisław
liczba martykuły 61, urodzony 27 VI 1890 roku w miejscowości Grzę-
ska, przybył do zakładu 25 VIII 1902 roku, przyjęty do klasy II gim-
nazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład w czerwcu 1905 
roku. Uwagi: niestały.

BÜRGER Feliks
stolarz, brat zakonny, [urodził się 29 VIII 1881 w miejscowości Bira-
nie. W roku szkolnym 1909/1910 pracował z zakładzie oświęcimskim. 
Zmarł 25 VII 1974 roku].

BURKACKI Ignacy
urodzony 11 II 1890 roku w miejscowości Niezdara, przybył do zakła-
du 30 VII 1904 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata miesięcz-
na 22 koron, opuścił zakład w czerwcu 1905 roku. Uwagi: zamknięty.

BURMAN Edward
liczba martykuły 16, urodzony 27 VIII 1893 roku w Stawach Grójec-
kich k. Oświęcimia [Galicja], przybył do zakładu 4 VIII 1907 roku, 
przyjęty do nauki krawiectwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił 
zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry, wyzwolony.

[Klasyfikowany za lata nauki 1907–1911. Świadectwo wyzwolin dnia 30 
VI 1911 roku].

BURMANN Władysław
liczba martykuły 199, urodzony 30 VI 1889 roku w Polance Wielkiej 
[Galicja], przybył do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty na naukę sto-
larstwa, opłata miesięczna 6 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku. 
Uwagi: wyzwolony, dobry.
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[Klasyfikowany w latach 1904–1908. W ciągu 4 lat nauki miał dobre wy-
niki. Świadectwo wyzwolin dnia 30 VI 1908 roku].

BURNATOWICZ Maksymilian
liczba martykuły 23, urodzony 23 IV 1893 roku w Kołomyi [Galicja], 
przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: 
leniwy, trudny.

BUSIEK Antoni
liczba martykuły 193, urodzony 19 VI 1890 roku w Dworach [poczta 
Oświęcim, Galicja], przybył do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty na-
ukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 
roku. Uwagi: wyzwolony, ukryty.

[Klasyfikowany w latach 1904–1908. Świadectwo wyzwolin dnia 30 VI 
1908 roku].

BUSIEK Jakub
liczba martykuły 97, urodzony 14 V 1892roku w Babicach, przybył do 
zakładu 21 X 1906 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata miesięcz-
na 12 koron, opuścił zakład 7 III 1907 roku. Uwagi: wysłany.

BUŚ Antoni (kleryk)
liczba martykuły 72, urodzony 20 VI 1903 roku w Nienadowej [k. Prze-
myśla, przybył do zakładu 15 IX 1916 roku, przyjęty jako student, opła-
ta miesięczna 20 koron.

[Nowicjat 1920/1921 w Kleczy Dolnej. Zmarł jako alumn seminarium 10 
V 1923 w Krakowie, w 20 roku życia i 2ślubów zakonnych].

BYLSKI Szymon
liczba martykuły 39, urodzony w 1900 roku w Myszkowie, przybył 
do zakładu 13 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład 10 III 1914 roku, pozostawił dług 
45.43 koron.

BYTOMSKI
urodzony w Chrzanowie, przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyję-
ty na naukę ślusarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 10 
VIII 1907 roku. Uwagi: wyjechał z tęsknoty za domem.
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CABICAR Kazimierz
liczba martykuły 76, urodzony 15 IX 1891 roku w miejscowości Kucz-
ko [Dobromil], przybył do zakładu 10 VIII 1906 roku, przyjęty do na-
uki ślusarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 28 IX 1907 
roku. Uwagi: aby udać się do Wiednia.

[Klasyfikowany za rok szkolny 1906/1907. Na drugi kurs nie przyjechał].

Ks. CAGGESE Dominik
urodzony 12 VIII 1877 roku w Askoli Satriano [Italia], przybył do za-
kładu 1 X 1900 roku. Uwagi: <wyjechał> do Turynu.

[Włoch z pochodzenia, od października 1910 roku pracował w zakładzie 
oświęcimskim jako katecheta, prefekt i radca rzemieślników, do 1913 
roku. Zmarł 22 II 1966 roku].

CANONIERI Carlo
przyjęty  – rzeźbiarz, opłata miesięczna 20 koron, opuścił zakład 
w maju 1906 roku. Uwagi: wydalony ze złego prowadzenia się.

CEMBALA Józef
liczba martykuły 258, urodzony 3 XII 1894 roku w miejscowości Kal-
na, przybył do zakładu 16 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy II gimna-
zjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, 
świadectwa zabrał, pozostawił dług 90.29 koron. Uwagi: lekkomyślny, 
leniuch.

CEREMUGA Leon
liczba martykuły 164, urodzony 25 VI 1893 roku w Łętowinie, przybył 
do zakładu 11 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład w czerwcu 1905 roku. Uwagi: po-
zbyto się go z powodu wielkiej lekkomyślności.

CEŠNOWAR Stanko
liczba martykuły 65, urodzony 20 IX 1896 roku w Lublanie, przybył 
do zakładu 6 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914.

CHACHULSKI Paweł
liczba martykuły 199, urodzony 31 I [1895 roku w Mysłowicach], przy-
był do zakładu 4 X 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
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miesięczna 22 koron, opuścił zakład 15 VI 1911 roku, pozostawił dług 
7.05 koron. Uwagi: dobry, chorowity, nie może zapłacić.

[Syn … i Heleny, matka mieszkała w Sosnowcu (w Królestwie Polskim), 
ul. Renardowska 5].

CHARAZIŃSKI Józef
liczba martykuły 35, urodzony w Nowosielcu, przybył do zakładu 15 X 
1916 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata miesięczna – gratis.

CHARNULEC Stefan
liczba martykuły 84, urodzony 4 IV 1896 roku w Sepnicy, Galicja, 
przybył do zakładu 30 VIII 1912 roku, przyjęty naukę ślusarstwa, opła-
ta miesięczna 22 koron [sic], opuścił zakład 30 VI 1914.

[Ukończył I i II kurs nauki rzemiosła 1912/1913 i II kurs 1913/1914. Wy-
zwolony. Świadectwo wyzwolin dnia 2 XII 1921 rok. Wydano duplikat 
z II półrocza 2-go kursu na żądanie r. 1918/1919, podpisany ks. A. Śród-
ka. Wydano „Świadectwo Uzdolnienia Zawodowego” z uwagą iż prze-
rwał naukę z powodu wojny i nie zdał egzaminu. L. Markiewicz].

CHAZEMRA Maryan
liczba martykuły 14, urodzony 15 I 1903 roku w miejscowości Grani-
ca – Królestwo Polskie, przybył do zakładu 24 X 1915 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 40 koron.

CHCIUK Tadeusz
liczba martykuły 68, urodzony 1 IV 1903 roku w Tarnowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
miesięczna 40 koron, opuścił zakład 15 IX 1916 roku.

CHĘCIŃSKI
opuścił zakład 17 IX 1904 roku. Uwagi: <poszedł> do nowicjatu.

CHIROWSKI
przybył do zakładu 12 I 1902 roku.

CHMIELNIAK Alojzy
liczba martykuły 143, urodzony 15 XI 1898 roku w Starej Wsi, przybył 
do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony. Ponownie przyjęty do zakładu 11 I 1915 roku do 
klasy IV gimnazjum, opłata miesięczna 40 koron, opuścił zakład 15 V 
1915 roku, pozostawił dług 5.54 koron.
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CHMIELNIAK Władysław
liczba martykuły 115, urodzony 10 III 1899 roku w Starej Wsi, przy-
był do zakładu 2 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 15 V 1915 roku, pozostawił dług 
10.14 koron.

CHMIELOWSKI Jan
liczba martykuły 238, urodzony 24 XI 1889 roku w Rudniku, przybył 
do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 17 IV 1908 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry, udaje się do niższego seminarium do Tarnowa.

CHOLEWA Franciszek
liczba martykuły 25, urodzony 28 VIII 1890 roku w miejscowości Gra-
bówki, przybył do zakładu 26 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy II gim-
nazjum, opłata miesięczna 6 koron, opuścił zakład 30 VI 1907 roku. 
Uwagi: zatrzymał go ojciec w domu nie wiadomo dla jakiego powodu.

CHOŁONIEWSKI Marian
urodzony 10 XI 1892 roku w Portkowie, przybył do zakładu 10 VIII 
1910 roku, przyjęty <jako kandydat> na braciszka, opuścił zakład 1 III 
1912 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: niestały, próżniak, wydalony.

CHRABĄSZCZ Marcin
urodzony w 1890 roku w miejscowości Maniowo, przybył do zakładu 
20 III 1906 roku, przyjęty <jako kandydat> na braciszka, opuścił za-
kład 3 VIII 1906 roku, świadectwa wysłano 24 VIII 1906 roku. Uwagi: 
wystąpił.

CHROBAK Józef
liczba martykuły 155, urodzony 6 I 1893 roku w Ochotnicy, przybył 
do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry, 
do gimnazjum w Nowym Sączu <wyjechał>.

CHROBOCZEK Piotr (koadiutor)
liczba martykuły 2, urodzony 18 X 1894 roku w Siedliskach k. Racibo-
rza, przybył do zakładu 1 VI 1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata miesięczna  – gratis, opuścił zakład 30 VI 1913 roku. Uwagi: 
<wyjechał do nowicjatu> do Radnej.
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[Ukończył w zakładzie IV kurs rzemiosła w roku szkolnym 1912/1913, 
w zakładzie uzyskał wyzwoliny. Następnie wstąpił do zgromadzenia 
na brata zakonnego. Nowicjat w Radnej odbył 1914/1915. Wieloletni in-
struktor, nauczyciel i projektant mebli w szkole stolarskiej. Zmarł 20 X 
1969 w Oświęcimiu, w 75 roku życia i 54 ślubów zakonnych].

CHRÓST Bernhard
urodzony 18 V 1888 roku w miejscowości Rossberg [Rozbark – obec-
nie dzielnica Bytomia], przybył do zakładu 4 VI 1902 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum (student/krawiec), opuścił zakład w czerwcu 1902.

CHRYPIAK Józef
liczba martykuły 8, urodzony 16 III 1898 roku we Lwowie , przybył 
do zakładu 4 II 1912 roku, przyjęty do I. student, opłata miesięczna 22 
korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

Ks. CHRZĄSZCZ Antoni
urodzony 19 IX 1884 roku w Schreiberodorf [Pisarzowice], przybył 
do zakładu 11 XI 1904 roku, przyjęty [na aspiranturę], opuścił zakład 
w czerwcu 1905 roku. Uwagi: wydalony, dla złego prowadzenia.

CICHY Józef
liczba martykuły 59, urodzony 20 III 1892 roku w Starym Bieruniu, 
przybył do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 koron, opuścił zakład 24 V 1909 roku. Uwagi: 
skryty.

CICHY Wilhelm
liczba martykuły 153, urodzony 2 IV 1889 roku w Milkuschütz [Mil-
kuszycach, Górny Śląsk], przybył do zakładu 29 VII 1905 roku, przyję-
ty do nauki ślusarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 20 
I 1907 roku. Uwagi: wystąpił z powodu choroby.

[Klasyfikowany w roku szkolnym 1905/1906 i w pierwszym półroczu 
1906/1907. Wyjechał do domu 1 I 1907].

Ks. CIECHORSKI Alojzy
liczba martykuły 70, urodzony 23 X 1886 roku w Wygodzie [Poznań-
skie], przybył do zakładu 13 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata miesięczna 3 koron, opuścił zakład 31 V 1905 roku, świa-
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dectwa wysłane do księdza inspektora, pozostawił dług 133.23 koron. 
Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu po wakacjach.

[Nowicjat 1905/1906 odbył w Daszawie, święcenia kapłańskie otrzymał 
18 III 1916 w Ivrea (Włochy). Zginął dnia 26 VII 1944 roku w Sokołowie 
Podlaskim podczas nalotu bombowego, trafiony odłamkiem pocisku 
lotniczego, w 58 roku życia, 38 ślubów zakonnych i 28 kapłaństwa].

CIECHORSKI Bernard
liczba martykuły 249, urodzony 28 IV 1896 roku w Wygodzie, Po-
znańskie, przybył do zakładu 10 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 
roku, pozostawił dług 268.56 koron.

[Brat ks. Alojzego Ciechorskiego, salezjanina. Ukończył I kurs nauki 
1912/1913, II kurs 1913/1914. Z Kursu I przesunięty został do III kursu. 
Wyzwolony. Świadectwo wyzwolin dnia 8 II 1919 rok. Wydano świadec-
two wyzwolin na prośbę brata ks. Alojzego].

CIECHORSKI Władysław
ksiądz [kleryk].

[W styczniu 1900 roku skierowany został do Oświęcimia kl. Władysław 
Ciechorski].

CIECHOS Teodor (ksiądz)
kleryk, urodzony 26 X 1886 roku w Königshütte [Królewskiej Hucie – 
Chorzów], przybył do zakładu w 1911 roku, przyjęty jako kleryk.

[Nowicjat 1909/1910 odbył w Ivrea (Włochy), święcenia kapłańskie 11 
XI 1917 w Krakowie. W latach 1926–1938 był rektorem Polskiej Misji 
Katolickiej w Londynie. Dzięki jego zapobiegliwości zorganizowano 
w 1930 nowy ośrodek polskości przy Devonsnire Street. Zmarł 17 X 1961 
w Gdańsku, w 75 roku życia, 51 ślubów zakonnych i 44 kapłaństwa].

CIELUSIAK Michał
liczba martykuły (12), urodzony w 1876 roku w Rabie Niżnej, przybył 
do zakładu 21 X 1907 roku, przyjęty <jako kandydat na> braciszka, 
opuścił zakład 10 IV 1908 roku. Uwagi: chorowity.

CIEPAŁA Stefan
urodzony 23 VI 1888 roku w Woli Gawartowej [Galicja], przybył do 
zakładu 7 VIII 1901 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata mie-
sięczna 10 koron, opuścił zakład 10 IX 1906 roku, pozostawił dług 
453.19 koron. Uwagi: wydalony dla nieposłuszeństwa.
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[Klasyfikowany za lata 1903/1904 i 1904/1905].

CIEŚIELSKI Jerzy
liczba martykuły 10, urodzony 15 VIII 1905 roku w Sielcu, przybył do 
zakładu 2 XI 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku.

CIEŚLA Franciszek
liczba martykuły 223, urodzony 30 IV 1896 roku w Roździenie, Górny 
Śląsk, przybył do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę kra-
wiectwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 12 II 1913 roku, 
pozostawił dług 91.26 koron.

[Ukończył I kurs 1911/1912 i pierwsze półrocze II kursu 1912/1914. Wy-
jechał 12 II 1913 roku].

CIEŚLA Józef
urodzony 10 V 1886 roku w Niemieckich Piekarach, przybył do zakła-
du 26 III 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 
7 koron, opuścił zakład w czerwcu 1902 roku.

CIEŚLAR Józef
liczba martykuły 78, urodzony 11 X 1898 roku w Jabłonkowie [obec-
nie Czeska Republika], przybył do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 
VI 1914 roku.

CIEŚLIŃSKI Franciszek
liczba martykuły 108, urodzony 27 VII 1887 roku w miejscowości 
Małe Gorzyczki, przybył do zakładu 12 IX 1903 roku, przyjęty do kla-
sy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 10 IX 
1907 roku. Uwagi: <poszedł> do księży pijarów, gdyż u nas był za słaby 
w naukach].

CIEŚLIŃSKI Ignacy
liczba martykuły 152, urodzony 24 VII 1894 roku w Odolanowie, 
przybył do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 2 X 1907 roku, pozostawił 
dług 61.89 marek, zapłacił 20 marek i ponownie 20 marek dnia 29 V 
1908 roku. Uwagi: wyjechał z powodu choroby.
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CIEŚLIŃSKI Leon
liczba martykuły 152, urodzony 1 IV 1893 roku w Odolanowie, przy-
był do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 15 X 1906 roku, świadectwa 
zabrał sam. Uwagi: wyjechał z powodu choroby.

CISOWSKI Mateusz
liczba martykuły 171, urodzony 22 I 1895 roku w Jankowicach [pocz-
ta Jarosław-Róźwińca, Galicja], przybył do zakładu 2 VIII 1909 roku, 
przyjęty do nauki ślusarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił 
zakład 30 VI 1910 roku, pozostawił dług 182.02 koron. Uwagi: trud-
ny. [Klasyfikowany za rok szkolny 1909/1910. Na drugi kurs nie przy-
jechał].

COFAŁKA Franciszek
liczba martykuły 67, urodzony 7 V 1898 roku w Chorzowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 2 VI 1915 roku.

COPP Fryderyk
liczba martykuły 113, urodzony 18 I 1898 roku w Bielszowicach, przy-
był do zakładu 2 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 V 1916 roku.

CUEVA Ferdynand
rzeźbiarz, przybył do zakładu 29 IX 1905 roku, opuścił zakład 2 X 
1906 roku.

CUGIER Stanisław
liczba martykuły 219, urodzony 5 XII 1888 roku w Chwaliszowie, 
przybył do zakładu 30 VII 1904 roku, przyjęty do nauki stolarstwa, 
opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 10 XI 1904 roku, pozosta-
wił dług 49.80 koron.

CUKROWSKI Edward
liczba martykuły 122, urodzony 16 VII 1896 roku w Rozwadowie, 
przybył do zakładu 31 VII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, pozosta-
wił dług 389.90 koron. Uwagi: złośliwy, leniuch.
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CWENARSKI Jan
urodzony 11 VII 1889 roku w Przemyślanach [Galicja], przybył do za-
kładu 29 XII 1901 roku, przyjęty do nauki krawiectwa, opłata mie-
sięczna 10 koron, opuścił zakład 30 VI 1905 roku, świadectwa wysłane 
do księdza inspektora, pozostawił dług 485.63 koron. Uwagi: <wyje-
chał> do nowicjatu.

[Klasyfikowany za lata szkolne 1903/1904 i 1904/1905, z I i II roku świa-
dectwa nie ma].

CWIENKOWSKI Zygmunt
liczba martykuły 94, urodzony 31 I 1897 roku w Mrzygłodzie, przybył 
do zakładu 7 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony.

CYBULSKI Anatol
liczba martykuły 202, urodzony 27 IX 1890 roku w Sieradź, przybył 
do zakładu 25 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 3 II 1906 roku. Uwagi: wydalony 
z powodu wychodzenia <samowolnie> z zakładu.

CYRANEK Paweł (ksiądz)
liczba martykuły 108, urodzony 23 I 1887 roku w Bismark-Hütte 
[Chorzów Batory, Górny Śląsk], przybył do zakładu 25 VIII 1913 roku, 
przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata miesięczna 30 koron, opuścił 
zakład 30 VI 1914 roku.

[Syn Floriana i Dorotei Jurczyk, urodzony 25 I 1887 roku w Chorzowie 
Batorym. Na rok szkolny 1912/1913 przedstawiony i przyjęty do klasy 
III gimnazjum. W czerwcu 1914 roku dopuszczony przez kapitułę zka-
ladu do nowicjatu. W czasie I wojny światowej wcielony do wojska nie-
mieckiego musiał przerwać nowicjat, który ukończył dopiero w 1919 
roku. W roku szkolnym 1920/1921 jako kleryk był asystentem w sypialni 
rzemieślników. Od października 1925 do 1927 był radcą rzemieślników 
w Oświęcimiu. Zmarł w 1964 roku w Rumii, na Pomorzu, w 78 roku 
życia, 44 ślubów i 39 kapłaństwa].

CYRAŃSKI Kazimierz
liczba martykuły 15, urodzony 3 III 1903 roku w Nadwornej, przybył 
do zakładu 17 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 40 koron, opuścił zakład 1 I 1917 roku, pozostawił dług 
21.22 koron.
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CYROŃ Augustyn
liczba martykuły 33, urodzony 23 VIII 1897 roku w Obow Gnidug 
[s], przybył do zakładu 4 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata miesięczna 12 koron.

[Ukończył I kurs nauki ślusarstwa 1911/1912. Na następny kurs nie po-
wrócił].

CZADER Józef
liczba martykuły 131, urodzony 10 II 1898 roku w Starej Wsi, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony.

CZADER Stanisław
liczba martykuły 68, urodzony 18 XI 1899 roku w Starej Wsi, przybył 
do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 29 III 1913.

CZADERNA Józef (koadiutor)
liczba martykuły 113, urodzony 16 III 1889 roku w Kozach [Galicja], 
przybył do zakładu 29 VII 1902 roku, przyjęty do 1 student, krawiec, 
opuścił zakład 30 VI 1907 roku, świadectwa wysłano do księdza in-
spektora. Uwagi: do nowicjatu

[Klasyfikowany za lata nauki 1904–1907 oraz za drugie półrocze roku 
szkolnego 1909/1910, później koadiutor, nowicjat odbył 1908/1909 
w Radnej. Aresztowany 23 V 1941 w Krakowie, został wywieziony do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, tam zginął 11 VII 
1941 roku, w 52 roku życia i 32 ślubów zakonnych].

CZADERNA Stanisław
liczba martykuły 99, urodzony w Kozach, przybył do zakładu 19 XII 
1909 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata miesięczna 12 koron, 
opuścił zakład 30 VI 1910 roku, pozostawił dług 63.00 korony. Uwa-
gi: dobry.

CZAJKOWSKI Eugeniusz
liczba martykuły 165, urodzony 20 XII 1891 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 26 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 11 IX 1906 roku. Uwagi: wy-
dalony z powodu krnąbrności.
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CZAJKOWSKI Kazimierz
liczba martykuły 181, urodzony 12 IV 1896 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 26 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 2 VII 1906 roku.

CZAJKOWSKI Maryan
liczba martykuły 137, urodzony 27 IX 1893 roku w Biadygach, przybył 
do zakładu 6 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: stronił od pracy, pyszny.

CZAPLA Franciszek (ksiądz)
liczba martykuły 249, urodzony 4 X 1890 roku w miejscowości Kury-
łówka, przybył do zakładu 7 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy IV gim-
nazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, 
świadectwa wysłano do księdza inspektora, pozostawił dług 18,71 ko-
ron. Uwagi: do nowicjatu [poszedł].

[Nowicjat 1908/1909 w Radnej, święcenia kapłańskie 10 VIII 1918 roku 
w Rzymie, misjonarz, zmarł 16 XII 1987 w Coxipo da Ponte (Brazylia) 
w 97 roku życia, 78 ślubów zakonnych i 69 kapłaństwa].

CZAPRAGA Eugeniusz
liczba martykuły 335, urodzony 30 XII 1900 roku w Rzeszowie, przy-
był do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony.

CZAPUTA Józef
liczba martykuły 151, urodzony 8 II 1894 roku w miejscowości Sko-
czów, przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy III gim-
nazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: dobry, gadatliwy.

CZARNIACHOWICZ Anastazy
liczba martykuły 17, urodzony 22 I 1891 roku w Rypinie, przybył do 
zakładu 10 IV 1908 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 23 X 1908 roku, świadectwa zabrał. 
Uwagi: <poszedł> do szkoły realnej w Krakowie, dobry, niestały w po-
stanowieniach.
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CZARNIK Konstatny
liczba martykuły 46, urodzony 27 III 1897 roku w Babicach, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 V 1914.

CZARNOTA Rudolf
liczba martykuły 324, urodzony 25 X 1899 roku w Hartborcie, przybył 
do zakładu 26 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
21.71 koron.

CZARNOWSKI Władysław (kleryk)
liczba martykuły 161, urodzony 7 VIII 1887 roku w Małym Gnyśnie, 
przybył do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

[Urodzony w miejscowości Małe Oleśno k. Chorzowa, nowicjat 1917/1918 
w Pleszowie. Zmarł na studiach teologicznych w Foflizzo Foglizzo (Wło-
chy) 20 XII 1920 roku, w 33 lata życia i 2 ślubów zakonnych].

CZELAK Antoni
postulant, urodzony 11 I 1883 roku w Ligocie, przybył do zakładu 1 
IX 1906 roku, przyjęty jako postulant, opuścił zakład 16 X 1906 roku, 
świadectwa zabrał sam. Uwagi: pozbyto się go dla jego fałszywości.

CZERNY Eugeniusz
liczba martykuły 9, przybył do zakładu we wrześniu 1915 roku, przy-
jęty do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 40 koron, opuścił zakład 
30 VI 1916 roku, pozostawił dług 45.93 koron.

CZERWIEC Antoni
liczba martykuły 206, urodzony 23 V 1895 roku w Gołonogu [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 10 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę 
szewstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku, 
pozostawił dług 215.29 koron. Uwagi: trudny.

[Klasyfikowany za lata nauki 1908/1909 i 1909/1910. Nie wrócił. Wydano 
duplikat z roku 1909/1910, podpisany ks. Antoni Śródka].

CZERWIŃSKI Leon (ksiądz)
liczba martykuły 45, urodzony 11 IV 1895 roku w Skale, przybył do 
zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
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sięczna 22 korony; opuścił zakład 1 V 1911, pozostawił dług 138.33 
koron. Uwagi: dobry, chorowity. Ponownie przyjęty do zakładu 20 
VII 1912 roku, liczba partykuły 47, opłata miesięczna – gratis, opuścił 
zakład 30 VI 1913 roku, świadectwa wysłano do księdza inspektora. 
Uwagi: do Radnej [do nowicjatu].

[Urodzony w miejscowości Zagroda k. Skały, nowicjat odbył w 1914/1915 
w Radnej, święcenia kapłańskie. 17 VII 1925 roku w Turynie. Zmarł 
17 IV 1969 roku w Kopcu, w 76 roku życia, 54 ślubów zakonnych i 44 
kapłaństwa].

CZYLOK Józef
liczba martykuły 18, urodzony 29 III 1902 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mie-
sięczna 25 koron.

CZYPKA Adolf
liczba martykuły 76, urodzony 20 XII 1898 roku w Serecie, przybył do 
zakładu 4 IX 1912 roku, przyjęty na I. student, opłata miesięczna 22 
korony, opuścił zakład 2 X 1912.

CZYSZCZAK Stanisław
liczba martykuły 278, urodzony 4 IV 1900 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 26 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 3 XI 1913 roku.

CZYŻ Adam
liczba martykuły 161, urodzony 13 XII [1903] roku w Czaplach Wiel-
kich, przybył do zakładu 29 IX 1915 roku, przyjęty do klasy II gimna-
zjum, opłata miesięczna 40 koron, opuścił zakład w lipcu 1916 roku, 
pozostawił dług 1.03 koron.

CZYŻEWSKI Franciszek (koadiutor)
urodzony 16 II 1883 roku w miejscowości Jaźwiska [Olsztyńskie], 
przybył do zakładu 1 VIII 1910 roku, przyjęty <jako kandydat> na 
braciszka.

[Nowicjat 1909/1910 w Radnej. Zazwyczaj pełnił funkcję gospodarza-
-zaopatrzeniowca. Zmarł 9 VIII 1959 w Przemyślu, w 6 roku życia i 49 
ślubów zakonnych].
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ĆWIŻEWICZ Franciszek
liczba martykuły 192, urodzony 2 IV 1892 roku w Bulowicach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 1 IV 1907 roku, pozostawił dług 
77.11 koron. Uwagi: wystąpił z powodu choroby.

DAŁOMIS Józef
przyjęty18 II 1907 – aspirant <do zgromadzenia>, opuścił zakład 10 IV 
1907 roku. Uwagi: wydalony dla próżniactwa.

DANISZ Alfons
liczba martykuły 169, urodzony 2 VIII 1895 roku w Królewskiej Hucie, 
przybył do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

DARNOWSKI Franciszek (koadiutor)
przybył do zakładu 19 IV 1902 roku, przyjęty do nauki ślusarstwa, 
opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 6 IX 1902 roku.

[Urodzony 29 VIII 1883 w Gogolinku k. Bydgoszczy. Nowicjat 1907/1908 
w San Benigno (Włochy), z zawodu introligator. W latach 1922–1929 był 
kamerdynerem prymasa Augusta Hlonda. Od 1933 do 1942 oprowadzał 
po katakumbach św. Kaliksta w Rzymie. Zmarł 12 X 1951 w Jaciążku, 
w 68 roku życia i 43 ślubów zakonnych].

DAROWSKI Wiktor
liczba martykuły 168, urodzony 10 VII 1890 roku w Rycerska – Górna, 
przybył do zakładu 14 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 15 koron, opuścił zakład 7 XI 1905 roku. Uwagi: 
wyjechał aby wstąpić do gimnazjum.

DĄBROWSKI Ludwik
urodzony 10 VIII 1884 roku w Dworach k. Oświęcimia, przybył do za-
kładu 1 VII 1899 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił zakład 
30 VI 1902 roku. Uwagi: <poszedł> do braci bonifratrów.

DĄBROWSKI Stanisław
liczba martykuły 113, urodzony 7 V 1895 roku w Kozłowie, przybył do 
zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dosyć dobry.
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DE VILLE Mieczysław
liczba martykuły 23, przybył do zakładu 1 IX 1905 roku, opuścił za-
kład 12 IX 1905 roku. Uwagi: uciekł.

DELĘGOWSKI Jan
urodzony 19 VI 1888 roku w Jedlińsku, przybył do zakładu 8 X 1901 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, 
opuścił zakład 30 VI 1906 roku, świadectwa wysłane do księdza in-
spektora. Uwagi: <poszedł> do nowicjatu, wystąpił po skończeniu ślu-
bów trzechletnich czasowych.

DEPOWSKI Bolesław
liczba martykuły 129, urodzony 24 III 1893 roku w Ropczycach [Gali-
cja], przybył do zakładu 19 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę szewstwa, 
opłata miesięczna – darmo, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: 
skryty, z powodu choroby <wyjechał> dnia 19 IV 1910. 

[Klasyfikowany za lata szkolne 1907/1908, 1908/1909 i pierwsze półrocze 
1909/1910].

DEREZIŃSKI Franciszek (koadiutor)
urodzony 27 III 1884 roku w [miejscowości] Chocz [k. Kalisza], przy-
był do zakładu 5 X 1906 roku, przyjęty <jako kandydat na> braciszka, 
opuścił zakład 30 VI 1907 roku, świadectwa wysłano do księdza in-
spektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Syn Marcina i Apolonii z Bąchrów. Ur. 26 III 1884 w Kolonii Nowolip-
ska, parafia Chocz, nowicjat 1908/1909 w Radnej. Zmarł 11 I 1948 w Kra-
kowie, w 64 roku życia, 39 ślubów zakonnych].

DERKA Julian
liczba martykuły 61, urodzony 1 I 1894 roku w Gołonogu [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do nauki sto-
larstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku. 
Uwagi: zmarł w domu.

[Klasyfikowany za lata nauki 1907/1908 i 1908/1909. Zmarł w domu 
w czerwcu 1909 roku].

DERKA Stanisław
liczba martykuły 65, urodzony 1 I 1895 roku w Gołonogu [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, [został oddany do rze-
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miosła krawieckiego 3 VIII 1908, klasyfikowany za rok 1908/1908], 
przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił 
zakład 13 X 1909 roku. Uwagi: wyjechał z powodu choroby.

[Nie powrócił].

DĘBICKI Józef
liczba martykuły 126, urodzony 1 VIII 1899 roku w Tarnowie, przybył 
do zakładu 10 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: leniwy, 
skryty.

DĘBOWSKI Władysław
liczba martykuły 3, urodzony 31 I 1888 roku w Krakowie, przybył do 
zakładu 1 X 1900 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił zakład 
30 VI 1904 roku.

DĘBSKI Aleksander
liczba martykuły 202, urodzony 12 VI 1889 roku w Górznie, przy-
był do zakładu 30 VII 1904 roku, przyjęty do nauki ślusarstwa, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład 26 X 1904 roku.

DIWISZEK Jan
liczba martykuły 45, urodzony 25 III 1903 roku w Klansberg [może 
Landsberf, polski Gorzów Wielkopolski], przybył do zakładu 3 VIII 
1916 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata miesięczna 25 koron, 
opuścił zakład 24 IX 1916 roku.

DŁUGOSZ Adolf
liczba martykuły 38, urodzony 20 VI 1898 roku w Solarni, poczta Ra-
cibórz, Górny Śląsk, przybył do zakładu 26 VIII 1912 roku, przyjęty na 
naukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład w lipcu 
1914 roku.

[Ukończył dwa kursy nauki rzemiosła 1912–1914. Nie powrócił na na-
stępny rok. Wydano duplikat z II półrocza drugiego kursu, po niemiec-
ku, na własne żądanie, dnia 6 XI 1920 roku. Podpisany L. Markiewicz].

DOBERSCHÜTZ Paweł
urodzony 22 IV 1888 roku w Gnieźnie, przybył do zakładu 1 IX 1908 
roku, przyjęty <jako kandydat na> braciszka, opuścił zakład 30 VI 
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1909 roku, świadectwa wysłano. Uwagi: próżniak, uparty, kłamca, 
wydalony.

Ks. DOBIASZ Ignacy
ksiądz Ignacy urodzony 14 I 1880 roku w Ciechowicach [w Ciechano-
wicach].

[Urodzony na Górnym Śląsku w wielodzietnej rodzinie. Jako 14-let-
ni chłopiec udał się do salezjańskiego zakładu w Turynie, gdzie został 
przyjęty 25 V 1894 roku do zakładu na Valsalice. Tam ukończył gimna-
zjum. Nowicjat odbył w Ivrea 16 VIII 1898 roku i studia filozoficzne, teo-
logię w Foglizzo. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 28 VI 1908 roku. 
Jako neoprezbitej podjął pracę z Zakładzie im ks. Bosko w Oświęcimiu. 
Następnie pracował w zakładach: w Daszawie, Przemyślu, Pleszowie, 
Krakowie, Oświęcimiu, Warszawie, Oświęcimiu i od 1934 roku ponow-
nie w Krakowie na parafii św. St. Kostki. Aresztowany 23 V 1941 roku 
w grupie 11 salezjanów krakowskich, więziony i wywieziony dnia 26 VI 
1941 roku do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu – za 
krzewienie ducha narodowego wśród młodzieży. Przydzielony do karnej 
kompanii roboczej, już dnia następnego został zamęczony przy pracy 
na żwirowisku w grupie czterech salezjanów krakowskich którzy tego 
dnia zostali brutalnie zamordowani: ks. Jan Świerc, ks. Ignacy Dobiasz, 
ks. Franciszek Harazim i ks. Kazimierz Wojciechowski. Wszyscy czterej 
dziś Słudzy Boży].

DOBIJATA Piotr
liczba martykuły 65, urodzony 3 XII 1888 roku w Primentdorf [Prze-
męt], przybył do zakładu 6 VIII 1911 roku, przyjęty jako <kandydat 
na> braciszka.

DOBOSZ Andrzej
liczba martykuły 123, urodzony 1 XI 1885 roku w Podolanach [poczta 
Łęcze, Galicja], przybył do zakładu 26 VII 1902 roku, przyjęty na na-
ukę ślusarstwa, opłata miesięczna 10 koron, opuścił zakład 19 V 1906 
roku, pozostawił dług 88.94 koron. Uwagi: wyzwolony.

[Klasyfikowany za lata 1903/1904, 1904/1905 i pierwsze półrocze 1905/1906, 
czyli II, III i pierwsze półrocze IV kursu nauki. Wyjechał przed końcem 
4-go roku nauki, tj. 19 V 1906 roku na życzenie ojca, brak wzmianki i wy-
zwolinach].
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DOBRANOWSKI Stanisław
liczba martykuły 227, urodzony 11 IX 1900 roku w Pleszowie, przybył 
do zakładu 30 VIII 1913 roku, przyjęty jako student, opłata miesięczna 
22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

DOBROWOLNY Marian
liczba martykuły 127, urodzony 8 XII 1901 roku w Jaśle, przybył do 
zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
381.44 koron.

DOBROWOLNY Władysław
liczba martykuły 53, urodzony 30 VII 1893 roku w Jaśle [Galicja], 
przybył do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do nauki ślusarstwa, 
opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 28 I 1912 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: wyzwolony w cechu, opuścił zakład z powodu śmierci 
ojca. [Klasyfikowany za lata nauki 1908–1912 czyli I–IV kurs nauki. 
Świadectwo wyzwolin dnia 25 VI 1912 roku].

DOBROWOLSKI Kazimierz
liczba martykuły 254, urodzony 4 III 1897 roku w Krakowie [Galicja], 
przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna (22 korony), opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Klasyfikowany za lata nauki 1909–1913 czyli kursy i-IV. Świadectwo 
wyzwolin otrzymał dnia 29 VI 1913 roku].

DOBROWOLSKI Stefan
urodzony 12 VII 1881 roku w Seceminie [Królestwo Polskie], przybył 
do zakładu 15 II 1909 roku, przyjęty <jako kandydat na> braciszka, 
opuścił zakład 20 IV 1909 roku, świadectwa oddano. Uwagi: niezdol-
ny dla nas, poradzamy (sic) wyjść.

DOBRZAŃSKI Maryan
liczba martykuły 333, urodzony 8 V 1902 roku w Sosnowcu, przybył 
do zakładu 7 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 23 XII 1913 roku.

DOCZKAŁ Jan
liczba martykuły 347, urodzony 16 VIII 1900 roku w Czułowie, przy-
był do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty jako student, opłata mie-
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sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
40.23 koron.

DOLA Pius
urodzony 11 VII 1892 roku w Ratibor Hammer [Kuźni Raciborskiej], 
przybył do zakładu 19 VIII 1911 roku, przyjęty jako <kandydat na> 
braciszka.

DOLA Wilhelm
liczba martykuły 260, urodzony 2 I 1896 roku w Ratibor-Hammer 
[Kuźni Raciborskiej], przybył do zakładu 13 VIII 1911 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna – gratis.

DOLATA Jan
liczba martykuły 91, urodzony 1 VI 1900 roku w Tarchałach, przy-
był do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
1.95 koron.

DOLATA Józef
liczba martykuły 110, urodzony 14 XII 1896 roku w Tarchałach, przy-
był do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 11 X 1913 roku, pozostawił dług 
49.98 koron.

DOLLA (DOLA) Ryszard (ksiądz)
liczba martykuły 21, urodzony 23 VI 1890 roku w Ratibor Hammer 
[Kuźni Raciborskiej], przybył do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 
VI 1908 roku, pozostawił dług 426.00 koron. Uwagi: <wyjechał> do 
nowicjatu.

[Skierowany do zakładu salezjańskiego przez opiekuna Emanuela Sojka 
z Turzy. Urodzony 23 III 1890 roku, nowicjat odbył w 1908/1909 w Rad-
nej. W styczniu 1919 roku powrócił z służby w wojsku (działania na woj-
nie) do zakładu oświęcimskiego, święcenia kapłańskie 29 VI 1921 roku 
w Krakowie, zmarł 30 X 1965 w Lubiniu Legnickim, w 75 roku życia, 56 
ślubów zakonnych i 44 kapłaństwa].
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DOMAŃSKI Antoni
liczba martykuły 25, urodzony [26 II] 1893 roku w miejscowości 
Świszczów (Wołyń), przybył do zakładu 15 VIII 1909 roku, przyjęty 
na naukę stolarstwa, opłata miesięczna – gratis, opuścił zakład 30 VI 
1913 roku. Uwagi: dosyć dobry.

[Klasyfikowany za lata 1909–1913 czyli za kursy I–IV. Świadectwo wy-
zwolin dnia 29 VI 1913 roku].

DOMINO Jan (ksiądz)
liczba martykuły 60, urodzony 14 VI 1897 roku w Babicach k. Rzeszo-
wa, przybył do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład w czerwcu 1914 roku.

[Nowicjat odbył w 1921/1922 w Kleczy Dolnej, święcenia kapłańskie 6 
VII 1930 roku w Turynie, zmarł 26 XI 1971 w Jaciążku, w 74 roku życia, 
59 ślubów zakonnych i 41 kapłaństwa].

DONERSBERG Tadeusz
liczba martykuły 142, urodzony 29 XI 1895 roku w Bolechowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 koron, opuścił zakład 19 VI 1908 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: <wyjechał> aby wstąpić do gimnazjum, żywy, dobry.

DOSKOWSKI Janusz
liczba martykuły 86, urodzony 4 IV 1893 roku w Przemyślu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: nie przyjęto go, leniwy.

DOWMUNT Eugeniusz
liczba martykuły 266, urodzony 14 X 1903 roku w Rypinie (z bliźniąt), 
przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony.

DOWMUNT Tadeusz
liczba martykuły 267, urodzony 14 X 1903 roku w Rypinie (z bliźniąt), 
przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony.
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DRAPIEWSKI Franciszek
liczba martykuły 147, urodzony 19 II 1898 roku w Pieniążkowie, przy-
był do zakładu 20 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
31.90 koron.

[Ukończył dwa kursy nauki rzemiosła 1912–1914. Na następny rok nie 
powrócił. Wydano na własne żądanie duplikat z II-go kursu dnia 17 II 
1921 roku. L. Markiewicz].

DRĄG Józef
liczba martykuły 35, urodzony 22 II 1901 roku w Mirocimie, przy-
był do zakładu 14 II 1916 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
miesięczna 25 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozostawił dług 
6.02 koron.

DRĄG Władysław
liczba martykuły 37, urodzony 22 III 1903 roku w Chłopicach, przybył 
do zakładu 14 II 1916 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mie-
sięczna 25 koron, opuścił zakład:

DREWNIAK
przybył do zakładu 18 VII 1909 roku, przyjęty <jako kandydat na> bra-
ciszka, opuścił zakład 16 VIII 1910 roku. Uwagi: <wysłany> do Dasza-
wy, złośliwy.

[Dnia 23 VI 1910 roku na XVI w roku szkolnym 1909/1910 posiedzeniu 
Kapituły Zakładu nie dopuszczono Drewniaka, syna Andrzeja, pocho-
dzącego z Żywca wieś nr 32 z powodu braku elementarnego wykształ-
cenia]

DRĘGACZ Aleksander
liczba martykuły 316, urodzony w 1901 roku w Przeworsku, Galicja, 
przybył do zakładu 20 VIII 1913 roku, przyjęty do nauki krawiectwa, 
opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 4 VII 1915 roku, pozosta-
wił dług 108.34 koron.

[Ukończył I kurs nauki rzemiosła 1913/1914. Na następny kurs nie po-
wrócił].
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DROZDOWICZ Tadeusz Jan
liczba martykuły 44, urodzony 22 XI 1900 roku w Jankers (Ameryka), 
przybył do zakładu 30 VIII 1915 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum. 
opłata miesięczna 40 koron.

DUBIEL Stefan
liczba martykuły 310, urodzony 4 III 1899 roku w Witkowicach, przy-
był do zakładu 31 VIII 1912 roku, przyjęty – student, opłata miesięczna 
11 koron, opuścił zakład 31 V 1914 roku, pozostawił dług 126.62 koron.

DUDA Jan (ksiądz)
liczba martykuły 135, urodzony 20 III 1889 roku we wsi Lubasz k. Dą-
browy Tarnowskiej, przybył do zakładu 1 VIII 1902 roku, przyjęty do 
klasy I przygotowawczej, opuścił zakład 15 VII 1906 roku, świadectwa 
wysłano do księdza inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Nowicjat był w od1906/1907 w Daszawie, święcenia kapłańskie 21 IX 
1918 roku w Rzymie. zmarł 16 III 1962 w Przemyślu, w 73 roku życia, 55 
ślubów zakonnych i 44 kapłaństwa].

DUDEK Franciszek
liczba martykuły 49, urodzony 2 IV 1894 roku we wsi Sekułki , przy-
był do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 roku, świadectwa 
wysłane 22 VII 1907, pozostawił dług 123.48 koron. Uwagi: odpisał, że 
nie może zapłacić.

DUDIK Edward
liczba martykuły 70, przybył do zakładu 20 XI 1915 roku, przyjęty 
na naukę szewstwa, opłata miesięczna 25 koron, opuścił zakład 15 II 
1916 roku.

DUDZIAK Antoni
liczba martykuły 60, urodzony 3 II 1900 roku w Porąbce, przybył do 
zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 40 koron.

DUDZIAK Stanisław
urodzony 4 III 1891 roku, przybył do zakładu 11 IX 1901 roku, przyję-
ty do klasy V przygotowawczej, opłata 100 koron jednorazowa ofiara, 
opuścił zakład 13 IX 1903 roku.
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DUKALSKI Jan
liczba martykuły 127, urodzony 1 VII 1894 roku w Kielcach, przybył 
do zakładu 27 VII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku. Uwagi: nie 
przyjęto go, leniwy.

DULEWICZ Jan
liczba martykuły 178, urodzony 9 V 1896 roku w Prandocinie, przybył 
do zakładu 22 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
miesięczna 12 koron.

[Ukończył I kurs nauki ślusarstwa i pierwsze półrocze drugiego kursu 
1911/1912. Wyjechał z powodu choroby dnia 25 I 1912 roku].

DULSKI Julian
liczba martykuły 99, urodzony 10 I 1893 roku w Wolbromiu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 8 VIII 1909 roku, świadectwa 
zabrano. Uwagi: skryty, uciekł.

DURA Albin
liczba martykuły 177, urodzony 3 III 1892 roku w Tyczynek [Galicja], 
przybył do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata miesięczna 6 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku. Uwagi: 
wyzwolony, dobry. Świadectwo wyzwolin dnia 30 VI 1908 roku.

[Klasyfikowany za lata 1904–1908, czyli za kursy I–IV. Dnia 16 IV 1919 
roku wydano duplikat „Świadectwo Uzdolnienia Zawodowego”  – na 
własne żądanie].

DURA Fabian
liczba martykuły 131, urodzony 9 IX 1889 roku w Tyczynku, przybył 
do zakładu 5 VIII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił 
zakład 30 VI 1905 roku. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

DURA Wiktor
liczba martykuły 226, urodzony 20 XI 1890 roku w Tyczynek, przybył 
do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1905 roku. Uwagi: 
głupkowaty.
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DURAJCZYK Jan
liczba martykuły 181, urodzony 2 I 1896roku w Starej Wsi, poczta Wi-
lamowice, Galicja, przybył do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty na 
naukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 
1914 roku.

[Ukończył cztery kursy nauki szewstwa 1910–1914. W I półroczu IV 
kursu nie klasyfikowany z powodu choroby. Wyzwolony. Świadectwo 
wyzwolin dnia 26 VI 1914 roku].

DUSIK Antoni
liczba martykuły 149, urodzony 1901 roku w Bielanach, przybył do 
zakładu w lipcu 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

DUSZYK Adam
liczba martykuły 29, urodzony 5 XII 1891 roku w Morawicy, przybył 
do zakładu 29 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 roku, pozostawił 
dług 184.25 koron. Uwagi: dziwak.

DUSZYK Mieczysław
liczba martykuły 45, urodzony 31 V 1898 roku w Górach, przybył do 
zakładu 25 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

[Urodzony 27 V 1897 roku w Górach, poczta Pińczów, Królestwo Pol-
skie, do zakładu przyjęty 2 VIII 1911 roku na naukę ślusarstwa. Ukoń-
czył trzy kursy nauki rzemiosła 1911–1914. Na IV kurs nie powrócił].

DUSZYŃSKI Piotr
liczba martykuły 123, urodzony 23 III 1894 roku [w Krakowie, Gali-
cja], przybył do zakładu 7 IX 1906 roku, przyjęty do nauki krawiectwa, 
opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: 
trudny.

[Klasyfikowany za lata 1906/1907, 1907/1908, 1909/1910, czyli I–III kursy. 
Powtarzał II kurs 1907–1909, nie przyjechał na kurs IV].

DUŚNICKI [Dusznicki] Stanisław
liczba martykuły 201, urodzony 6 IV 1892 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1906 roku [z młodszym bratem Władysławem], 
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przyjęty do nauki ślusarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił za-
kład 15 IV 1907 roku. Uwagi: wydalony z powodu krnąbrności.

[Klasyfikowany za pierwsze półrocze 1906/1907. Wydalony 1 II 1907].

DUŚNICKI Władysław
liczba martykuły 202, urodzony 9 IV 1894 roku w Warszawie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1906 roku [z bratem starszym Stanisławem], przyję-
ty do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 
20 VII 1908 roku. Uwagi: charakter trudny, uparty.

DUWAL Tadeusz
liczba martykuły 67, urodzony 1 XI 1900 w Wiedniu, przybył do za-
kładu 15 IX 1912, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 
korony, opuścił zakład 16 XI 1912, świadectwo wysłano 23 I 1913.

DUŹNIAK Józef
liczba martykuły 110, urodzony 26 V 1890 roku w Podgórzu [Galicja], 
przybył do zakładu 27 VII 1905 roku, przyjęty do nauki krawiectwa 
<jako kandydat na> braciszka, opłata miesięczna 12 koron, opuścił za-
kład 10 V 1909 roku. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Klasyfikowany za lata 1905–1907, czyli za kursy I i II. Na trzeci kurs nie 
przyjechał].

DUŹNIAK Mieczysław
liczba martykuły 27, urodzony 11 XII 1895 roku w Porębie, przybył do 
zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 20 X 1909 roku, świadectwa zabrano. 
Uwagi: próżniak, rozpieszczony.

DWORSKI Franciszek
liczba martykuły 264, urodzony 7 II 1898 roku w Zawierciu, przybył 
do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 16 X 1911 roku, pozostawił dług 
34.07 koron. Uwagi: dobry, chorowity.

DWORSKI Tadeusz
urodzony w 1899 roku we Lwowie, przybył do zakładu 4 VIII 1913 
roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, 
opuścił zakład 30 IX 1913 roku, świadectwa doręczono. Uwagi: zabra-
ła go matka.
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DYACZYŃSKI Eugeniusz
liczba martykuły 22, urodzony 1 VI 1896 roku w Żywcu, przybył do 
zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 25 I 1909 roku, świadectwa zabrała 
matka. Uwagi: dobry, słaby w nauce.

DYBICH Jędrzej
liczba martykuły 42, urodzony 25 I 1889 roku w miejscowości Micha-
łówka, przybył do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. 
Uwagi: skryty.

DYBIEC Antoni
liczba martykuły 161, urodzony 14 IV 1888 roku w Łącku [Galicja], 
przybył do zakładu 14 I 1904 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opła-
ta miesięczna 12 koron, opuścił zakład 8 VIII 1907 roku, pozostawił 
dług 301.24 koron. Uwagi: wyzwolony, ukryty.

[Klasyfikowany za drugie półrocze 1903/1904, 1904–1907, czyli za kursy 
I (drugie półrocze), II–IV. Potwierdzenia wyzwolin brak].

DYBOWSKI Aleksander
przybył do zakładu 13 VII 1907 roku, opuścił zakład 24 VII 1907.

DYCZKOWSKI Feliks
liczba martykuły 107, urodzony 16 XI 1900 roku w Kętach, przybył do 
zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
3.07 koron.

DYDUSIAK Władysław
liczba martykuły 48, urodzony 28 I 1896 roku w Oświęcimiu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa za-
brał. Uwagi: dobry, <poszedł> do gimnazjum do Białej.

DYKTO Karol
liczba martykuły 91, urodzony 12 III 1890 roku w Zielonej Wsi, przy-
był do zakładu 30 VII 1904 roku, przyjęty klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 4 XI 1907roku. Uwagi: chorowity.



62 Personel salezjański i wychowankowie zakładu im. Księdza Bosko …

DYLONG Józef
liczba martykuły 176, urodzony 11 XII 1898 roku w Miechowie, przy-
był do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład w grudniu 1916 roku.

DYLONG Stanisław
liczba martykuły 71, urodzony 6 V 1895 roku w Miechowicach, przy-
był do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

DYNARSKI Romuald
liczba martykuły 298, urodzony w Pogonii [k. Sosnowca], przybył do 
zakładu 1 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
11.88 koron.

[Urodzony 28 II 1898 roku. Ukończył I rok nauki 1912/1913, pierwsze 
półrocze roku 1913/1914 i drugie półrocze roku 1913/1914. Przesunięty 
z II-go do III-go kursu. Nie powrócił na kurs IV. Wysłano na własne 
żądanie świadectwo następującej treści dnia 2 II 1925 roku: „Romuald 
Dymarski, ur. dn. 29 II 1898 r. w Pogoni uczył się w tutejszej szkole za-
wodowo-stolarskiej przez 3 lata, 1912–1914  r. Zachowanie się petenta 
było wzorowe. Pilność oraz postępy w nauce dobre. P. R. Dymarski prze-
rwał naukę z powodu wybuchu wojny światowej”. Zaświadczenie wyda-
no 23 IV 1949 roku].

DYRBUSZ Maksymilian
urodzony 11 XI 1881 roku w miejscowości Szarlej, przybył do zakładu 
7 XII 1904 roku, przyjęty jako postulant, opuścił zakład 30 VI 1905 
roku, świadectwa wysłano do księdza inspektora. Uwagi: <wyjechał> 
do nowicjatu.

DYSIEWICZ Paweł
liczba martykuły 100, urodzony 19 VII 1887 roku we wsi Młynisko, 
przybył do zakładu 26 VII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opuścił zakład 27 X 1905 roku. Uwagi: wydalony z powodu choroby.

DZIADECKI Antoni
liczba martykuły 251, urodzony 17 I 1897 roku w Falken, przybył do 
zakładu 30 VIII 1980 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 koron; ślusarz, opłata 12 koron miesięcznie.
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DZIADECKI Józef
liczba martykuły 117, urodzony 27 I 1895 roku w Karlsbergu [Karłów], 
przybył do zakładu 31 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 20 X 1908 roku. Uwagi: 
uciekł z Bartonecem [Fryderykiem  – 2 dni wcześniej wyrzuconym], 
który po niego przyjechał, kłamca, leniuch.

DZIECICHOWICZ Henryk
liczba martykuły 20, urodzony 8 XI 1893 roku w Berlinie, przybył do 
zakładu 30 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 24 XII 1904 roku, świadectwa wy-
słane 31 XII 1904 roku. Uwagi: wysłany na święta!!

DZIEDZIC Stanisław
urodzony 22 IV 1886 roku, przybył do zakładu 20 X 1901 roku, przyję-
ty do klasy V przygotowawczej, opuścił zakład 23 XI 1903 roku, pozo-
stawił dług 38.83 koron. Uwagi: wyjechał z powodu choroby.

DZIEWANOWSKI Jan
liczba martykuły 191, urodzony 17 XI 1893 roku w Muławie, przybył 
do zakładu 26 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 12 IX 1905 roku. Uwagi: uciekł.

DZIK Franciszek
liczba martykuły 225, urodzony 20 V 1894 roku w Zabawie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 128.56 koron. Uwagi: skryty.

DZIKOWSKI Włodzimierz
liczba martykuły 303, urodzony w 1906 (w styczniu 1902) roku w Ska-
winie k. Krakowa, przybył do zakładu 20 VIII 1913 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 29 
XI 1913 roku, świadectwa doręczono, (pozostawił dług 69.34 koron). 
Uwagi: chory na mocz.

DZIUBEK Jan
liczba martykuły 162, urodzony w Kętach, przybył do zakładu 29 VIII 
1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 koro-
ny, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, świadectwa.
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DZIWLIK Jan
urodzony 2 I 1891 roku w Żywcu [Galica], przybył do zakładu 15 I 1905 
roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata miesięczna 4 koron, opuścił 
zakład 30 VI 1908 roku, pozostawił dług 455.00 koron. Uwagi: skryty, 
dnia 30 I 1918 roku przesłał 50 koron.

[Klasyfikowany a pierwsze półrocze I kursu 1904/1905 oraz 1905–1908, 
czyli za kursy II–IV. Świadectwo wyzwolin dnia 30 VI 1908 rok].

DZIWOK Wincenty
liczba martykuły 11, urodzony 21 I 1892 roku w Rudniku, przybył do 
zakładu w Daszawie 25 VIII 1910 roku, a do Oświęcimia 16 VIII 1911, 
przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił 
zakład 30 VI 1914 roku.

ENGEL Paweł
liczba martykuły 9, urodzony 16 XI 1892 roku w Opolu, przybył do 
zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 i za te lata klasyfikowany, czy-
li I–IV kursy, wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 25 VI 1912 roku. 
Wystawiono duplikat dnia 4 II 1916 roku].

ENGLERT Andrzej
liczba martykuły 101, urodzony 29 II 1887 roku w Starej Wsi [poczta 
Bestwina, Galicja], przybył do zakładu 27 VII 1902 roku, przyjęty na 
naukę krawiectwa, opuścił zakład 29 III 1907 roku, świadectwa zabrał. 
Uwagi: wyzwolony, skłonny do lubieżności.

[Uczył się rzemiosła w latach 1903–1906, kursy II–IV i za te klasyfiko-
wany].

FABIAN Jan
liczba martykuły 214, urodzony 10 XI 1900 roku w Wielkim Dobrzy-
nie, przybył do zakładu 15 IX 1913 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata miesięczna 22 korony.

FEDYNA Konstanty
liczba martykuły 44, urodzony 23 IV 1898 roku w miejscowości Po-
sada, przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy II gim-
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nazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. 
Uwagi: próżniak, lekkomyślny.

FELDY Władysław
liczba martykuły 115, urodzony 7 IX 1894 roku [w Nieprawiosek, gu-
bernia Kielecka, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 1 VIII 1908 
roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata miesięczna 12 koron; gra-
tis 1 VIII 1910.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 25 VI 1912 roku].

FELICKI Aleksander
liczba martykuły 308, urodzony 17 II [1900?] roku w Łodzi, przybył 
do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
2.45 koron.

FELUŚ Kazimierz
liczba martykuły 314, urodzony 1 I 1900 roku w Czułówku, przybył 
do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

FIALA Leonard
liczba martykuły 130, urodzony 31 V 1897roku w Stanisławowie, przy-
był do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: dobry.

FIAŁKOWSKI Stanisław
liczba martykuły 102, urodzony 29 IV 1900 roku w Kołtowie, przybył 
do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

FIDURA
przybył do zakładu 15 IX 1904 roku, przyjęty jako <kandydat na> bra-
ciszka, opuścił zakład 30 III 1905 roku. Uwagi: wystąpił.

FIGA Stanisław
liczba martykuły 263, urodzony w maju 1900 roku w Kamieniu, przy-
był do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 koron.
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FIGIEL Bronisław
liczba martykuły 96, urodzony 4 IX 1901 roku w Strzemieszycach 
Wielkich, przybył do zakładu 9 X 1915 roku, przyjęty do klasy II gim-
nazjum, opłata miesięczna 40 koron.

FILARSKI Stanisław
liczba martykuły 114, urodzony 20 XI 1900 roku w miejscowości Za-
bawa-Zdarzec, przybył do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata miesięczna 20 koron.

FILCEK Maryan
liczba martykuły 113, urodzony 20 V 1892 roku w Rusociu, przybył do 
zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 18 X 1907 roku. Uwagi: zabrała go 
matka aby się nie rozchuliganił.

FILEK Jan
liczba martykuły 326, urodzony 8 IX 1900 roku w Barwałdzie Śred-
nim, przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do nauki krawiec-
twa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, po-
zostawił dług 4.54 koron.

[Ukończył I kurs rzemiosła 1913/1914. Na następny kurs nie powrócił].

FILIP Kazimierz
liczba martykuły 78, urodzony 23 IV 1892 roku w Nałoże, przybył do 
zakładu 9 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, świadectwa wysła-
ne 28 VIII 1906, pozostawił dług 668.15 koron. Uwagi: pozbyto się go 
dla jego skrytości i fałszu.

FILIPEK Jan Franciszek
liczba martykuły 133, urodzony 30 III 1889 roku w miejscowości Roz-
dzin, przybył do zakładu 6 V 1907 roku, przyjęty jako aspirant, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 roku, świadectwa 
wysłano do księdza inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

FILIPOWICZ
liczba martykuły 49, przybył do zakładu 28 X 1905 roku, opłata mie-
sięczna 40 koron, opuścił zakład 30 VII 1916 roku, pozostawił dług 
106.28 koron.
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FINKE Władysław
liczba martykuły 26, urodzony 19 XI 1891 roku w Sielcu, przybył do 
zakładu 7 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony.

FIREK Mikołaj
liczba martykuły 154, urodzony 23 II 1886 roku w Porąbce [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 26 VII 1903 roku, przyjęty na naukę sto-
larstwa, opłata miesięczna 9 koron, opuścił zakład 24 VI 1907 roku. 
Uwagi: wyzwolony.

[Uczył się rzemiosła w latach 1903–1907 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany].

FORNELSKI Bolesław
liczba martykuły 58, urodzony 4 X 1892 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 8 XII 1906 roku, świadectwa 
odesłano 13 IX 1907, pozostawił dług 85.28 koron. Uwagi: wystąpił 
z powodu choroby.

FRANKÓW Filip
liczba martykuły 130, urodzony 21 II 1890 roku w Poznanka hetm., 
przybył do zakładu 9 VIII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 10 koron, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, świadec-
twa zabrał, pozostawił dług 44.15 koron. Uwagi: skryty.

FRANZEL Józef
liczba martykuły 132, urodzony 1 I 1891 roku w Knilenberg, przy-
był do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład 25 IX 1906 roku, świadectwa za-
brał ze sobą, pozostawił dług 102.36 koron. Uwagi: wystąpił z powodu 
choroby.

FRENKL Jan
liczba martykuły 245, urodzony 19 IX [1900?] roku we Lwowie, przy-
był do zakładu 1 IX 1913 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 27 X 1913 roku, pozostawił dług 
55.68 koron.
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FRISCH Wiktor
liczba martykuły 118, urodzony 28 VIII 1894 roku w Kętach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 koron koron, opuścił zakład 30 I 1908 roku. Uwagi: wy-
dalony z powodu braku zdolności.

FRITSCH Alfred
liczba martykuły 223, urodzony 6 X 1895 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: lekko-
myślny, lubieżny.

FRÖHLICH Stefan
liczba martykuły 264, urodzony 17 V 1892 roku w Inowrocławiu, przy-
był do zakładu 15 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, 
opłata miesięczna 6 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadec-
twa odesłano, pozostawił dług 114.32 koron. Uwagi: pyszny i skryty.

FRÖLICH Roman
liczba martykuły 39, urodzony 3 XI 1894 roku w Nowej Wsi, przybył 
do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony.

FRONT Benedykt
liczba martykuły 8, urodzony 8 I 1894 roku w Zawoi, Galicja, przybył 
do zakładu 15 VIII 1910 roku, przyjęty do nauki krawiectwa, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład 2 X 1912 roku, pozostawił dług 
203.03 koron.

[Ukończył I kurs nauki rzemiosła 1910/1911. Nie powrócił na przyszły 
rok].

FRUZIŃSKI Witold
liczba martykuły 233, urodzony 4 II 1898 roku w Kolbuszowej, przybył 
do zakładu 15 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

FRYNCKO Stefan
urodzony w Krakowie, przybył do zakładu 1 VIII 1902 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 7 XI 
1902 roku, pozostawił dług 20.84 koron.
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FRYŚ Władysław
liczba martykuły 189, urodzony 5 II 1902 roku w Kętach, przybył do 
zakładu 12 XII 1914 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 40 koron, opuścił zakład w lipcu 1916 roku.

FRYTEK Józef
liczba martykuły 55, urodzony 4 XI 1891 roku w Krakowie [Galicja], 
przybył do zakładu 26 VII 1905 roku, przyjęty na naukę szewstwa, 
opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadec-
twa zabrał. Uwagi: wyzwolony, dobry.

[Uczył się rzemiosła w latach 1905–1909 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1901 roku].

FRYTEK Stanisław
liczba martykuły 52, urodzony 4 I 1891 roku w Krakowie, przybył do 
zakładu 26 VII 1904 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład w sierpniu 1907 roku. Uwagi: wyda-
lony z powodu złodziejstwa i krnąbrności. 

[Uczył się rzemiosła w latach 1905–1907 – kursy I i II. Na trzeci kurs nie 
przyjechał].

FUK Stanisław
liczba martykuły 179, urodzony 11 VIII 1900 roku w Tyczynie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 10 II 1914 roku, pozostawił dług 
68.65 koron.

FUTOMSKI Wiktor
liczba martykuły 97, urodzony 26 II 1891 roku w miejscowości 
Smotrzyca [gubernia Podolska, Królestwo Polskie], przybył do zakła-
du 1 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata miesięczna 
12 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa odesłano, pozo-
stawił dług 89.00 koron. Uwagi: na własne żądanie pozostał w domu.

[Uczył się rzemiosła w roku 1907/1908 – kurs I i za ten klasyfikowany. 
Na drugi kurs nie przyjechał].

GABORSKI Bolesław
liczba martykuły 40, urodzony 6 XII 1886 w Kamieńsku, przybył do 
zakładu 11 IX 1902, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata miesięcz-
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na 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1904, świadectwa wysłane 10 VIII 
1904. Uwagi: pozbyto się go dla słabej głowy.

GACEK Ludwik
liczba martykuły 125, urodzony 3 VII 1896 roku w Żywcu, przybył do 
zakładu 31 VII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 15 XI 1910 roku, świadectwa zabrał. 
Uwagi: dobry, chorowity.

GACKOWSKI Józef
liczba martykuły 208, urodzony 23 IV 1896 roku w Prandocinie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 5 VI 1910 roku, świadectwa za-
brał. Uwagi: słabowity, dobry, poszedł do gimnazjum.

GALAR Antoni
liczba martykuły 344, urodzony 10 V 1897 roku w Koziegłowach, przy-
był do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
2.77 koron.

GALEWSKI
liczba martykuły 155, przybył do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 15 
IX 1906 roku, świadectwa zabrał syn. Uwagi: wyjechał.

GAŁKA Eugeniusz
liczba martykuły 77, urodzony 30 XII 1898 roku w Kuźnicy Błońskiej, 
przybył do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

[Ukończył I kurs nauki rzemiosła 1913/1914. Na następny kurs nie po-
wrócił].

GAŁKIEWICZ Tomasz
liczba martykuły 98, urodzony 27 X 1901 roku w Goryczkach, przybył 
do zakładu 4 IX 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 40 koron, opuścił zakład 17 II 1917 roku.
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GAŁUSZKA Władysław
liczba martykuły 1, urodzony 26 VI 1890 roku w Ślezowice, przybył do 
zakładu 2 VIII 1905 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 13 X 1905 roku, świadectwa wysłano 
13 II 1907, pozostawił dług 13.23 koron. Uwagi: zbiegł!

GAMOŃ Józef
liczba martykuły 36, urodzony 18 VI 1900 roku w miejscowości Wie-
tlin, przybył do zakładu 6 IX 1916 roku, przyjęty do klasy III gimna-
zjum, opłata miesięczna – gratis.

GANCARZ Stanisław
liczba martykuły 77, urodzony 14 I 1895 roku w miejscowości Mie-
dzybródź, przybył do zakładu w sierpniu 1905 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład we wrze-
śniu 1906 roku, pozostawił dług 10.00 koron, zapłacił. Uwagi: zbiegł.

GANCZAK Damazy
liczba martykuły 183, urodzony 25 X 1897 roku w Piasecznie, przybył 
do zakładu 2 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 4 X 1912.

GARCZARCZYK Antoni
liczba martykuły 82, urodzony 15 I 1895 roku w Saczarowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład 1 VIII 1917 roku, pozostawił dług 
141.32 koron.

[Urodzony w Sosnowcu. Ukończył cztery kursy rzemiosła 1911–1914 i II 
półrocze roku 1916/1917. Wyzwolony. Świadectwo wyzwolin dnia 12 VI 
1917 roku].

GARDZIELIK Stanisław
liczba martykuły 64, urodzony 29 V 1894 roku w miejscowości Licz-
kowce, przybył do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 25 VI 1907 roku, 
świadectwa zabrała matka. Uwagi: wysłano go z braku zdolności.

GARLACZ Sebastian
liczba martykuły 54, urodzony 20 I 1898 roku w miejscowości Leńcze, 
Galicja, przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślu-
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sarstwa, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 27 VI 1914 roku, 
pozostawił dług 31.12 koron.

[Ukończył I rok nauki rzemiosła 1913/1914. Na kolejny nie powrócił].

GATLIK Tadeusz
urodzony 7 VI 1886 roku w Jackówce, przybył do zakładu 11 IX 1905 
roku, przyjęty <jako kandydat> na braciszka, opuścił zakład 26 IX 
1905 roku. Uwagi: wyjechał z powodu choroby.

GAWEŁ Franciszek
liczba martykuły 256, przybył do zakładu 8 VIII 1907 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 
VI 1908 roku. Uwagi: leniuch.

GAWLIKOWSKI Miroń
liczba martykuły 202, urodzony w 1899 roku we Włocławku, przybył 
do zakładu 20 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 10 XII 1912 roku, pozostawił 
dług 19.70 koron.

GAWLINEK Jan
liczba martykuły 38, urodzony 16 V 1902 roku w Lędzinach, przybył 
do zakładu 21 II 1916 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mie-
sięczna 40 koron.

GAWRON Emil
liczba martykuły 249, urodzony 27 V 1897 roku w Brzezince, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: opieszały, 
do gimnazjum Krakowskiego.

GAZŁOWSKI
urodzony 31 X 1863 roku w Lubliczu, przybył do zakładu 29 IX 1902 
roku, przyjęty <jako kandydat> na braciszka, opuścił zakład 15 IX 
1905 roku. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

GĄSIÓR Józef
liczba martykuły 73, urodzony 13 XI 1892 roku we wsi Trzebionka, 
przybył do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 25 VIII 1906 roku, świa-
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dectwa zabrała matka 18 I 1907 roku. Uwagi: wyjechał z powodu 
choroby.

GĄSKA Konstanty
urodzony 9 X 1879 roku w Benkowitz [Bieńkowice], przybył do za-
kładu 16 VIII 1806 roku, przyjęty na krawca <jako kandydat na> bra-
ciszka, opuścił zakład 23 VIII 1906 roku. Uwagi: wystąpił z powodu 
choroby.

GĄSZCZAK Jan
liczba martykuły 129, urodzony 25 VIII 1898 roku w Rakowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

GEISSLER Adolf
liczba martykuły 2, urodzony 9 VII 1902 roku w Stanisławowie, przy-
był do zakładu 7 II 1915 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
miesięczna 40 koron, opuścił zakład 15 VI 1917 roku, pozostawił dług 
18.68 koron.

GEISSLER Józef
liczba martykuły 1, urodzony 6 I 1904 roku w Husiatynie, przybył do 
zakładu 7 II 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 40 koron, opuścił zakład 15 VI 1917 roku.

GERMAN Bolesław
liczba martykuły 40, urodzony 4 V 1898 roku w Dobczycach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, świadectwa 
wysłano do księdza inspektora. Uwagi: <poszedł> do Radnej <do no-
wicjatu>.

GERŚE Oskar
liczba martykuły 25, urodzony 29 IX 1894 roku w Lublanie, przybył 
do zakładu 4 V 1908 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 1 II 1909 roku, świadectwa wysłano. 
Uwagi: złośliwy, uparty.
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GERZEK Maryan
liczba martykuły 26, urodzony 1 XI 1895 roku w Krakowie, przybył do 
zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 2 X 1909 roku, świadectwa zabrał. 
Uwagi: dobry, <wyjechał> z powodu przeniesienia.

GĘBARSKI Kazimierz
liczba martykuły 201, przybył do zakładu 27 VII 1905 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 28 
I 1906 roku, świadectwa wysłano, pozostawił dług 33.74 koron. Uwagi: 
wydalony powodu wychodzenia z zakładu.

GIANSSERAN Augustyn
przybył do zakładu 22 XII 1906 roku, przyjęty na aspiranta. Uwagi: 
wysłano go do Turynu.

GIEBUŁTOWSKI Stanisław
liczba martykuły 43, urodzony 24 X 1896 roku w Dąbrowie Górniczej, 
przybył do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony. Uwagi: do gimnazjum, dobry.

GIEBUŁTOWSKI Tadeusz
liczba martykuły 11, urodzony 25 X 1894 roku w Hucie Bankowej, 
przybył do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 31 V 1910 roku, świadec-
twa zabrał. Uwagi: wyszedł aby pójść do gimnazjum.

GLAAS Walerian
liczba martykuły 228, urodzony 29 X 1890 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 30 VII 1904 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 12 XI 1904 roku, świadectwa 
wysłane 19 I 1905, pozostawił dług 14.43 koron. Uwagi: wysłany z po-
wodu choroby.

GLICE Kazimierz
liczba martykuły 154, urodzony 1 … 1899 roku w Piotrkowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty jako student, opłata miesięczna 
22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 12.26 koron.
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GLISTAK Józef
liczba martykuły 342, urodzony 25 XII 1899 roku w Zagórzu [Galicja], 
przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład w sierpniu 1916 roku.

[Urodzony 23 XII 1899 r. Ukończył dwa lata nauki rzemiosła 1913/1914, 
1915/1916. Na kolejny nie powrócił].

GŁAZ Bolesław
liczba martykuły 256, urodzony 29 XII 1895 roku w Borniczyny, przy-
był do zakładu 1 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
wysłano, pozostawił dług 26.74 koron. Uwagi: próżniak.

GŁĄB Tadeusz
liczba martykuły 172, urodzony 20 VIII 1901 roku w Zawadzie, przy-
był do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 30 koron.

GŁĘBOWSKI Jakub
urodzony 28 II 1890 roku w miejscowości Czotkowo, przybył do za-
kładu 3 I 1906 roku, przyjęty <jako kandydat> na braciszka, opuścił 
zakład w 1906 roku. Uwagi: <wyjechałł> do nowicjatu.

GŁODZIŃSKI Stanisław (koadiutor)
urodzony 25 IX 1877 roku w Siemianicach [k. Kępna], przybył do 
zakładu 28 … roku, przyjęty <jako kandydat> na braciszka, opuścił 
zakład 28 III 1906 roku, świadectwa do księdza inspektora, Uwagi: 
<wyjechał> do nowicjatu.

[Nowicjat 1906/1907 w Daszawie, zmarł 12 VI 1944 w Rakowie, w 67 
roku życia i 37 ślubów zakonnych].

GŁOWACKI Roman
liczba martykuły 246, urodzony 28 II 1894 roku w Chrząstowie [pocz-
ta Sielce, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 19 VIII 1909 roku, 
przyjęty na naukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił za-
kład 10 IX 1911 roku, pozostawił dług 13.61 koron. Uwagi: niestały.

[Uczył się w roku 1909/1910 – kurs I, w pierwszym półroczu 1910/1911 
był chory, w II półroczu przeszedł na dział krawiecki – kurs II, nie po-
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wrócił po wakacjach w 1911 roku. Wydano na własne żądanie duplikat 
z II półrocza I kursu, dnia 6 V 1922 roku, podpisany L. Markiewicz].

GŁOWACKI Tomasz
liczba martykuły 119, urodzony 2 X 1894 roku w Skale, przybył do 
zakładu 2 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 4 V 1912 roku.

GŁOWAŁA Paweł
liczba martykuły 120, urodzony 2 IV 1892 roku w Zaborzu, przybył 
do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 12 I 1908 roku, świadectwa za-
brał, pozostawił dług 127.45 koron. Uwagi: wyjechał z powodu braku 
zdolności.

GŁUSZYŃSKI Edward
liczba martykuły 130, urodzony 14 II 1901 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 4 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 40 koron. Opuścił zakład 31 VI 1916 roku.

GNIŁKA Andrzej
liczba martykuły 81, urodzony 23 II 1887 roku w Kobiernicach k. Kęt 
[Galicja], przybył do zakładu 13 II 1902 roku, przyjęty na naukę szew-
stwa, opuścił zakład 2 III 1907 roku, pozostawił dług 14.30 koron. 
Uwagi: wyzwolony.

[Klasyfikowany za lata 1903–1906 – kursy III i IV i za te klasyfikowany, 
czwarty kurs prawdopodobnie powtarzał. Świadectwo wyzwolin dnia 
30 VI 1908 rok. Dnia 19 XII 1919 roku wystawiono duplikat „Świadectwo 
Uzdolnienia Zawodowego”, na własne żądanie].

GOC Jan
liczba martykuły 80, urodzony 17 XII 1905 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 40 koron.

GODAWA Jakub
liczba martykuły 64, urodzony 10 VII 1887 roku w Pcimiu k. Myśle-
nic, przybył do zakładu 29 VII 1901 roku, przyjęty na naukę szewstwa, 
opłata miesięczna 10 koron, opuścił zakład 15 VII 1906 roku. Uwagi: 
wyzwolony, <wyjechał> do nowicjatu.



77Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

[Klasyfikowany za lata 1903–1905 – kurs III i IV. Dnia 26 I 1925 roku 
wydano świadectwo następującej treści: ukończył tutejszą szkołę zawo-
dową z ogólnym postępem dostatecznym, w czasie od 1901–05 r. podpi-
sany L. Markiewicz].

GODLEWSKI Leon
liczba martykuły 86, urodzony w Warszawie, przybył do zakładu 23 IX 
1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata miesięczna 22 korony, 
opuścił zakład 14 XII 1913 roku, świadectwa zwrócono 27 XII 1913. 
Uwagi: expulsus [=wykluczony, usunięty].

[Urodzony 15 I 1897 w Warszawie, Królestwo Polskie. Ukończył I rok 
nauki rzemiosła 1912/1913. Na kolejny nie powrócił].

GODZISZ Jan
liczba martykuły 145, urodzony 13 XII 1891 roku we wsi Gochołów, 
przybył do zakładu 15 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, świadec-
twa do księdza inspektora. Uwagi: <pojechał> do nowicjatu.

GOEBEL Tadeusz
liczba martykuły 238, urodzony 12 II 1893 roku w Wiślicach [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 5 VIII 1908 roku, przyjęty na na-
ukę ślusarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 
roku. Uwagi: skryty, trudny charakter.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1910 – kursy I i II. Na trzeci kurs nie 
przyjechał].

GOEDRICH Franciszek
liczba martykuły 221, urodzony 3 XII 1900 roku w Stanisławowie, 
przybył do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład w lutym 1914 roku.

GOLASIK Władysław
liczba martykuły 157, urodzony 30 IV 1894 roku w Żywcu, przybył do 
zakładu 28 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 10 II 1906 roku, świadectwa wysłane 
26 VI 1905. Uwagi: wysłany z powodu choroby.
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GOLCZYK Franciszek
liczba martykuły 245, urodzony 27 VII 1893 roku w Dąbrowie Górni-
czej [Królestwo Polskie], przybył do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty 
na naukę ślusarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 
1909 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: dobry, z powodu choroby.

[Uczył się rzemiosła w latach 1907–1909 – kursy I i II. Na trzeci kurs nie 
przyjechał].

GOLDA Kazimierz
liczba martykuły 4, urodzony 1 I 1894 roku we Lwowie, przybył do 
zakładu 31 VII 1905 roku, przyjęty do klasy Ii gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku. Uwagi: dobry, tro-
chę skryty.

GOLDA Stanisław
liczba martykuły 234, urodzony 1 I 1890 roku w Lwowie, przybył do 
zakładu 31 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku. Uwagi: leniuch.

GOLLA Alfons
liczba martykuły 188, urodzony 10 IX 1895 roku w Ropaczowie na Ślą-
sku [poczta Ruda Śląska], przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przy-
jęty na naukę krawiectwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 
30 VI 1910 roku. Uwagi: gniewliwy, uparty.

[Uczył się rzemiosła w roku 1909/1910 – kurs I i za ten klasyfikowany. 
Nie powrócił po wakacjach].

GOLLA Paweł
liczba martykuły 187, urodzony 21 XII 1895 roku w Eintrachthűtte 
[Ropaczów, poczta Ruda Śląska], przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, 
przyjęty na naukę szewstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił za-
kład 15 III 1910 roku. Uwagi: złośliwy, skryty, <wyjechał> z powodu 
choroby.

[Uczył się rzemiosła w pierwszym półroczu roku 1909/1910 i za ten kla-
syfikowany].

GOLLA Paweł (ksiądz)
liczba martykuły 210, urodzony 10 I 1890 roku w Chorzowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
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miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku. Uwagi: <po-
szedł> do nowicjatu.

[Nowicjat 1910/1911 w Radnej, święcenia kapłańskie 29 V 1920 w Krako-
wie. Był 14 lat magistrem nowicjatu w Czerwińsku, Krakowie, Ibiskach-

-Zielone, przez ostatnie lata spowiednikiem w Lądzie. Zmarł 19 XI 1974 
roku w Lądzie. Zebrał dokumentację i dorobek muzyczny ks. Antoniego 
Hlonda (Chlondowskiego)].

GOLONKA Mieczysław
liczba martykuły 80, urodzony 18 VIII 1898 roku w Kupieninie, przy-
był do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
40.29 koron.

[Ukończył I roku nauki rzemiosła 1913/1914. Na kolejny nie powrócił].

GOLUBSKI Alojzy (ksiądz)
liczba martykuły 256, urodzony 16 III 1894 roku w Lewsku, przybył 
do zakładu 20 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, świadectwa do 
księdza inspektora. Uwagi: do nowicjatu.

[Nowicjat odbył w 1914/1915 w Oświęcimiu, święcenia kapłańskie 22 
VII 1923 w Krakowie, zmarł 5 XI 1984 w Pogrzebieniu, w 90 roku życia, 
69 ślubów zakonnych i 61 kapłaństwa].

GOŁAS Stanisław
liczba martykuły 112, urodzony 13 XI 1902 roku w Wałrudzie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 40 koron.

GOŁĄBEK Władysław
liczba martykuły 18, przybył do zakładu 3 XII 1915 roku, przyjęty na 
naukę szewstwa, opłata miesięczna 25 koron, opuścił zakład 26 III 
1916 roku, pozostawił dług 58.03 koron.

Kl. GONCARZYK Władysław
urodzony w Brzęczkowicach. Uwagi: umarł w domu.
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GONTKOWSKI Michał
liczba martykuły 117, urodzony 11 X 1896 roku w Skrzelcycach, przy-
był do zakładu 2 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy i gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 koron, pozostawił dług 177.56 koron.

GORCZYCA Stanisław
liczba martykuły 121, urodzony 10 IV 1895 roku w miejscowości Cho-
rążyce , przybył do zakładu 2 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 14 III 1911 roku. 
Uwagi: dobry, chorowity.

GORCZYCA Wojciech
liczba martykuły 28, urodzony 9 IV 1893 w Polekarcie, przybył do za-
kładu 3 VIII 1908, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 
22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911, świadectwo zabrał. Uwagi: dobry.

GORZKOWSKI Józef
liczba martykuły 185, urodzony 29 VII 1890 roku w Bohowodczanach, 
przybył do zakładu 30 VII 1905 roku, przyjęty klasy III gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 21 VI 1907 roku. Uwagi: 
niestały, kłamca.

GOSTYLLA Leon
urodzony 7 IV 1888 roku w Stanisławowie [Galicja], przybył do zakła-
du 25 VIII 1902 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata miesięczna 
11 koron, opuścił zakład 4 XII 1902 roku, pozostawił dług 23.22 koron. 
Uwagi: nie ma adresu.

GOWARZEWSKI Wincenty
przybył do zakładu 13 IV 1907 roku, przyjęty <jako kandydat> na bra-
ciszka, opuścił zakład 26 IV 1907 roku.

GÓRA Wincenty
liczba martykuły 124, urodzony 23 IV 1895 roku w Grojcu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 20 XI 1912 roku.

GÓRALCZYK Andrzej
liczba martykuły 246, urodzony 10 IX 1901 roku w ,miejscowości Je-
dleń, przybył do zakładu 2 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimna-
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zjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, 
pozostawił dług 35.62 koron.

GÓRALCZYK Stanisław
liczba martykuły 128, urodzony 9 X 1889 roku w Jedlcu, przybył do 
zakładu 31 VII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 22 korony, opuścił zakład 15 VII 1906 roku, świadectwa do 
księdza inspektora. Uwagi: <poszedł> do nowicjatu.

GÓRKA Jakub
liczba martykuły 17, urodzony 3 VI 1885 roku we wsi Zawiszowice, 
przybył do zakładu 31 VII 1901 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opuścił zakład 30 VI 1904 roku, pozostawił dług 56.00 koron. Uwagi: 
do wojska, dobry.

GÓRNY Piotr
liczba martykuły 90, urodzony 19 VI 1892 roku w Wanczykowie, przy-
był do zakładu 29 VII 1906 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
miesięczna 12 koron, opuścił zakład 27 I 1907 roku, pozostawił dług 
97.00 koron (38.80 rubli). Uwagi: wyjechał z powodu choroby.

GÓRSKI Antoni
liczba martykuły 46, urodzony 17 X 1894 roku w Bysławie Wielkim, 
przybył do zakładu 15 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, 
opłata miesięczna 40 koron.

GÓRSKI Wincenty
urodzony 21 VI 1860 roku, przybył do zakładu w maju 1909 roku, 
przyjęty na naukę ślusarstwa, opuścił zakład 1 VI 1911 roku. Uwagi: 
dziwak.

GRABOWSKI Bogdan
liczba martykuły 2, urodzony 27 IX 1896 roku w Piotrkowie [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 29 VIII 1909 roku, przyjęty do nauki 
stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 X 1911 roku, 
świadectwa wysłano, pozostawił dług 93.99 koron. Uwagi: niestały 
krnąbrny.

[Uczył się rzemiosła w latach 1909–1911 – kurs I i II. Wyjechał 1 XI 1911].
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GRABOWSKI Jan
liczba martykuły 349, urodzony 1 VI 1897 roku w Zagórzu, Królestwo 
Polskie, przybył do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę sto-
larstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, 
pozostawił dług 24.84 koron.

[Ukończył I rok nauki rzemiosła 1913/1914. Na kolejny nie powrócił].

GRABOWY Wiktor
liczba martykuły 163, urodzony 17 X 1895 roku w Rokitnicy, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony.

GRACA Franciszek
liczba martykuły 43, urodzony 25 III 1888 roku w Wadowicach [Gali-
cja], przybył do zakładu 15 I 1903 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata 30 koron rocznie, opuścił zakład 28 II 1904 roku, świadectwa 
wysłane 29 V 1904, pozostawił dług 46.24 koron. Uwagi: odpisał, że 
nie może zapłacić.

[Uczył się w pierwszym półroczu 1903/1904  – kurs II. Wyjechał nie 
ukończywszy 2-go roku (był od 15 I 1903 – 5 I 1904). Wystawiono dupli-
kat z I półrocza II roku, dnia 17 VIII 1919].

GRACZYK Kazimierz
liczba martykuły 2, urodzony w Sosnowcu, przybył do zakładu 6 VIII 
1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, 
opuścił zakład 9 II 1914 roku.

GRADKOWSKI Bronisław
liczba martykuły 118, urodzony 15 VIII 1893 roku w Bukoczówce [Ga-
licja], przybył do zakładu 15 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę kra-
wiectwa, opłata miesięczna 6 koron (1/409. gratis).

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 25 VI 1912 rok].

GRAMATYKA Antoni
liczba martykuły 24, urodzony w 1901 roku w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, przybył do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy i gimna-
zjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, 
pozostawił dług 53.18 koron.
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GREFNER Władysław
liczba martykuły 221, urodzony 14 VII 1894 roku w Gdowie, Gali-
cja, przybył do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do nauki ślusarstwa, 
opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 3 II 1911 roku, świadectwa 
wysłano 23 II 1912. Uwagi: chorowity.

[Ukończył I półrocze 1910/1911 roku nauki ślusarstwa. Wyjechał 3 II 
1913 roku]

GREGOREK Mieczysław
liczba martykuły 85, urodzony w 1898 roku w miejscowości Dydjatyce, 
przybył do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony od 1 XI 1913, opuścił zakład 25 I 1917 
roku, pozostawił dług 411.85 koron.

GRELA Feliks
liczba martykuły 41, urodzony 29 VIII 1894 roku w Łubnicach, przy-
był do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do nauki ślusarstwa, opłata 
miesięczna 12 koron.

[Ukończył I półrocze roku 1910/1911. Wyjechał 13 III 1911 roku z powo-
du choroby].

GRELA Franciszek
liczba martykuły 41, urodzony 9 III 1891 roku w miejscowości Lub-
nice, przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy II gim-
nazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. 
Uwagi: dobry, <poszedł> do seminarium Włocławskiego.

GROCHOWSKI Józef
liczba martykuły 99, urodzony 4 II 1898 roku w Lisiej Górze, Galicja, 
przybył do zakładu 17 IX 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozosta-
wił dług 15.95 koron.

[Ukończył pierwszy rok nauki rzemiosła 1913/1914. Na następny rok nie 
powrócił].

GRODECKI Tomasz
liczba martykuły 222, urodzony 4 XII 1895 roku w Głogowie [Gali-
cja], przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę szewstwa 
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(od stycznia 1911 – w klasie I gimnazjum), opłata miesięczna 6 koron 
(w gimnazjum gratis), opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Uczył się rzemiosła w latach 1909–1913 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 29 VI 1913 roku].

GRUCZA Alfons
liczba martykuły 55, urodzony 10 III 1893 roku w Pelplinie, przybył do 
zakładu 29 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron.

[Urodzony 10 VII 1893 roku, przybył do zakładu 20 VIII 1912 roku i zo-
stał oddany do rzemiosła szewskiego. Ukończył drugi rok nauki i nie 
powrócił na rok szkolny 1913/1914].

GRUDZIŃSKI Tadeusz
liczba martykuły 54, urodzony 28 II 1905 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty jako student, opłata miesięczna 
40 koron.

GRÜMAN Ludwik (ksiądz)
liczba martykuły 90, urodzony 3 II 1901 roku w Osinach na Śląsku, 
przybył do zakładu 18 XI 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 40 koron.

[Nowicjat odbył w 1919/1920 w Kleczy Dolnej, święcenia kapłańskie 15 
VI 1930 roku we Lwowie, zmarł 19 X 1971 roku w Cieszynie, w 70 lat 
życia, 51 ślubów zakonnych i 41 kapłaństwa].

GRYKSA Fryderyk
urodzony 5 III 1898 roku w Kotłowicach, przybył do zakładu 1 III 1915 
roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata miesięczna 40 koron.

GRZESICKI Alojzy
przyjęty na naukę stolarstwa, opłata miesięczna 12 koron, opuścił za-
kład 30 VI 1904 roku, świadectwa oddano 8 V 1904. Uwagi: zabrał go 
ojciec-major, przy generalnym sztabie <pracujący>.

[Urodzony 16 II 1891 roku w Kaschau, przyjęty do zakładu 2 I 1914 roku. 
Uczył się w drugim półroczu roku 1903/194. Na drugi kurs nie przyje-
chał].
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GRZESIECKI Wiktor
liczba martykuły 91, urodzony 3 II 1892 roku w Wiedniu, przybył do 
zakładu 13 VIII 1908 roku, przyjęty na nauke stolarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 30 XI 1908 roku, świadectwa wysła-
no. Uwagi: skryty.

GRZYWNOWICZ Stanisław
liczba martykuły 180, urodzony 31 I 1894 roku w miejscowości Bu-
dzyn, przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

GUMBERZ Alojzy
liczba martykuły 112, urodzony 8 XI 1887 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 27 VII 1902 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
miesięczna 10 koron, opuścił zakład 28 IX 1904 roku, świadectwa wy-
słano 30 IX 1904. Uwagi: wydalony z powodu złych listów.

GUMULA Feliks (koadiutor)
urodzony 23 V 1885 roku w Sobiesękach k. Ojcowa [poczta Skala, Kró-
lestwo Polskie], szewc, opuścił zakład 22 VII 1910 roku. Uwagi: <wy-
jechał> do nowicjatu.

[Przyjęty do zakładu 1 VIII 1907, wyzwolony dnia 30 VI 1908 roku. 
Świadectwo duplikat wydano dnia 7 VII 1920 roku. Opatrzone jest na-
stępującą uwagą: „Uczeń ten wstąpił do tutejszej szkoły szewskiej, po 
otrzymaniu wyzwolenia cechowego w Sobiesękach (Kongresówka). Po 
jednorocznym kursie w tutejszej szkole zawodowej uznano go za uzdol-
nionego, jak wykazuje świadectwo”. Wstąpił do zgromadzenia, nowicjat 
odbył w 1910/1911 w Radnej, zmarł 30 IV 1958 roku w Krakowie, w 73 
roku życia i 47 ślubów zakonnych].

GUT Teodor
liczba martykuły 82, urodzony 1 XI 1893 roku w Libiążu Wielkim, 
przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadec-
twa zabrał. Uwagi: do nowicjatu <wyjechał>.

GUZIK Antoni (ksiądz)
liczba martykuły 18, urodzony 25 VII 1892 roku w Osielcu [Podhalań-
skim], przybył do zakładu 18 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gim-



86 Personel salezjański i wychowankowie zakładu im. Księdza Bosko …

nazjum, opłata miesięczna 8 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku, 
pozostawił dług 474.20 koron. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Brat Wilhelma, ówczesnego już kleryka salezjańskiego, dopuszczony do 
nowicjatu na posiedzeniu kapituły domu dnia 23 VI 1910 roku. Jedyna 
trudność dla niego i jego brata Wilhelma było ubóstwo rodziny – nie 
ma ojca, a matka musiała wyżywić kilkoro małych dzieci. Nowicjat od-
był w 1911/1912 w Radnej, święcenia kapłańskie 5 X 1919 roku otrzymał 
w Przemyślu, zmarł 3 II 1966 roku w Ramsey [Stany Zjednoczone], w 74 
roku życia, 54 ślubów zakonnych i 47 kapłaństwa].

GUZIK Jan
liczba martykuły 99, urodzony 10 VI 1887 roku w Osielcu [Galicja], 
przybył do zakładu 25 I 1903 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opuścił zakład 8 III 1907 roku, pozostawił dług 269.72 koron. Uwagi: 
wyzwolony.

[Uczył się w latach 1903–1906 – kursy II–IV i za te klasyfikowany].

GUZIK Wilhelm (ksiądz)
liczba martykuły 66, urodzony 23 VI 1889 roku w Osielcu, przybył do 
zakładu 31 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mie-
sięczna 10 koron, opuścił zakład 30 VI 1905 roku, świadectwa wysłane 
do księdza inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Urodził się w Makowie Podhalańskim, nowicjat odbył w 1906/1907 
w Daszawie, jako kleryk pracował w latach 1909–1911 w zakładzie oświę-
cimskim (nauczyciel języka niemieckiego), święcenia kapłańskie przyjął 
29 V 1915 roku w Ivrea (Włochy). Od lata 1924 do października 1925 
roku pełnił obowiązki prefekta (administratora) zakładu oświęcimskie-
go. Zmarł 8 VIII 1924 w Stryju, w 35 roku życia, 17 ślubów zakonnych 
i 9 kapłaństwa].

GUZIK Władysław
liczba martykuły 119, przybył do zakładu 16 X 1913 roku, przyjęty na 
naukę rzemiosła, opłata miesięczna 12 koron, opuścił zakład 5 II 1916 
roku, pozostawił dług 31.25 koron.

HAFTKA Alojzy
liczba martykuły 203, urodzony 22 V 1893 roku w Pr[uskim] Stargar-
dzie, przybył do zakładu 5 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy IV gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku. 
Uwagi: do nowicjatu.
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HAFTKA Franciszek
liczba martykuły 63, urodzony 18 IV 1895 roku w Pr[uskim] Stargar-
dzie, przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 13 IV 1910 roku, 
świadectwa wysłano, pozostawił dług 183.94 koron. Uwagi: chorowity.

HAJA Edward
liczba martykuły 31, urodzony 18 IX 1900 roku, przybył do zakładu 
4 X 1915 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 40 
koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozostawił dług 11.42 koron.

HALADIN Stanisław
liczba martykuły 230, urodzony 8 V 1895 roku w Praszce [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę sto-
larstwa, opłata mies[ięczna] 22 korony (gratis).

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 25 VI 1912].

Ks. HALADYN Franciszek
sekretarz ks. Dyrektora, urodzony [15 V] 1879 roku w Szyszkowie [k. 
Kalisza], przybył do zakładu 1 IX 1910 roku, opuścił zakład w VIII. 
Uwagi: do Daszawy.

[Nowicjat 1904/1905 w Lombriasco, święcenia kapłańskie otrzymał 29 
VI 1910 w Turynie. Wytrawny spowiednik, znany z udanych egzorcy-
zmów opętanej w Lądzie. Zmarł 15 III 1927 roku w Oświęcimiu, w 48 
roku życia, 22 ślubów zakonnych i 17 kapłaństwa].

HALIK Władysław
postulant, urodzony 17 III 1885 roku w Kołonicach, przybył do zakła-
du 14 I 1906 roku, opuścił zakład 20 I 1906 roku.

HAMEN Fryderyk Ryszard
liczba martykuły 15, urodzony 24 VIII 1893 roku w Surinan, przybył 
do zakładu 29 X 1904 roku, przyjęty do klasy V elem[entar., opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 4 I 1906 roku, pozostawił dług 
289.43 koron (29 XI 247.43 m.). Uwagi: wysłany z powodu choroby.

HAMMERSCHLAG Cyprian
liczba martykuły 102, urodzony 18 IX 1889 roku w Jordanowie [Ga-
licja], przybył do zakładu 23 VII 1902 roku, przyjęty na naukę kra-
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wiectwa, opuścił zakład 6 VI 1906 roku, pozostawił dług 226.98 koron. 
Uwagi: wydalony z powodu kradzieży. Anna Jamrocik oświadczyła, że 
nie jest w stanie zapłacić, Jordanów 19 III 1906.

[Uczył się w latach 1903/1904 (pierwsze półrocze), 1904/1905, 1905/1906 
(pierwsze półrocze) – kursy I–III i za te klasyfikowany].

HAMPEL Wilhelm
liczba martykuły 188, urodzony 12 I 1896 roku w Zabrzu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 6.31 koron.

HARAZIM Franciszek (ksiądz)
liczba martykuły 51, urodzony 22 VIII 1885 roku w Osinach [Górny 
Śląsk], przybył do zakładu 21 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 11 koron, opuścił zakład w VI 1905 roku, 
świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <pojechał> do nowicjatu.

[Jeden z pierwszych wychowanków oświęcimskich, nowicjat odbył 
1906/1907 w Daszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 V 1915 roku 
w Ivrea (Włochy), doktor teologii. Wcielony do armii niemieckiej w cza-
sie I wojny światowej. Po wojnie pracował głównie w Studentacie Teolo-
gicznym w Krakowie, gdzie został aresztowany 23 V 11941 roku przez 
Niemców. Okrutnie zamordowany dnia 27 VI 1941 roku w niemieckim 
obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Sługa Boży].

HARAZIM Józef (ksiądz)
liczba martykuły 122, urodzony 11 IV 1887 roku w Osinach [Górny 
Śląsk], przybył do zakładu 31 VII 1903 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, [zwolniony z opłat – gratis], opuścił zakład 25 VI 1907 roku, 
świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Syn Karola, nowicjat odbył 1907/1908 w Radnej, święcenia kapłańskie 
przyjął 29 V 1916 w Ivrea (Włochy). W kilka lat po święceniach kapłań-
skich zmarł jako katecheta nowicjatu1 IX 1920 roku w Kleczy Dolnej].

HARAZIM Teodor
liczba martykuły 218, urodzony 1 IV 1890 roku w Osinach, przybył 
do zakładu 31 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 15 koron, opuścił zakład 9 IV 1908 roku. Uwagi: dobry, 
zmarł w domu 6 V 1908 roku [jako uczeń klasy IV gimnazjum].
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HARDECKI Tadeusz
liczba martykuły 26, urodzony 2 II 1896 roku w Jarosławiu, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 73.00 korony. Uwagi: dziwny, chorowity.

Ks. HEINTZEL Józef
radca szkolny, urodzony 24 X 1875 roku w Katowicach, przybył do 
zakładu w XII 1900 roku, opuścił zakład w VIII 1904 roku. Uwagi: do 
Cogliano Veneto.

[Urodzony w Załężu k. Katowic. Nowicjat odbył 1894/1895 w Foglizzo 
(Włochy), święcenia kapłańskie przyjął 28 IV 1901 roku w Lizbonie. 
Był nauczycielem Polaków w Lombriasco, radcą w początkującej szko-
le oświęcimskiej, nauczycielem i spowiednikiem w różnych zakładach 
salezjańskich, zginął 6 V 1942 roku w niemieckim obozie zagłady w Da-
chau].

Kl. HEINTZEL Teobald
kleryk, opuścił zakład w VII 1906 roku. Uwagi: wydalony z powodu 
lekkomyślności.

[Urodził się 25 VI 1886 roku, opuścił zgromadzenie 29 IX 1906 roku].

HELBIN Aleksander
liczba martykuły 153, urodzony 23 I 1886 roku w Gołonogu [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 28 VII 1903 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład w IV 1905 
roku, pozostawił dług 296.38 koron (29 XI 1907 – 118.55 rubli). Uwagi: 
zbiegł po złodziejsku.

[Uczył się w latach 1903–1905 – kurs I i II (pierwsze półrocze) i za te 
klasyfikowany. Uciekł 16 IV 1905].

HELLNER Stanisław
liczba martykuły 28, urodzony 24 XI 1895 roku w Chmielowie, przy-
był do zakładu 22 XI 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] gratis.

HERBERT Bolesław
liczba martykuły 3, urodzony 12 VII 1892 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
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mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: wystąpił dla dalszych nauk (trudny charakter).

HERBERT Mieczysław
liczba martykuły 15, urodzony 4 IV 1895 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku. Uwagi: leniuch.

HERDA Wojciech
liczba martykuły 26, urodzony 18 III 1893 roku w Hucie Różanieckiej, 
przybył do zakładu 24 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 25 VI 1907 roku, pozosta-
wił dług 62.15 koron. Uwagi: skryty.

HEROK Wincenty
liczba martykuły 234, urodzony 15 VII 1891 roku w Bołomi, przybył 
do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: do no-
wicjatu.

HILDEBRANDT Józef
liczba martykuły 129, urodzony 4 I 1888 roku w Zatorze Poręba, przy-
był do zakładu 30 VIII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 13 IV 1906 roku, pozostawił 
dług 143.68 koron (122,70 m.). Uwagi: wysłany z powodu choroby.

HLOND [Chlondowski] Antoni (ksiądz)
kleryk, urodzony 13 VI 1884 roku w Kosztowach [Śląsk], przybył do 
zakładu 5 XII 1903 roku, opuścił zakład we IX 1907 roku. Uwagi:<wy-
jechał> do Radnej.

[Nowicjat odbył 1899/1900 w Foglizzo (Włochy), święcenia kapłań-
skie przyjął. 3 IV 1909 roku w Lubljanie (Słowenia). Popularny muzyk 
i kompozytor utworów religijnych. Był dyrektorem w Oświęcimiu, za-
łożycielem i dyrektorem Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, dyrekto-
rem w Warszawie (Bazylika) oraz przez 5 lat inspektorem. zm. w 1963 
w Czerwińsku, w 79 roku życia, 63 ślubów zakonnych i 54 kapłaństwa].
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HLOND August (ksiądz)
ksiądz [kleryk], urodzony 5 VII 1884 [1881] roku w Brzęczkowicach [k. 
Mysłowic], przybył do zakładu 5 VIII 1900 roku, opuścił zakład we IX 
1907 roku. Uwagi: <skierowany> do Przemyśla.

[Nowicjat odbył 1896/1897 w Foglizzo (Włochy), święcenia kapłańskie 
przyjął 23 IX 1905 w Krakowie. Był 3 lata inspektorem w Wiedniu, 4 lata 
Administratorem Apostolskim w Katowicach, 1 rok bpem w Katowi-
cach, 22 prymasem Polski, 1927–1946 abpem gnieźnieńskim i poznań-
skim, 1946–1948 abpem gnieźnieńskim i warszawskim. Zmarł w 1948 
w Warszawie, w 68 roku życia, 52 ślubów zakonnych i 44 kapłaństwa].

HOCHSCHULZ Józef
braciszek <kandydat>, urodzony 9 VI 1873 roku w Kartoszynie, przy-
był do zakładu 21 XII 1910 roku, opuścił zakład 2 I 1911 roku, świadec-
twa zabrał. Uwagi: nerwowo chorowity, dziwaczny.

HOŁOWATY Stanisław
liczba martykuły 75, urodzony 8 V 1… roku w Kolbuszowie [Kolbu-
szowej], przybył do zakładu 2 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 X 1909 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: leniwy, chorowity.

HORODECKI Jan
urodzony 29 XII 1882 roku w Kończakach Starych, przybył do zakładu 
26 V 1901 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 
koron, opuścił zakład 3 X 1902 roku.

HRĄCHOL [Chrąchol] Michał (ksiądz)
liczba martykuły 156, urodzony 5 IX 1884 roku w Tuligłowach [koło 
Daszawy], opuścił zakład 30 VI 1913 roku, świadectwa do ks. inspek-
tora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu w Radnej.

[Nowicjat odbył 1914/1915 w Radnej, święcenia kapłańskie przyjął 1 VII 
1923 w Poznaniu. Zmarł 16 III 1969 roku w Czaplinku, w 85 roku życia, 
54 ślubów zakonnych i 46 kapłaństwa].

HRYŃKÓW Włodzimierz
liczba martykuły 99, urodzony 23 IV 1900 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 30 koron.
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HUCHULSKI [Jan] (koadiutor)
urodzony 22 IX 1881 roku w Urbanowicach, przybył do zakładu w III 
1902 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, pozostawił dług 1903 koron. 
Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Urodził się we wsi Kopanina k. Pszczyny. Nowicjat odbył 1904/1905 
w Daszawie. Mistrz krawiecki w naszych zakładach. Zmarł 1 X 1956 
roku w Kielcach, w 75 roku życia i 51 ślubów zakonnych].

HUCZKO Teodor
liczba martykuły 14, urodzony 27 X 1896 roku w Przemyślu, przybył 
do zakładu 31 VII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 249.71 koron. Uwagi: leniwy.

HUKOWSKI Tadeusz
liczba martykuły 206, urodzony 12 V 1898 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 10 koron (gratis), opuścił zakład 29 X 1913 roku, świadec-
twa zabrał, pozostawił dług 120.42 koron. Uwagi: chory.

HUPPA Jan
kleryk, urodzony 13 IV 1882 roku w Lubecku, przybył do zakładu we 
IX 1901 roku, opuścił zakład w VII 1906 roku. Uwagi: wydalony z po-
wodu nieposłuszeństwa.

HYPNAROWSKI Władysław
liczba martykuły 240, urodzony 24 VI 1895 roku w Busku [Galicja], 
przybył do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron (gratis).

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 25 VI 1912].

ILLUKIEWICZ Władysław
liczba martykuły 136, urodzony 25 VII 1902 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 10 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 VI 1917 roku.
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IWANEK Michał
liczba martykuły 255, urodzony 5 VIII 1902 roku w Rycerce Górnej, 
przybył do zakładu 1 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron.

IWAŃCIÓW Stanisław
liczba martykuły 178, urodzony 19 III 1893 roku w Stryju [Galicja], 
przybył do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, pozo-
stawił dług 84.05 koron. Uwagi: złodziej i kłamca.

[Uczył się rzemiosła w latach 1906–1908 – kursy I i II i za te klasyfikowa-
ny. Na III kurs nie przyjechał].

JABŁOŃSKI Antoni
liczba martykuły 76, urodzony 16 I 1895 roku w Ostrowąsie [guber-
nia Warszawska, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 3 VIII 1907 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum (na naukę ślusarstwa), opłata 
mies[ięczna] 22 korony (12 koron).

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 25 VI 1912].

JABŁOŃSKI Józef
liczba martykuły 126, urodzony 6 XII 1893 roku w Ostrowąsie [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 7 X 1909 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: próżniak.

[Uczył się rzemiosła w latach 1907–1909 – kurs I i II. Przerwał naukę 
z powodu braku zamiłowania do stolarstwa].

JACEWICZ Aleksander
liczba martykuły 73, urodzony 2 XII 1901 roku w Wilnie, przybył 
do zakładu 20 XII 1914 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku.

JAGLARZ Stanisław
liczba martykuły 98, urodzony 11 III 1896 roku w Tarnowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 2 XI 1911 roku, świadectwa 
zabrał.
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JAGODZIŃSKI Bolesław
liczba martykuły 201, urodzony w 1900 roku w Dąbrowie Górniczej, 
przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozo-
stawił dług 223.02 koron.

JAGODZIŃSKI Witold
liczba martykuły 200, urodzony w 1900 roku w Dąbrowie Górniczej, 
przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozo-
stawił dług 260.67 koron.

JAGUSIAK Szczepan
liczba martykuły 193, urodzony 8 XII 1896 roku w Stobiernej, przybył 
do zakładu 20 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

JAHNS Stefan
liczba martykuły 21, urodzony 31 VIII 1898 roku w Gelsenkirchen, 
przybył do zakładu 31 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

JAKÓBCZYK Ignacy
liczba martykuły 159, urodzony 31 VII 1886 roku w Orzegowie, przy-
był do zakładu 1 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 4 IX 1904 roku, świa-
dectwa do ks. inspektora. Uwagi: do nowicjatu.

JAKUBIEC Michał
liczba martykuły 38, urodzony 5 XII 1898 roku w Sieciechowicach, 
przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świa-
dectwa zabrał. Uwagi: do gimnazjum do Białej, dobry.

JAMR Juliusz
liczba martykuły 231, urodzony 15 III 1900 roku w Stróżach, przybył 
do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 27 IX 1913 roku, pozostawił 
dług 23.50 koron.
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JAN Teofil
braciszek <kandydat>, urodzony 26 IV 1881 roku w Świętochłowicach, 
przybył do zakładu 28 VI 1906 roku. Uwagi: <wyjechał> do Daszawy 
(nowicjat).

Ks. JAN Wilhelm
ksiądz, przybył do zakładu 1 IX 1906 roku. Uwagi: <wysłany> do 
Daszawy.

[Urodził się 13 VII 1874 roku, opuścił zgromadzenie w sierpniu 1910 
roku].

JANCZUR Jan
liczba martykuły 265, urodzony 21 I 1895 roku w Dolechowicach [gu-
bernia Kielecka, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 1 VIII 1909 
roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912, nie klasyfikowany w pierw-
szym półroczu III kursu – 19011/1912 i w drugim półroczu IV kursu – 
1912/1913. Wyjechał 8 III 1913].

JANECZEK Karol
liczba martykuły 64, urodzony 10 II 1895 roku w Zabierzowie [Ga-
licja], przybył do zakładu 21 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę kra-
wiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: złośliwy, wyzwolony.

[Uczył się rzemiosła w latach 1907–1911 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1911].

Ks. JANECZKO Paweł
Uwagi: wystąpił gdy go naznaczono do Włoch.

[Urodził się 17 VI 1877 roku, opuścił zgromadzenie 1 III 1907 roku].

JANIAK Teodor
liczba martykuły 179, urodzony 2 XI 1891 roku w Jutrosinie, przy-
był do zakładu 2 VIII 1906 roku (2 II 1908 roku), przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 
roku. Uwagi: chorowity i uparty.

JANICKI Mieczysław
liczba martykuły 62, urodzony 10 IX 1885 roku w Lubniu [poczta 
Myślenice, Galicja], przybył do zakładu 29 VIII 1901 roku, przyjęty 
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na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 2 
I 1905 roku, świadectwa wysłano 12 I 1905, pozostawił dług 92.20 ko-
ron. Uwagi: wydalony (z powodu dyscypliny).

[Klasyfikowany za rok szkolny 1903/1904 – kurs III. Na czwarty kurs nie 
przyjechał].

JANICKI Zygmunt
liczba martykuły 229, urodzony 10 I 1894 roku w Kołaczkowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 9 IV 1910 roku, pozostawił 
dług 31.50 koron. Uwagi: gburowaty, skryty, zmarł.

JANIK Jakub
liczba martykuły 82, urodzony 28 VI 1891 roku w Pawłowie, przybył 
do zakładu 28 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 26 VI 1907 roku, pozostawił 
dług 632.52 koron. Uwagi: zatrzymany w domu z powodu braku fun-
duszy i niepewności charakteru.

JANIK Józef
liczba martykuły 6, przybył do zakładu 4 XII 1916 roku, przyjęty na 
naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 25 koron.

JANIK Władysław
liczba martykuły 108, urodzony 5 VII 1894 roku w Okrajniku, przybył 
do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 21 XI 1909 roku. Uwagi: dobry, 
z powodu choroby (zmarł 17 III 1914).

JANKIEWICZ Czesław
liczba martykuły 28, urodzony 21 VI 1903 roku w Lisku [Lesku], przy-
był do zakładu 1 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 1 VII 1917 roku.

JANKIEWICZ Stanisław
liczba martykuły 78, urodzony 5 III 1905 roku w Lisku [Lesku], przy-
był do zakładu 5 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 30.60 koron.
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JANKOWSKI Józef
liczba martykuły 15, urodzony 14 V 1905 roku w Bołuszowcach, przy-
był do zakładu 24 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

JANKOWSKI Marcin
liczba martykuły 12, urodzony 2 XI 1883 roku w Krajewicach, przybył 
do zakładu 1 X 1900 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata rocz-
na 115 koron, opuścił zakład 2 VII 1904 roku, świadectwa do ks. in-
spektora. Uwagi: do nowicjatu.

JARCZYK Paweł
liczba martykuły 47, urodzony 4 I 1897 roku w Chropaczowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

JAROCKI Władysław
liczba martykuły 66, przybył do zakładu 3 VIII 1916 roku, student, 
opłata mies[ięczna] 5 koron.

JAROSZ Antoni
liczba martykuły 134, urodzony 7 VI 1897 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 23 X 1910 roku, pozostawił 
dług 43.54 koron. Uwagi: dobry, chorowity.

JAROSZ Rudolf
liczba martykuły 207, urodzony 17 V 1889 roku w Litiatynie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opuścił za-
kład 25 III 1908 roku, pozostawił dług 209.40 koron. Uwagi: wydalony 
dla upartości.

[Uczył się rzemiosła w roku 1906/1907 i w pierwszym półroczu roku 
1907/1908. Wyjechał w drugim półroczu II kursu – nie klasyfikowany].

JAROSZ Stanisław
liczba martykuły 179, urodzony 5 VII 1892 roku w Gorliczynie, przy-
był do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 IX 1906 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: wydalony z powodu choroby.
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JAROSZEWSKI Stefan
liczba martykuły 5, urodzony 5 I 1898 roku w Kamińsku, przybył 
do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

JARUZEL Stanisław
przybył do zakładu 20 IX 1904 roku, opuścił zakład 20 X 1904 roku.

JARZĘBOWSKI Józef
liczba martykuły 139, urodzony 27 XI 1897 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 30 VII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

JARZYNA Alojzy
liczba martykuły 182, urodzony 26 II 1890 roku w Polance [Wielkiej, 
poczta Oświęcim, Galicja], przybył do zakładu 1 VIII 1904 roku, przy-
jęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił za-
kład 30 VI 1909 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: skryty.

[Uczył się rzemiosła w latach 1904–1908 – kursy I–IV. Wyzwolony, świa-
dectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1909].

JARZYNA Stefan
liczba martykuły 81, urodzony 26 VI 1896 roku w Wielkiej Polance, 
przybył do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony.

JARZYNA Teofil
liczba martykuły 133, urodzony 7 V 1889 roku w Polance Wielkiej 
[Galicja], przybył do zakładu 3 VIII 1902 roku, przyjęty na naukę 
krawiectwa, opuścił zakład 1 VII 1906 roku. Uwagi: wyzwolony, za-
mknięty w sobie.

[Klasyfikowany za lata 1903–1906 – kursy II–IV].

JASICKI Mieczysław Jan
liczba martykuły 38, urodzony 21 XI 1894 roku w Wesołej, przybył 
do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 26 V 1908 roku, świadectwa za-
brał. Uwagi: wyjechał z powodu choroby, dobry.



99Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

JASIŃSKI Julian
liczba martykuły 93, urodzony 15 VII 1900 roku w Kętach, przybył 
do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 18 II 1914 roku, świadectwa 
zabrał.

JASIŃSKI Leon
liczba martykuły 121, urodzony 11 II 1892 roku w Chylunyi, przybył 
do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 19 XI 1912 roku.

JAWOR Stanisław
liczba martykuły 49, urodzony 23 IV 1895 roku w Boleścicach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład w VI 1914 roku, pozostawił dług 
7.15 koron.

JAWORSKI Alojzy
urodzony 20 X 1889 roku w Zabrzu, przybył do zakładu 10 XI 1908 
roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opuścił zakład 1 IX 1909 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: dobry, chce się uczyć.

JAWORSKI Henryk
liczba martykuły 75, urodzony 7 VI 1898 roku w Limanowej, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 23.95 koron. Uwagi: lekkomyślny, zły.

JAZDANOWSKI Stanisław
liczba martykuły 94, urodzony 7 V 1893 roku w Rzegocinie [kraj Po-
znańskie], przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę ślu-
sarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. 
Uwagi: dobry, wyzwolony.

[Uczył się rzemiosła w latach 1907–1911 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1911].

JELEŃ Alojzy
liczba martykuły 15, urodzony 18 V 1897 roku w Szopienicach, przy-
był do zakładu 4 II 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.
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JELEŃ Alojzy
liczba martykuły 15, urodzony 18 V 1897 roku w Szopienicach, przybył 
do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

JEROMINEK Augustyn
liczba martykuły 121, urodzony 20 IV 1897 roku w Królewskiej Hucie, 
przybył do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

JĘCZALIK Eugeniusz
liczba martykuły 1, urodzony 21 VIII 1900 roku w Nadbrzeziu, przy-
był do zakładu 3 VIII 1910 roku, I student, opłata mies[ięczna] 22 ko-
rony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: dobry, 
poszedł do gimnazjum do Krakowa z powodu przeniesienia ojca.

JĘCZALIK Stanisław
liczba martykuły 172, urodzony 28 XII 1898 roku w Nadbrzeżu, przy-
był do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: leniwy, skryty, poszedł do gimnazjum.

JĘDRA Marcin (koadiutor)
braciszek <kandydat>, urodzony w Wilczej Woli [koło Sandomierza], 
przybył do zakładu 18 III 1904 roku. Uwagi: do Przemyśla.

[W starszym wieku przybył do zakładu na aspiranturę. Nowicjat zakoń-
czył w Daszawie ślubami złożonymi 6 I 1906 roku. Pracował jako ku-
charz w domach salezjańskich, a kiedy mu wiek nie pozwalał na ciężką 
pracę, pełnił funkcję portiera. Mimo sędziwego wieku został uwięziony 
wraz z innymi współbraćmi 7 II 1944 roku. Zginął w czasie ewakuacji 
obozu w Gross-Rosen 15 II 1945 roku. Odznaczał się wielką sumienno-
ści w pracy i poświęceniem ponad miarę ludzką. Znał tylko dwie drogi: 
do kościoła i do kuchni. Czas wolny spędzał w kościele lub na studiowa-
niu katechizmu].

JĘDRCZAK Kazimierz
liczba martykuły 261, urodzony 4 IV 1893 roku w Dąbrowie Górniczej, 
przybył do zakładu 8 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, pozosta-
wił dług 97.60 koron. Uwagi: dosyć dobry, wyzwolony.
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JOHN Wacław
liczba martykuły 188, urodzony 30 X 1893 roku w Bursztynie, przy-
był do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 18 koron, opuścił zakład 27 VII 1907 roku, pozostawił 
dług 222.22 koron. Uwagi: pozbyto go się dla tępości głowy.

JONKISZ Franciszek
urodzony 26 III 1888 roku w Bestwinie, opuścił zakład 20 VIII 
1905 roku.

JONTZA Józef
liczba martykuły 228, urodzony 17 IX 1894 roku w Mokrołonach, 
przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 II 1911 roku. Uwagi: 
dobry, chorowity.

JÓZEFCZYK Wacław
liczba martykuły 242, urodzony 4 VI 1896 roku w Opatowcu, przy-
był do zakładu 1 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 15.40 koron.

Kl. JURASZEK Jan
nauczyciel, urodzony 28 VIII 1883 roku w Dębiu, przybył do zakładu 
we IX 1902 roku. Uwagi: <wyjechał> do Radnej.

JURCZYK Henryk
liczba martykuły 87, urodzony 2 VII 1899 roku w Libiążu Wielkim, 
przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

JURCZYK Józef
liczba martykuły 68, urodzony 5 II 1892 roku w Ochodzie [ad Dziedzi-
ce], przybył do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 III 1907 roku, pozosta-
wił dług 5 koron. Uwagi: wydalony z powodu dyscypliny.

[Uczył się rzemiosła w roku 1906/1907. Wydalony 30 III 1907, nieklasyfi-
kowany za drugie półrocze].
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JURCZYŃSKI Stanisław
liczba martykuły 114, urodzony 23 III 1896 roku w Turczyńcach, 
przybył do zakładu 2 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: 
złośliwy, uparty.

JURKA Stanisław
liczba martykuły 171, urodzony 15 IX 1895 roku w Radoczej, przy-
był do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 9 XII 1912 roku.

JURKIEWICZ Ignacy
liczba martykuły 218, urodzony 2 IX 1903 roku w Babicach ad. Prze-
myśl, przybył do zakładu 22 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 40 koron.

JUSZCZAKIEWICZ Stanisław
liczba martykuły 24, urodzony 21 X 1897 roku w Białej, przybył do 
zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum (od 1 VIII 
1909), opłata mies[ięczna] 22 korony (15 koron).

JUSZCZYK Marian
przybył do zakładu 25 VII 1905 roku, uczeń, opuścił zakład 8 VIII 
1905 roku.

JUZWA Leon
liczba martykuły 19, urodzony 13 IV 1894 roku w Kozłowie [Galicja], 
przybył do zakładu 1 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 – kursy I–IV. Nie klasyfikowa-
ny w pierwszym półroczu IV kursu. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 25 VI 1912].

KACICZAK Józef
liczba martykuły 173, urodzony 15 III 1894 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 5 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 132.83 koron. Uwagi: pyszny.
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KACZMARCZYK Marian
liczba martykuły 223, urodzony 28 XII 1904 roku w Mszanie Dol-
nej, przybył do zakładu 4 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron.

KACZMARCZYK [Filip]
szewc (mistrz), przybył do zakładu w VIII 1905 roku, opuścił zakład 
w VIII 1905 roku. Uwagi: wyjechał do Werony.

[Po nowicjacie we Włoszech wyjechał do Ameryki Południowej, gdzie 
pracował 62 lata. Ur. w 1867 roku w Miechowicach k. Bytomia, zmarł 8 
III 1951 roku w Limie (Peru)].

KAIM Franciszek
liczba martykuły 131, urodzony 25 I 1904 roku w Małej Grabory, przy-
był do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 18 koron.

KAISER Jan (koadiutor)
liczba martykuły 243, urodzony 3 VI 1892 roku w Łodygowicach 
[Galicja], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata mies[ięczna] gratis. Uwagi: 1912 do Radnej (nowi-
cjat), potem kierownik stolarni, a od 1945 dyrektor szkoły zawodowej 
w Oświęcimiu.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 – kursy I–IV. Wyzwolony, świa-
dectwo wyzwolin z dnia 25 VI 1912. Nowicjat odbył 1913/1914 w Rad-
nej, wieloletni dyrektor szkoły zawodowej w Oświęcimiu. Zmarł 6 I 1976 
w Oświęcimiu, w 84 roku życia i 62 ślubów zakonnych].

KALA Feliks
liczba martykuły 195, urodzony 19 XI 1887 roku w Jurischow [Jari-
szow, poczta Strelita, O/S.)], , przybył do zakładu 31 VII 1904 roku, 
przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił 
zakład 22 IX 1906 roku, świadectwa wysłano 10 X 1906 roku, pozosta-
wił dług 119.47 koron (30 XI 1907 102.40 m. nie może zapłacić). Uwagi: 
wyjechał (causa infirmitatis [=sprawa choroby]).

[Uczył się rzemiosła w roku 1904–1906 – kursy I i II i za te klasyfikowa-
ny (oprócz drugiego półrocza kursu II). Wyjechał 28 IV 1906].

KALAMALA Jan
braciszek <kandydat>, opuścił zakład 19 X 1911 roku.



104 Personel salezjański i wychowankowie zakładu im. Księdza Bosko …

Kl. KALANDYK [Władysław]
asystent, przybył do zakładu 20 VII 1909 roku, opuścił zakład 10 II 
1910 roku. Uwagi: poradzono mu iść ze zgromadzenia.

[W zakładzie uczy języka niemieckiego rzemieślników i był asystentem 
w pracowni ślusarskiej. Na początku stycznia 1910 roku nie został do-
puszczony do złożenia ślubów wieczystych]

KALETA Antoni
liczba martykuły 23, urodzony 5 II 1897 roku w Sielcu [Sosnowiec], 
przybył do zakładu 7 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KALETA Antoni
liczba martykuły 231, urodzony 22 I 1895 roku w Ostatnim Groszu, 
przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913.

KALICKI Władysław
liczba martykuły 17, urodzony 29 IV 1901 roku w Szarowie, przybył 
do zakładu 11 IX 1912 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

KALINOWSKI Filip
liczba martykuły 69, urodzony 1 V 1901 roku w Dobczycach, przy-
był do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

Ks. KALINOWSKI Jerzy
opuścił zakład 7 II 1908 roku. Uwagi: <skierowany> do Lublany.

[Już na początku wojny światowej – dnia 9 IX 1914 roku wzywany był 
wraz z innymi salezjanami (Maksymilian Kasperlik, kl. Teodor Cichos, 
koad. Leopold Bessler) na komisję wojskową w Katowicach w celach mo-
bilizacyjnych. Ks. Jerzy Kalinowski został powołany do piechoty (infan-
terii)].

KALINOWSKI Władysław
braciszek <kandydat>, urodzony 25 X 1887 roku w Chełmnie, przybył 
do zakładu 1 IX 1908 roku, opuścił zakład 10 V 1909 roku. Uwagi: do 
Radnej.
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KALIŃSKI Wacław
liczba martykuły 337, urodzony 28 IX 1901 roku w Miechowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 25.60 koron.

KAŁUŻNY Andrzej
liczba martykuły 277, urodzony 8 IX 1889 roku w Szenkielenie, przy-
był do zakładu 22 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

KAMIŃSKI Adolf
liczba martykuły 56, urodzony 5 X 1900 roku w Kobiernicach, przybył 
do zakładu 17 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 3 V 1914 roku, pozostawił dług 
194.88 koron.

KAMIŃSKI Aleksander
braciszek <kandydat>, urodzony 21 IX 1887 roku w Częstochowie, 
przybył do zakładu 6 VII 1907 roku, opuścił zakład 12 IX 1909 roku. 
Uwagi: <wyjechał> do Radnej.

KAMSKI Maksymilian
liczba martykuły 58, urodzony 10 X 1895 roku w Trzebieńczycach, 
przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 III 1910 roku. Uwagi: 
uparty, trudny charakter.

KAMYSZ Ludwik
braciszek <kandydat>, urodzony 2 VI 1888 roku w Woli Rogowskiej, 
przybył do zakładu 6 XI 1905 roku, opuścił zakład 2 III 1906 roku. 
Uwagi: wyjechał.

KANADYS Stanisław
liczba martykuły 92, urodzony 26 VI 1892 roku w Ługowie, przybył 
do zakładu 7 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku. Uwagi: skryty, 
leniuch, kłamliwy.
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Ks. KANIECKI
aspirant <do zgromadzenia>, przybył do zakładu 4 XI 1905 roku, opu-
ścił zakład 4 III 1906 roku. Uwagi: nieodpowiedni dla nas.

KANTOR Tadeusz
liczba martykuły 236, urodzony 6 IV 1896 roku w Kościelcu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: uparty, leniwy.

KAŃSKI Stanisław
liczba martykuły 185, urodzony 3 IV 1897 roku, przybył do zakładu 3 
VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry.

KAPAŁA Stanisław
liczba martykuły 164, urodzony 13 IV 1892 roku w Golejewie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 31 I 1909 roku, świadectwa za-
brał. Uwagi: skryty.

KAPEL Józef
liczba martykuły 226, urodzony 13 VIII 1901 roku w Krakowie, przy-
był do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 5.17 koron.

KARBARZ Franciszek
liczba martykuły 86, urodzony 13 XI 1891 roku w Pławie, przybył 
do zakładu 27 VII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 25 VI 1907 roku, świadectwa 
do ks. inspektora, pozostawił dług 283.78 koron. Uwagi: do nowicjatu.

KARDEL Michał
liczba martykuły 205, urodzony 3 XII 1892 roku w Sidzinie, przybył 
do zakładu 10 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: dobry, 
do gimnazjum w Krakowie.



107Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

KARGOL Antoni
liczba martykuły 44, urodzony 2 I 1893 roku w Hucisku, przybył do 
zakładu w XI 1914 roku z Daszawy, przyjęty do klasy III gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 20 XII 1914 roku, pozo-
stawił dług 219.30 koron.

KARKOSZKA Józef
liczba martykuły 115, urodzony 17 IX 1903 roku w Dąbrówce Ruskiej, 
przybył do zakładu 5 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] gratis.

KAROLUS Stanisław
liczba martykuły 150, urodzony 3 VIII 1898 roku w Oświęcimiu, 
przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: 
skryty.

KARPIŃSKI Rudolf
liczba martykuły 316, urodzony 29 X 1897 roku w Ciężkowicach, 
przybył do zakładu 30 VIII 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

KASOLIK Józef
liczba martykuły 65, urodzony 15 I 1885 roku w Kętach, przybył do za-
kładu 1 X 1900 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opuścił zakład 
w VI 1903 roku, pozostawił dług 133.79 koron. Uwagi: do gimnazjum 
w Wadowicach.

KASOLIK Kazimierz
liczba martykuły 45, urodzony 4 II 1887 roku w Kętach, przybył do 
zakładu 5 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił za-
kład 8 IV 1906 roku, świadectwa zabrał, pozostawił dług 188.73 koron. 
Uwagi: do szkół w Krakowie.

KASPEREK Stefan
liczba martykuły 101, urodzony 5 IX 1894 roku w Wiśkowicach [Mo-
rawy], przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę stolar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: dobry, powolny do pracy.



108 Personel salezjański i wychowankowie zakładu im. Księdza Bosko …

[Uczył się rzemiosła w latach 1907/1908  – pierwsze półrocze kursu I, 
prawie wszystkie niedostateczne, za drugie brak stopni; rok 1908/1909 
powtarzał kurs I. Nie przyjechał na II kurs].

KASPERLIK Maksymilian
liczba martykuły 67, urodzony 4 X 1887 roku w Osieku, przybył do za-
kładu 1 IX 1901 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opuścił zakład 
1 IX 1904 roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <pojechał> do 
nowicjatu.

KASPERSKI Tadeusz
liczba martykuły 16, urodzony 5 XI 1905 roku w Borysławiu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 20 koron.

KASPRZYK Stanisław
liczba martykuły 219, urodzony 31 X 1895 roku w Rzędowicach, przy-
był do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony (1 VIII 1910 gratis).

KASTELOWICZ
braciszek <kandydat>, opuścił zakład 17 X 1904 roku.

KASZUBA Tomasz
liczba martykuły 189, urodzony 25 X 1890 roku w Olszynach, przy-
był do zakładu 27 VII 1904 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 8 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa za-
brał. Uwagi: wyzwolony, liberalny.

KASZUBA Wincenty
liczba martykuły 190, urodzony 10 IX 1892 roku w Olszynach [Gali-
cja], przybył do zakładu 31 VII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: dobry, wyzwolony.

[Uczył się rzemiosła w latach 1904–1908 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1908].

KASZYCA Leon
ksiądz. Uwagi: <wyjechał> do Radnej.

[Urodził się 11 IV 1878 roku w Brezince. Dnia 13 XI 1914 roku stawił się 
w Oświęcimiu wraz z innymi salezjanami na komisję wojskową (staw-
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kę), w czasie wojny pomagał w duszpasterstwie w okolicznych parafiach. 
W czerwcu 1916 roku wrócił po długim oczekiwaniu na stałe do zakładu 
oświęcimskiego. Dnia 1 I 1920 roku opuścił zgromadzenie].

KATELA Józef
liczba martykuły 313, urodzony 16 III 1895 roku w Sosnowcu, przy-
był do zakładu 1 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 19 II 1914 roku.

KAWAŁKIEWICZ Stefan
liczba martykuły 91, urodzony 11 VIII 1902 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 34.35 koron.

KAWULA Seweryn
liczba martykuły 104, urodzony 5 I 1898 roku w Michałowicach, przy-
był do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, pozostawił dług 43,59.

KAŹMIERCZAK Antoni
liczba martykuły 144, urodzony 12 VI 1895 roku w Rzadkowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KĄTNY [Kontny] Józef
liczba martykuły 73, urodzony 15 II 1893 roku w Kołodnie [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę sto-
larstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: dobry.

[Uczył się rzemiosła w latach 1907–1907 – kurs I i II. Na III kurs nie 
przyjechał].

KELHOFFER Seweryn
liczba martykuły 173, urodzony 10 V 1888 roku w Königsau [Równe, 
Wołyń], przybył do zakładu 2 IX 1903 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 24 VI 1907 roku, 
świadectwa zabrał, pozostawił dług 199.11 koron. Nie może zapłacić. 
Uwagi: wyzwolony (dwa razy złapany na gorącym uczynku kradzieży).
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[Uczył się rzemiosła w latach 1903–1907 – kursy I–IV i zaa te klasyfiko-
wany].

KĘDRA Ryszard Konstanty
liczba martykuły 150, urodzony 11 III 1889 roku w Jaśle, przybył do 
zakładu 12 IX 1903 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 80 
koron (jednorazowa ofiara), opuścił zakład 30 VI 1904 roku, pozosta-
wił dług 75 koron.

KĘDZIERSKI Leon
liczba martykuły 109, urodzony 13 VIII 1896 roku w Częstochowie, 
przybył do zakładu 13 VIII 1910 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 4 XI 1912 roku.

KĘDZIERSKI Leon
liczba martykuły 109, urodzony 24 XII 1896 roku w Częstochowie, 
przybył do zakładu 13 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony.

KĘDZIERSKI Roman
liczba martykuły 39, urodzony 2 VIII 1898 roku w Ćmielowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KĘDZIERSKI Stefan
liczba martykuły 154, urodzony 9 III 1896 roku w Ochotnicy, przybył 
do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry, leniwy do nauki.

KĘDZIERSKI Zdzisław
liczba martykuły 157, urodzony 3 II 1894 roku w Ochotnicy, przybył 
do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: chorowity, dobry.

KĘPA Władysław
liczba martykuły 198, urodzony w X 1895 roku w Krakowie, przyję-
ty na naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 30 
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VI 1909 roku, świadectwa zabrał, pozostawił dług 34.17 koron. Uwagi: 
lekkomyślny.

KIELOCH Zygmunt
liczba martykuły 31, urodzony w Czarkowie, przybył do zakładu 31 
VIII 1916 roku, student, opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 
15 VI 1917 roku.

KIESLOWSKI Stefan
liczba martykuły 66, urodzony 13 II 1892 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 21 IX 1908 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: skryty.

KILAR Franciszek
liczba martykuły 53, urodzony 22 II 1891 roku w Żółkwi, przybył do 
zakładu 28 VII 1904 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 14 I 1908 roku, świadectwa za-
brał. Uwagi: wstąpił do gimnazjum w Krakowie.

KIRSCHNIOK Jan
liczba martykuły 183, urodzony 14 V 1898 roku w Wieszowie [Wie-
szowa], przybył do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę szew-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, 
pozostawił dług 9.17 koron.

KISS Michał (ksiądz)
ksiądz [kleryk], urodzony 14 IX 1892 roku w Győrszentmárton

[Obecnie nazwa Pannonhalma, niemiecki Martinsberg, miasto na pół-
nocnym zachodzie Węgier, syn Adolfa i Teresy Steczna, przebywał w za-
kładzie w latach 1914–1916. W lutym 1910 roku został dopuszczony do 
subdiakonatu przez kapitułę domu w Oświęcimiu, a w czerwcu 1910 
roku został dopuszczony do święceń kapłańskich. Zmarł 3 II 1947 roku].

KISSEK Emil
liczba martykuły 358, urodzony 21 VIII 1901 roku w Wójcinie, przy-
był do zakładu 1 IX 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 21.33 koron.
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KITTA Paweł
liczba martykuły 123, urodzony 4 IX 1898 roku w Małych Siemnicach, 
przybył do zakładu 28 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 25 VI 1917 roku, pozosta-
wił dług 7.62 koron.

KLACZAK Antoni
liczba martykuły 196, urodzony 9 V 1895 roku w Radoczej, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

KLAMKA Józef
liczba martykuły 114, urodzony 19 III 1890 roku w Modrzejowie [Kró-
lestwo Polskie], przybył do zakładu 31 VII 1902 roku, przyjęty na na-
ukę krawiectwa, opuścił zakład 2 III 1907 roku, pozostawił dług 165.60 
koron (66 rubli 30 k. 3 XII 1907 odpisała że jej bardzo trudno oddać). 
Uwagi: po wyzwoleniu wyjechał.

[Uczył się rzemiosła w latach 1903–1907  – kursy I–IV i za te klasyfi-
kowany (oprócz drugiego półrocza kursu IV). Wyjechał przed końcem 
roku dnia 2 III 1907].

KLASA August
liczba martykuły 80, urodzony 26 VIII 1895 roku w Sullenschinie 
[obecnie Sulęczyno], przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
9 I 1912 roku.

KLAUS Franciszek
urodzony 6 VIII 1889 roku we Lwowie, przybył do zakładu 5 VIII 1901 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, 
opuścił zakład w II 1903 roku. Uwagi: wyjechał.

KLECIŃSKI Franciszek
liczba martykuły 143, urodzony 24 IX 1890 roku w Buczkowicach, 
przybył do zakładu 28 VIII 1902 roku, przyjęty na naukę szewstwa, 
opuścił zakład w X 1902 roku.

KLEJNOT Alojzy
liczba martykuły 203, urodzony 23 IX 1889 roku w Krenzdorf, przybył 
do zakładu 4 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 



113Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, pozostawił 
dług 66.30 rubli. Uwagi: wstąpił do gimnazjum w Cieszynie.

KLEMENS Roman
liczba martykuły 216 (168), urodzony 17 II 1894 roku w Brzesku, przy-
był do zakładu 31 VII 1905 roku (2 VIII 1909), przyjęty do klasy I gim-
nazjum (IV gimnazjum), opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił za-
kład 30 VI 1908 roku. Uwagi: dobry.

KLESZCZYŃSKI Roman
przybył do zakładu 5 IV 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład w VI 1902 roku.

KLĘK Jan
liczba martykuły 7, urodzony w 1899 roku w Zawierciu, przybył do za-
kładu 2 VII 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 12.50 koron, opu-
ścił zakład 30 VI 1913 roku, pozostawił dług 185.11 koron.

KLIMANTOWICZ Jerzy
liczba martykuły 87, urodzony w Warszawie, przybył do zakładu 23 IX 
1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, 
opuścił zakład 18 XI 1912 roku.

KLIMCZYK Władysław (ksiądz)
liczba martykuły 37, urodzony 24 VIII 1893 roku w Sobiesękach 
[k. Olkusza], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 
roku, świadectwa zabrał. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu, misjonarz.

[Nowicjat 1912/1913 w Radnej, święcenia kapłańskie przyjął 10 VI 1922 
w Turynie, Przez 22 lata pracował jako misjonarz w Indiach. Zmarł 6 II 
1974 roku w Oświęcimiu, w 81 roku życia, 61 ślubów zakonnych i 52 
kapłaństwa].

KLIMONTOWICZ Lucjan
liczba martykuły 338, urodzony w 1900 roku w Ostrowcu, przybył 
do zakładu 29 VII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 236.01 koron.



114 Personel salezjański i wychowankowie zakładu im. Księdza Bosko …

KLOSS
braciszek <kandydat>, urodzony 15 V 1873 roku, przybył do zakładu 
4 XI 1902 roku, opuścił zakład 17 X 1904 roku, świadectwa do ks. in-
spektora. Uwagi: do nowicjatu.

KLUSIK Czesław
liczba martykuły 144, urodzony 6 VI 1890 roku w Obertynie, przy-
był do zakładu 27 VII 1905 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład we IX 1905 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: wyjechał.

KŁOSEK Wincenty
liczba martykuły 58, urodzony 19 VII 1885 roku w Niemieckich Pieka-
rach [obecnie Piekary Śląskie], przybył do zakładu 15 VIII 1901 roku, 
przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata kwartalna 14.50 koron, opuścił 
zakład 24 XI 1905 roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyje-
chał> do nowicjatu, dziwak.

KNYCZ Bohdan
liczba martykuły 263, urodzony 7 X 1899 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

KNYCZ Józef
liczba martykuły 48, urodzony 18 III 1886 roku w Kozach, przybył 
do zakładu 30 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił 
zakład 30 VI 1905 roku, świadectwa zabrał, pozostawił dług 207.70 
koron. Uwagi: telegrafista.

KNYCZ Władysław
liczba martykuły 266, urodzony 1 VI 1894 roku w Oświęcimiu [Ga-
licja], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 25 VI 1912].

KNYCZ Zdzisław
liczba martykuły 296, urodzony 7 X 1898 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 30 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
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mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 51.29 koron.

KNYSZEWSKI Tadeusz
liczba martykuły 27, urodzony 5 IX 1892 roku w Sokalu, przybył 
do zakładu 6 IX 1906 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 30 koron, opuścił zakład 26 VI 1907 roku, pozostawił 
dług 30.98 koron. Uwagi: leniuch, trudny charakter.

KOBIERZYCKI Adam
liczba martykuły 35, urodzony 11 IV 1897 roku, przybył do zakładu 
2 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 
koron, opuścił zakład 4 VIII 1914 roku, pozostawił dług 54.96 koron.

KOCHANOWSKI Leon
liczba martykuły 2, urodzony 25 III 1890 roku w Bocholowie, [Bo-
lechowie, Galicja] przybył do zakładu 27 VII 1904 roku, przyjęty na 
naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 
1908 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: wyzwolony, charakter niestały.

[Uczył się rzemiosła w latach 1904–1908 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1908].

KOCIOŁEK [Adam] (koadiutor)
aspirant, opuścił zakład 14 III 1905 roku, świadectwa do ks. inspekto-
ra. Uwagi: <wyjechał> do Daszawy (nowicjat).

[Urodził się 24 XII 1865 w Bogucinie k. Puław. Nowicjat 1905/1906 
w Oświęcimiu. Zmarł 11 XI 1918 w Krakowie, w 53 roku życia i 13 ślu-
bów zakonnych].

KOCOT Antoni
liczba martykuły 319, urodzony 8 VI 1900 roku w Bolęcinie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 31 X 1915 roku, pozostawił 
dług 6.40 koron.

KOINDEK Alfons
liczba martykuły 56, urodzony 18 VII 1891 roku w Rudzie, przybył 
do zakładu 15 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 V 1909 roku. Uwagi: choro-
wity, dobry.
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KOKOT Alojzy
liczba martykuły 282, urodzony 16 VI 1893 roku w Orzegowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

KOLASA Władysław
liczba martykuły 140, urodzony 12 III 1895 roku w Polance Wielkiej, 
przybył do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 10 koron (1 VIII 1909 5 koron).

KOŁEK Józef
liczba martykuły 100, urodzony 7 III 1902 roku w Porąbce, przybył 
do zakładu 11 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

KOŁODZIEJ Józef
braciszek <kandydat>, urodzony 15 III 1890 roku w Krosnej, przybył 
do zakładu 10 V 1906 roku, opuścił zakład 14 IX 1906 roku. Uwagi: 
wyjechał.

KOŁODZIEJCZYK Antoni
urodzony 7 VII 1885 roku w Kobiernicy, przybył do zakładu 1 IX 1900 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 2 korony, 
opuścił zakład w VI 1903 roku, pozostawił dług 4.30 koron.

KOŁODZIEJSKI Józef
liczba martykuły 37, urodzony 14 II 1893 roku w Stanisławowie, przy-
jęty do klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 koron.

KOŁOMŁOCKI Leon
liczba martykuły 220, urodzony 10 III 1899 roku w Wadowicach, przy-
był do zakładu 4 IX 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 26 I 1913 roku.

KOŁYZA Adolf
liczba martykuły 165, urodzony 1 II 1895 roku w Ksioczowie Wielkim, 
przybył do zakładu 31 VII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 29 V 1914 roku.
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KOMAREK Fryderyk
liczba martykuły 31, urodzony 2 VII 1898 roku w Wiedniu, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, pozostawił 
dług 18.20 rubli. Uwagi: dziecinny, leniwy.

KOMENDERA Alfred
liczba martykuły 16, urodzony 3 VII 1891 roku w Schwarzwasser, 
przybył do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 XI 1906 roku, świa-
dectwa wysłano 15 I 1907. Uwagi: wyjechał z powodu choroby.

KOMOROWSKI Franciszek
liczba martykuły 133, urodzony 29 IX 1897 roku w Starym Sielcu, 
przybył do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony.

KONIECZNY Piotr
liczba martykuły 343, urodzony 14 VII 1901 roku w Lipsku, przybył 
do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 IV 1914 roku, pozostawił 
dług 25.60 koron.

KONTNER Franciszek
urodzony 19 I 1877 roku w Horinghausen [Heringhausen, płn.-wsch. 
Niemcy ?] opuścił zakład 28 VIII 1915 roku (do domu).

KOPACZ Wojciech
liczba martykuły 148, urodzony 14 IV 1902 roku w Rzeszowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KOPEĆ Jan
liczba martykuły 134, urodzony w XII 1889 roku w Ksanach, przybył 
do zakładu 12 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 22 IX 1907 roku. Uwagi: wyje-
chał z powodu choroby.
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KOPER Józef
liczba martykuły 140, urodzony 19 III 1885 roku w Kutnie, przybył 
do zakładu 25 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, świadectwa 
wręczono 31 X 1913, pozostawił dług 48.62 koron. Uwagi: dobry.

KOPER Władysław
liczba martykuły 52, urodzony 22 V 1898 roku w Czeladzi, przy-
był do zakładu 2 III 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 23 II 1914 roku.

KOPERSKI Stefan
liczba martykuły 25, urodzony w 1899 roku w Kańczudze, przy-
był do zakładu 19 X 1916 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

KOPIEC
przybył do zakładu 20 X 1903 roku, opuścił zakład 4 V 1904 roku.

[Przebywał w zakładzie jako aspirant do zgromadzenia, pracował 
w kuchni zakładowej].

KORALEWICZ
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 16 I 1908 roku, opuścił 
zakład 28 I 1908 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: wydalony dla zło-
dziejstwa.

KORBEL Emanuel
liczba martykuły 28, urodzony 13 VII 1889 roku w Kokoschütz [Ko-
koszyce], przybył do zakładu 1 VII 1905 roku, przyjęty do klasy IV 
gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 20 III 1906 
roku, świadectwa zabrał, pozostawił dług 44.75 koron (3 XII 38.24 m.). 
Uwagi: wyjechał, zamknięty.

KORDYACZYŃSKI Stanisław
liczba martykuły 177, urodzony w Krzepicach, przybył do zakładu 6 
VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 5.59 koron.
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KORNASZEWSKI Stanisław
liczba martykuły 84, urodzony 10 XI 1891 roku w Pogorzelicy [Jaro-
cin], przybył do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 22 VIII 1906 roku. 
Uwagi: wyjechał.

KORONA Antoni
liczba martykuły 125, urodzony 10 VI 1902 roku w Alwerni, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

KORZELSKI Kazimierz
liczba martykuły 19, urodzony 28 II 1898 roku w Olesku, przybył 
do zakładu 12 IX 1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] od 27 V gratis, opuścił zakład 23 V 1916 roku.

KOSSOWSKI Walerian
liczba martykuły 224, urodzony 4 I 1893 roku w Warszawie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 20 VI 1908 roku. Uwagi: pyszny, 
ukryty.

KOSTECKI Józef
liczba martykuły 9, urodzony 20 XII 1900 roku we Luszowie, przybył 
do zakładu 10 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

KOSTRZEWA Józef
liczba martykuły 226, urodzony 18 II 1894 roku w Zagórzu, przybył 
do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 17 IX 1907 roku, świadectwa 
zabrał ojciec. Uwagi: nie podobało mu się być krawcem.

KOSTYŃSKI Marian
liczba martykuły 215, urodzony 28 XI 1903 roku w Kętach, przybył 
do zakładu 13 XII 1914 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.
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KOSYCARZ Hipolit
liczba martykuły 112, urodzony 31 I 1897 roku w Liszkach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

KOSZERA Jan
liczba martykuły 137, urodzony 20 II 1894 roku w Sielcu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 7 I 1911 roku. Uwagi: skryty, 
z powodu choroby.

KOŚCIŃSKI Teodor
liczba martykuły 206, urodzony w 1897 roku, przybył do zakładu 7 
VIII 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, pozostawił dług 201.49 koron. 
Uwagi: dobry.

KOŚCIUKIEWICZ Wacław
liczba martykuły 83, urodzony 17 VIII 1899 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 10 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 13 I 1913 roku.

KOŚCIUSZKO Tadeusz
liczba martykuły 293, urodzony 23 VI 1898 roku w Głogowie, przy-
był do zakładu 28 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 III 1914 roku, pozostawił 
dług 49.09 koron.

KOTARBA Józef
liczba martykuły 213, urodzony 26 VI 1894 roku w Świątnikach Gór-
nych, przybył do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 12 IV 1911 roku, 
pozostawił dług 186.38 koron. Uwagi: dobry.

KOTARBA Marian
liczba martykuły 234, urodzony w Świątnikach Górnych, przybył do 
zakładu 23 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 25 I 1911 roku, pozostawił dług 
126.00 koron. Uwagi: skryty.
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Ks. KOTARSKI Antoni
katecheta [1903–1906], urodzony 15 V 1873 roku w Mrzygłodzie [k. 
Zawiercia], przybył do zakładu 13 III 1903 roku (30 V 1909 roku, przy-
jęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił za-
kład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry, słaby w nauce).

[Nowicjat 1893/1894 w Ivrea (Włochy), święcenia kapłańskie 23 III 1901 
w Ivrea. Był 16 lat dyrektorem w kilku domach i 6 lat ekonomem inspek-
torialnym. Zmarł 18 X 1953 w Oświęcimiu, w 80 roku życia, 59 ślubów 
zakonnych i 52 kapłaństwa].

KOTARSKI Antoni
liczba martykuły 152, urodzony w Mrzygłodzie, przybył do zakładu 
17 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 
gratis, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 25.78 koron.

KOTARSKI Franciszek
liczba martykuły 20, urodzony 11 X 1895 roku w Mrzygłodzie, przy-
był do zakładu 10 X 1911 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KOTARSKI Franciszek
liczba martykuły 20, urodzony w Mrzygłodzie, przybył do zakładu 10 
XI 1911 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] gratis.

KOTARSKI Józef
liczba martykuły 22, urodzony 19 III 1885 roku w Mrzygłodzie, przy-
był do zakładu 19 X 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił 
zakład 15 VII 1906 roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: do no-
wicjatu.

KOTARSKI Władysław
liczba martykuły 340, urodzony w 1900 roku w Mrzygłodzie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
180.09 koron.

KOTOWICZ Feliks
liczba martykuły 79, urodzony 21 VII 1902 roku w Górach, przybył 
do zakładu 4 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.



122 Personel salezjański i wychowankowie zakładu im. Księdza Bosko …

KOTOWICZ Marian
liczba martykuły 29, urodzony 29 VIII 1904 roku w Górach, przy-
był do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

KOTULA Władysław
liczba martykuły 49, urodzony 21 VI 1906 roku w Rzeszowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku.

KOTYLA Antoni
liczba martykuły 93, urodzony 21 I 1887 roku w Monowicach [Wło-
sienicy, Galicja], przybył do zakładu 19 I 1903 roku, przyjęty na na-
ukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 14 II 1907 
roku. Uwagi: wyjechał po wyzwoleniu.

[Klasyfikowany za lata 1903–1906 – kursy II–IV].

KOWALCZUK Józef
liczba martykuły 63, urodzony 18 III 1894 roku, przybył do zakładu 20 
XII 1914 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 
koron, opuścił zakład 1 VII 1916 roku, pozostawił dług 697.48 koron.

KOWALCZYK Kazimierz
liczba martykuły 47, urodzony 11 IV 1898 roku w Grabinie, przybył 
do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład w VI 1914 roku.

KOWALCZYK Leon
liczba martykuły 40, przybył do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty na 
naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 
1914 roku, pozostawił dług 8.29 koron.

KOWALSKI Antoni
liczba martykuły 129, urodzony 27 X 1894 roku w Nagórzankach, 
przybył do zakładu 14 X 1910 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opła-
ta mies[ięczna] gratis.

KOWALSKI Bronisław
liczba martykuły 256, urodzony 19 II 1901 roku w Białej, przybył 
do zakładu 27 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
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ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 31 V 1915 roku, pozostawił 
dług 78.78 koron.

KOWALSKI Jan
liczba martykuły 141, urodzony 22 VII 1901 roku w Jedlcu, przybył 
do zakładu 17 X 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 10 koron.

KOWALSKI Paweł
liczba martykuły 227, urodzony 25 I 1895 roku w Świętochłowicach, 
przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony (1 VIII 1911 15 koron), opuścił zakład 14 
XI 1912 roku, pozostawił dług 7.12 koron.

KOWALSKI Piotr
liczba martykuły 4, urodzony 25 VI 1902 roku w Kleczy Dolnej, przy-
był do zakładu 15 IX 1915 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 25 koron.

KOWALSKI Teofil
liczba martykuły 6, urodzony 3 IX 1886 roku w Świdówce [parafia 
Niegowić], przybył do zakładu w V 1900 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, pozostawił dług 78.24 koron. Uwagi: umarł.

[Zmarł 27 V 1905 roku w szpitalu, jako uczeń klasy IV gimnazjum].

KOWNACKI Zygmunt
liczba martykuły 14, urodzony 1 V 1893 roku w Siaszy [?], przybył 
do zakładu 29 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, pozostawił dług 55.30 koron. Uwagi: umarł 
w 1907 roku jako uczeń klasy II gimnazjum].

Ks. KOZAK Franciszek
opuścił zakład 26 VII 1908 roku. Uwagi: wyjechał do Turynu.

KOZAK Walenty (ksiądz)
ksiądz, [kleryk] urodzony 10 II 1870 roku w Karbiu [k. Bytomia], przy-
był do zakładu 22 XI 1900 roku. Uwagi: <wyjechał> do Daszawy.

[Nowicjat 1898/1899 w Ivrea (Włochy), święcenia kapłańskie 25 III 1904 
w Krakowie. Budowniczy, organizator domów salezjańskich w Przemy-
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ślu, Różanymstoku, Lutomiersku, Skawie. Zmarł 16 II 1954 roku w Po-
grzebieniu, w 84 roku życia, 55 ślubów zakonnych i 50 kapłaństwa].

KOZAKIEWICZ Józef
liczba martykuły 203, urodzony 20 I 1893 roku w Sielcu, przybył 
do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 X 1907 roku. Uwagi: ponie-
waż nie chciał się uczyć.

KOZAKIEWICZ Marian
liczba martykuły 11, urodzony 22 VII 1905 roku w Żurawnie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

KOZIEŁ Józef
liczba martykuły 174, urodzony 20 XI 1897 roku w Dankowicach, 
przybył do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KOZŁOWSKI Czesław
liczba martykuły 186, urodzony 26 III 1892 roku w Bełzie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 4 III 1908 roku, świadectwa 
wysłano, pozostawił dług 35.29 koron. Uwagi: uciekł, leniuch.

KOZŁOWSKI Jan
liczba martykuły 304, urodzony 6 XII 1898 roku w Jankowie Zaleśnym, 
przybył do zakładu 29 VIII 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KOZŁOWSKI Leonard
liczba martykuły 36, urodzony 8 VIII 1894 roku w Niwce, przybył 
do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

KOZŁOWSKI Leonard
liczba martykuły 36, urodzony 8 VIII 1894 roku w Niwce [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę ślu-
sarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, 
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świadectwa zabrał, pozostawił dług 164.21 koron. Uwagi: złośliwy, 
chorowity.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1911  – kursy I–III i za te klasyfi-
kowany. Na IV rok nie powrócił. Wydano na własne żądanie – ogólne 
świadectwo, że był 3 lata, dnia 7 II 1924, podpisany L. Markiewicz].

KOZŁOWSKI Władysław
liczba martykuły 149, urodzony 23 VIII 1893 roku w Niwce, przybył 
do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 5 VI 1910 roku. Uwagi: dobry.

KRACH Tadeusz
liczba martykuły 176, opłata mies[ięczna] 12 koron jako stolarz, 22 
korony jako uczeń, opuścił zakład 29 X 1904 roku, pozostawił dług 
36.31 koron.

KRAJCER Franciszek
liczba martykuły 194, urodzony 15 XII 1898 roku w Dobieszowie, 
przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozo-
stawił dług 15.90 koron.

KRAJEWSKI Stanisław
liczba martykuły 241, urodzony w Luboli, przybył do zakładu 23 VIII 
1912 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 ko-
ron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 54.98 koron.

KRAMARCZYK Alojzy
liczba martykuły 243, urodzony 16 VI 1895 roku w Osieku, przybył 
do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku. Uwagi: uparty, 
lekkomyślny.

KRASICKI Leon
liczba martykuły 128, urodzony 2 I 1897 roku w Przemyślu, przybył 
do zakładu 20 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 26 IV 1909 roku, pozostawił 
dług 110.41 koron. Uwagi: kłamliwy, próżniak.
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KRASICKI Oktawian
liczba martykuły 128, urodzony 12 II 1893 roku w Colonia Neutitsche-
in [obecnie Nový Jičín], przybył do zakładu 30 VII 1906 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
30 VI 1908 roku. Uwagi: skryty, lekkomyślny.

KRASICKI Tytus
liczba martykuły 33, urodzony 23 VI 1890 roku w Kozowie [Kozowej, 
Galicja], przybył do zakładu 1 VIII 1905 roku, przyjęty na naukę ślu-
sarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, 
pozostawił dług 415.54 koron. Uwagi: skryty, wyzwolony.

[Uczy się rzemiosła w latach 1905–1909  – kursy I–IV i zaa te klasyfi-
kowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1909/ Wyda-
no duplikat „Świadectwa Wyzwolin” na własne żądanie dnia 6 IV 1920 
roku].

KRAUSE Leonard
braciszek <kandydat>, urodzony 13 VIII 1884 roku w Huckich Olę-
drach, przybył do zakładu 3 IV 1907 roku, opuścił zakład 27 IV 1907 
roku. Uwagi: wyjechał.

KRAWCZYK Roman
liczba martykuły 130, urodzony 28 II 1897 roku w Sosnowcu, przybył 
do zakładu 1 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 66.74 koron.

KRAWIEC Cyprian
liczba martykuły 14, urodzony 14 IV 1898 roku w Krzyszowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

KREUTZ Antoni
liczba martykuły 276, urodzony 26 VIII 1902 roku w Twierdzy, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 22.78 koron.
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KRIEGSFELD Hugo
liczba martykuły 13, urodzony 10 I 1890 roku w Radowicach [Radow-
cu], przybył do zakładu 20 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 6 VIII 1907 roku. 
Uwagi: wydalony z powodu próżniactwa.

[Uczył się rzemiosła w roku 1906/1907 – kurs I i za ten klasyfikowany. 
Na II kurs nie przyjechał].

KRIZAN Marlyn
liczba martykuły 7, urodzony 24 X 1897 roku w Obłaczku, przybył 
do zakładu 6 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 4 VIII 1914 roku.

KROKOSZYŃSKI Józef
liczba martykuły 271, urodzony 10 XII 1897 roku w Zagórzu, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 16 koron, opuścił zakład w XI 1913 roku, pozostawił dług 
6.39 koron.

KRÓL Edmund
liczba martykuły 63, urodzony 18 X 1898 roku w Bninie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 10.84 koron.

KRÓLIKIEWICZ
liczba martykuły 220, urodzony 20 XII 1892 roku w Berlinie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
kwartalna 66 koron, opuścił zakład 28 IV 1909 roku, świadectwa wy-
słano, pozostawił dług 340.87 koron. Uwagi: złośliwy, burzyciel.

KRÜGER Franciszek
liczba martykuły 39, urodzony 28 X 1891 roku w Drewnie, przybył do 
zakładu 3 IX 1908 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opuścił za-
kład 21 IX 1908 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: wyjechał z powodu 
choroby.

KRUPA Franciszek
liczba martykuły 248, urodzony 1 XII 1898 roku w Wadowicach, przy-
był do zakładu 11 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
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mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
6.98 koron.

KRUPA Józef
liczba martykuły 170, urodzony 2 IX 1895 roku w Rudzie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KRUPIŃSKI Rudolf
liczba martykuły 132, przybył do zakładu 1 VIII 1903 roku, przyjęty na 
naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład około 
połowy X 1903 roku, pozostawił dług 9.40 koron. Uwagi: wyjechał.

KRUSZYŃSKI Karol
liczba martykuły 138, urodzony 20 X 1892 roku w Oświęcimiu, przy-
był do zakładu 31 VII 1905 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 20 II 1906 roku. Uwagi: wy-
stąpił z braku zdolności.

KRYSIAK Władysław
liczba martykuły 88, urodzony 23 IX 1893 roku w Poznaniu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 25 X 1907 roku, świadectwa 
wysłano, pozostawił dług 41.87 koron. Uwagi: nie chciał być, lunatyk.

KRYSTKOWIAK Antoni
liczba martykuły 159, urodzony 2 VI 1894 roku w Choryniu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

KRYZA Józef
liczba martykuły 25, urodzony 25 XII 1898 roku w Budapeszcie, przy-
jęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] gratis.

KRZĄKAŁA Wincenty
liczba martykuły 193, urodzony 24 III 1894 roku w Bykowinie [Górny 
Śląsk], przybył do zakładu 22 X 1908 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 25 VI 1912].
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KRZECZEK Jan
liczba martykuły 95, urodzony 24 V 1894 roku w Łyszkowicach, przy-
był do zakładu 1 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 100.28 koron. Uwagi: chorowity, dobry.

KRZEMIEŃ Władysław
liczba martykuły 233, urodzony 19 V 1895 roku w Brzezince, przybył 
do zakładu 6 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: skryty.

KRZESZ Zygmunt
liczba martykuły 1, urodzony 10 XI 1899 roku w Złoczowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KRZOSSOK Alojzy
liczba martykuły 42, urodzony 14 II 1897 roku w Benkowitz [Bieńko-
wice], przybył do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę stolar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KRZYSTKIEWICZ Bronisław
liczba martykuły 23, urodzony 25 VIII 1888 roku w Zatorze, przybył 
do zakładu 27 III 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił 
zakład 27 III 1906 roku. Uwagi: wstąpił do gimnazjum w Wadowicach.

KRZYWDZIŃSKI Piotr (ksiądz)
liczba martykuły 75, urodzony 30 X 1893 roku w Łąkoszu [k. Lubawy], 
przybył do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 30 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

[Nowicjat 1920/1921 w Kleczy Dolnej, święcenia kapłańskie 7 VII 1929 
w Turynie. Nauczyciel języków obcych: niemieckiego, angielskiego, 
francuskiego. Zmarł w Jaciążku 22 VII 1966 roku].

KRZYWKO Bartłomiej
liczba martykuły 113, urodzony 11 IV 1896 roku w Kuryłówce, przybył 
do zakładu 20 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 16 I 1909 roku, świadectwa wy-
słano. Uwagi: kłamliwy, próżniak.
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KRZYŻEWICZ Julian
liczba martykuły 71, urodzony 20 I 1893 roku w Kownie, przybył do 
zakładu 4 V 1907 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięcz-
na] 12 koron, opuścił zakład 30 V 1911 roku. Uwagi: dobry, wyzwolony.

[Uczył się rzemiosła w latach 1907–1911 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1911].

KRZYŻOWSKI Franciszek
braciszek <kandydat>, urodzony 1 IV 1886 roku w Tychowie, przybył 
do zakładu 2 XI 1910 roku, opuścił zakład 16 XII 1910 roku, świadec-
twa zabrał. Uwagi: chorowity, powolny w pracy.

KSIĘŻARCZYK Walenty
liczba martykuły 39, urodzony 16 XII 1890 roku w Szczucinie [Gali-
cja], przybył do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, po-
zostawił dług 54.40 koron. Uwagi: wyzwolony, charakter niestały.

[Klasyfikowany za lata 1904–1907 – kurs I (pierwsze półrocze 1905/1906), 
kurs III 1906/1907. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1908. 
Przebywał regularnie 4 lata].

KSYK Edward
liczba martykuły 142, urodzony 4 X 1895 roku w Zborowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 3 X 1910 roku. Uwagi: skryty.

KSYK Edward
liczba martykuły 353, urodzony 19 X 1898 roku w Kamiennej [poczta 
Kraków, Galicja], przybył do zakładu 26 VIII 1913 roku, przyjęty do 
klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 
VI 1916 roku, pozostawił dług 464.16 koron.

[Uczył się rzemiosła w roku 1909/1910 – kurs I. Wyjechał dobrowolnie 
3 X 1910 roku].

KUBELA Ferdynand
liczba martykuły 31, urodzony 11 XI 1896 roku w Solarni, przybył 
do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VII 1914 roku.
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KUBIAK Józef
liczba martykuły 42, urodzony 3 III 1898 roku w Brudniu Starym, 
przybył do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 IV 1911 roku. Uwagi: 
dobry, z powodu choroby.

KUBIENIEC Franciszek
liczba martykuły 87, urodzony 28 IX 1887 roku w Tarnowie [Podgórzu, 
Galicja], przybył do zakładu 21 I 1903 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata kwartalna 12.50 koron, opuścił zakład 3 IX 1904 roku, 
świadectwa wysłano 9 III 1907, pozostawił dług 113.85 koron. Uwagi: 
wyjechał jako złodziej.

[Klasyfikowany za rok 193/1904 – kurs II. Na kurs III nie przyjęty].

KUBIŃSKI Stanisław
urodzony 28 III 1890 roku w Krakowie, przybył do zakładu 26 VII 
1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 ko-
rony, opuścił zakład w VI 1903 roku.

KUBISIAK Jan
liczba martykuły 173, urodzony 10 VIII 1892 roku w Liliendorf [Sław-
sko Górne], przybył do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy 
II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 
1914 roku.

KUBISTY Jan
liczba martykuły 88, urodzony 20 VI … roku w Oświęcimiu, przy-
był do zakładu 30 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 8 koron.

KUCHARCZYK Rudolf
liczba martykuły 142, urodzony 14 IV 1899 roku w Miechowicach, 
przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KUCHARSKI Ludwik
liczba martykuły 33, urodzony 25 VIII 1892 roku w Rzeżuśni [guber-
nia Kielecka, poczta Miechów, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 
1 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 



132 Personel salezjański i wychowankowie zakładu im. Księdza Bosko …

12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: 
niestały, wyzwolony.

[Uczył się w latach 1907–1911 – kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wy-
zwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1911].

KUCHTA Mikołaj
liczba martykuły 108, urodzony 1 XII 1899 roku w Halembie, przy-
był do zakładu 2 X 1915 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 25 koron, opuścił zakład w XII 1916 roku (do Przemyśla), 
pozostawił dług 137.35 koron.

KUCHTA Tomasz
liczba martykuły 89, urodzony 13 VIII 1896 roku w Nowej Wsi, przy-
był do zakładu 31 X 1911 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

KUCHTA Tomasz
liczba martykuły 27, urodzony 13 VIII 1896 roku w Neudorfie [Nowej 
Wsi], przybył do zakładu 1 XII 1914 roku, przyjęty do klasy III gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 11 IV 1916 roku.

KUCIARA Zdzisław
liczba martykuły 82, urodzony 10 V 1904 roku w Żywcu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 25 koron.

[Zmarł 20 I 1920 roku w zakładzie jako uczeń kursu IV stolarstwa].

KUCZERA Antoni
liczba martykuły 356, urodzony 23 VI 1899 roku w Radziszowie, przy-
był do zakładu 26 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 1 VIII 1917 roku.

KUCZKIEWICZ Michał
liczba martykuły 90, urodzony 29 X 1898 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 16 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 IV 1913 roku, pozostawił 
dług 315.82 koron.
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KUCZKOWICZ Ignacy (ksiądz)
liczba martykuły 194, urodzony 30 III 1892 roku w Orawce [k. Krako-
wa], przybył do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 10 VIII 1909 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: do Radnej.

[Nowicjat 1910/1911 w Radnej, święcenia kapłańskie 2 VI 1918 w Oświę-
cimiu. Nauczyciel matematyki i dyrektor w: Różanymstoku, Aleksan-
drowie Kujawskim, a podczas II wojny światowej delegat inspektora dla 
domów włączonych do Republiki Białoruskiej. Zmarł 25 I 1970 w Gdań-
sku, w 78 roku życia, 59 ślubów zakonnych i 52 kapłaństwa].

KUCZYK Józef
liczba martykuły 62, urodzony 19 III 1901 roku w Górach, przybył 
do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 25 koron.

KUĆ Józef
liczba martykuły 28, urodzony 1 VI 1898 roku w Osieku, przybył 
do zakładu 2 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KUĆ Władysław
liczba martykuły 134, urodzony w Osieku, przybył do zakładu 18 IX 
1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 ko-
rony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

KUDZIELA Jan Kazimierz
liczba martykuły 170, urodzony 4 III 1896 roku w Oświęcimiu, przybył 
do zakładu 19 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: skryty, 
podejrzliwy.

KUJAWA Bronisław
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 20 V 1905 roku, opuścił za-
kład 8 VI 1905 roku, świadectwa wysłano 5 VII 1905.

KUKUCZKA Franciszek
liczba martykuły 116, urodzony 4 VIII 1894 roku w Rajczy, przybył 
do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-



134 Personel salezjański i wychowankowie zakładu im. Księdza Bosko …

ta mies[ięczna] 15 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku, pozostawił 
dług 37.78 koron. Uwagi: skryty, leniwy.

KULCZYCKI Julian
liczba martykuły 12, urodzony 21 IX 1899 roku w Oświęcimiu, przy-
był do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

KULCZYCKI Władysław
liczba martykuły 12, urodzony 9 II 1896 roku w Oświęcimiu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry, poszedł do gimnazjum do Krakowa.

KULIG Józef
liczba martykuły 301, urodzony 10 III 1899 roku w Suchej, przybył do 
zakładu 1 IX 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, opu-
ścił zakład 30 VI 1914 roku.

KULIK Augustyn
liczba martykuły 9, urodzony 7 XII 1899 roku w Oświęcimiu, przy-
był do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 11 V 1915 roku.

KULIK Karol
urodzony 29 III 1887 roku w Przewałach, przybył do zakładu 20 XI 
1908 roku, przyjęty na naukę kowalstwa, opuścił zakład 22 VIII 1910 
roku. Uwagi: <skierowany> do Radnej.

KULINOWSKI Feliks
liczba martykuły 228, urodzony 31 X 1890 roku w Wojniczu [Galicja], 
przybył do zakładu 17 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku. Uwagi: 
wyzwolony, dobry.

[Uczył się rzemiosła w latach 1905–1909 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1909].
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KUŁACZ Wojciech
liczba martykuły 162, urodzony 8 IV 1904 roku w Groblach, przy-
był do zakładu 4 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

KUŁAK Zenon
liczba martykuły 14, urodzony 22 VI 1893 roku w Bukowcu, przybył 
do zakładu 24 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony (gratis), opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: 
udany, do nowicjatu.

KUNA Franciszek
liczba martykuły 174, urodzony 25 IX 1884 roku w Kobylej Górze [Ko-
bylogórze], Poznańskie], przybył do zakładu 13 I 1904 roku, przyjęty na 
naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 14 VI 
1905 roku, pozostawił dług 254.16 koron (3 XII 1907 – 217.23 m[arek]).

[Klasyfikowany od drugiego półrocza 1903/1904 i w roku 1904/1905  – 
kursy I i II. Nie przyjechał na III rok].

KURC Antoni
liczba martykuły 190, urodzony 7 III 1896 roku w Bytomiu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1913 roku, student, opłata mies[ięczna] 30 koron, 
opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 31.74 koron.

KURCZABA Władysław
liczba martykuły 140, urodzony 7 I 1892 roku w Dobii, przybył do 
zakładu 30 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 VI 1908 roku, świadectwa za-
brał, pozostawił dług 89.50 koron. Uwagi: dobrowolnie, ukryty, uparty.

KURDOWSKI Stefan
liczba martykuły 137, urodzony 6 V 1897 roku w Nawojowej Górze, 
przybył do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony.

KURDZIEL Jan (ksiądz)
liczba martykuły 10, urodzony 22 X 1891 roku w Sielcu, przybył 
do zakładu 27 X 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa 
do ks. inspektora. Uwagi: do nowicjatu.
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[Ur. 23 X 1891 w Kałuszynie. Nowicjat 1908/1909 w Radnej, święce-
nia kapłańskie 25 V 1918 w Albenga (Włochy). Aresztowany 17 II 1941 
w Płocku, został przewieziony do obozu w Działdowie, gdzie zmarł 22 
VIII 1941 roku,w 50 roku życia, 32 ślubów zakonnych i 23 kapłaństwa].

KUROK Wit
liczba martykuły 261, urodzony 29 VI 1899 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 13 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 23 IV 1914 roku, pozostawił 
dług 132.79 koron.

Ks. KURPISZ Teodor
urodzony 2 XI 1868 roku w Bukowcu [Górnym k. Leszna], przybył do 
zakładu 14 X 1900 roku. Uwagi: do Wiednia.

[Nowicjat 1895/1896 Ivrea (Włochy), święcenia kapłańskie 9 V 1900 
w Busto Arsizio k. Mediolanu. Był dyrektorem domów w: Wiedniu, 
Oświęcimiu, w Krakowie Studentatu Filozoficznego, Marszałkach, 
oraz przez rok magistrem nowicjatu w Oświęcimiu. Zmarł 18 IV 1934 
w Ostrzeszowie, w 66 roku życia, 38 ślubów zakonnych i 34 kapłaństwa].

KURYŁŁO Józef
liczba martykuły 43, urodzony 22 I 1894 roku w Dzikowie, przybył 
do zakładu 30 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: lekkomyślny.

KURYŁŁO Władysław
liczba martykuły 12, urodzony 15 VI 1892 roku w Dzikowie, przybył 
do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 15 VI 1907 roku, świadectwa 
odesłane 3 VI 1907. Uwagi: nie chciało mu się pracować.

[Uczył się rzemiosła w roku 1906/1907 – kurs I i za ten klasyfikowany. 
Na II kurs nie przyjechał].

KURYŁŁOWICZ Adam
liczba martykuły 206, urodzony 20 XII 1890 roku w Kłyżowie [Gali-
cja], przybył do zakładu 30 VII 1904 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 8 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: dobry.
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[Klasyfikowany za lata 1904–1904 – kursy II-V. Wyzwolony, świadectwo 
wyzwolin z dnia 30 VI 1908].

KURZ Paweł
liczba martykuły 190, urodzony 2 XII 1894 roku w Benthen, przy-
był do zakładu 5 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

KUŚMIERZ Kazimierz
przybył do zakładu 1 VIII 1906 roku, opuścił zakład 8 IX 1906 roku, 
świadectwa wysłano 25 X 1906.

KUŹNIAR Mieczysław
liczba martykuły 117, urodzony 12 III 1900 roku w Albigowej, przy-
był do zakładu 5 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 25 koron.

KUŹNIAR Stanisław
liczba martykuły 180, urodzony 21 IV 1892 roku w Przeworsku, przy-
był do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 15 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa 
do ks. inspektora, pozostawił dług 52.55 koron. Uwagi: do nowicjatu.

KUŹNIARSKI Augustyn
liczba martykuły 5, urodzony 12 VIII 1892 roku w Oświęcimiu, przy-
był do zakładu 20 VIII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opu-
ścił zakład na początku X 1903 roku, pozostawił dług 49.89 koron. 
Uwagi: uciekł, skryty.

KUŻYMIERSKI
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 12 II 1904 roku, opuścił za-
kład 2 VII 1904 roku.

KWAPULIŃSKI [Jan] Ludwik (ksiądz)
kl[eryk]. Uwagi: <skierowany> do Radnej.

[Syn Jana, zamieszkałego w Królówce, poczta Waszczyce. Urodził się 18 
VIII 1878 w Świętochłowicach (w Wołnowcu). Nowicjat 1901/1902 Ivrea 
(Włochy), święcenia kapłańskie 7 I 1912 w Krakowie. Po święceniach 
pracował w zakładzie 1911–1913. Zmarł 28 I 1918 w Królówce, w 40 roku 
życia, 16 ślubów zakonnych i 6 kapłaństwa].
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KWARCIŃSKI Ludwik
liczba martykuły 31, urodzony 7 VIII 1888 roku w Osobnicy, przybył 
do zakładu 4 XII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił 
zakład 30 VI 1906 roku, świadectwa wysłano 13 VIII 1906. Uwagi: 
trudny charakter.

KWAŚNIEWSKI Mieczysław
liczba martykuły 276, urodzony 4 VIII 1899 roku w Krościenku, przy-
był do zakładu 31 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

LAMBERT Eugeniusz
liczba martykuły 259, urodzony 13 VIII 1898 roku w Krakowie, przy-
był do zakładu 8 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 13 VII 1914 roku.

LAMPARSKI Józef
liczba martykuły 229, urodzony 16 IV 1895 roku w Nieszawie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 14.06 koron.

LAMPARSKI Leon
liczba martykuły 322, urodzony w Meszowie, przybył do zakładu 1 
VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 
12 koron.

LAPE Ignacy
liczba martykuły 127, urodzony 21 II 1902 roku, przybył do zakła-
du 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata roczna 
500 koron.

LASEK Jan
liczba martykuły 44, urodzony 11 VII 1891 roku w Kozach [Galicja], 
przybył do zakładu 31 VIII 1905 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, pozosta-
wił dług 150 koron. Uwagi: wyzwolony, dobry.

[Uczył się rzemiosła w latach 1905–1909 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1909].
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LASKOWSKI Mieczysław
liczba martykuły 106, przybył do zakładu 5 X 1915 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 
1916 roku, pozostawił dług 137.91 koron.

LASKOWSKI Mieczysław
liczba martykuły 106, urodzony 18 IV 1900 roku w Chorzewie, przy-
był do zakładu 5 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 115.24 koron.

LASKOWSKI Paweł
liczba martykuły 136, urodzony 14 VIII 1889 roku w Lubichowie, 
przybył do zakładu 29 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 11 XII 1908 roku. Uwa-
gi: wydalony za listy miłosne z osobami z zewnątrz.

LASKOWSKI Piotr
urodzony 7 VIII 1887 roku w Sulmierzycach, przybył do zakładu 1 X 
1900 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił zakład 4 XII 1902 
roku, pozostawił dług 10.51 koron. Uwagi: w gimnazjum w Krakowie.

LASKOWSKI Zygmunt
liczba martykuły 120, przybył do zakładu 5 X 1915 roku, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 163.82 koron.

LASOTA Antoni
liczba martykuły 176, urodzony 11 VI 1901 roku w Borku Starym, 
przybył do zakładu 30 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 13 X 1912 roku.

LATER Józef
liczba martykuły 98, urodzony w 1900 roku w Rzekocimiu, przybył 
do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

LAZARSKI Stanisław
liczba martykuły 207, urodzony 5 V 1895 roku w Żywcu [Galicja], 
przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
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opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, pozo-
stawił dług 78.27 koron.

[Uczył się rzemiosła w latach 1909–1913 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 29 VI 1913. Wydano na 
własne żądanie duplikat „Świadectwa wyzwolin: dnia 5 XII 1921, podpi-
sany L. Markiewicz].

LECH Józef
liczba martykuły 101.

LECH Rudolf
liczba martykuły 101, urodzony (25) 31 VI 1898 roku w Rzeżuśni, 
przybył do zakładu 1 IX 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony.

LEKSTON Władysław
liczba martykuły 120, urodzony 20 V 1887 roku w Bukownie, przybył 
do zakładu 23 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, pozostawił 
dług 131 koron (53.41 rubli, 3 XII 1907 odp. że nie zapłaci). Uwagi: 
wydalony z końcem roku, trudny charakter.

LEMPART Tadeusz
liczba martykuły 112, urodzony 1 VII 1895 roku w Wesołej, przybył 
do zakładu 16 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 7 IX 1906 roku, świadectwa 
odebrała matka 2 X 1906. Uwagi: zbiegł.

LENARTH August
opuścił zakład 1 XI 1904 roku.

LENIK Piotr
liczba martykuły 244, urodzony 29 VI 1896 roku w Grojcu, przybył 
do zakładu 8 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

LENIK Piotr
liczba martykuły 244, urodzony 29 VI 1896 roku w Grójcu, przybył do 
zakładu 8 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.
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LEŚNIAK Antoni
liczba martykuły 34, urodzony 12 VI 1900 roku w Radziechowie, przy-
był do zakładu 14 I 1916 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

LEŚNIAK Franciszek
liczba martykuły 83, urodzony 10 X 1901 roku w Oświęcimiu, przy-
był do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron (Księżna płaci).

LEŚNIAK Karol
liczba martykuły 239, urodzony 8 IX 1898 roku w Zbydniowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
91.73 koron.

LEŚNIKOWSKI Ludwik
liczba martykuły 142, urodzony 5 III 1894 roku w Białym Kościele, 
przybył do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

LEWANDOWSKI Jędrzej
liczba martykuły 39, urodzony 19 XII 1890 roku w Szczucinie, przybył 
do zakładu 28 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 15 V 1906 roku, pozostawił dług 
21.02 koron.

LEWANDOWSKI Karol (ksiądz)
liczba martykuły 181, urodzony w 1901 roku w Pawlinowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1914 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

[Ur. 14 XI 1901 w Wawrzymoniu k. Konina. Nowicjat 1919/1920 w Kra-
kowie, święcenia kapłańskie 6 VII 1930 w Turynie. Muzyk, wykładowca 
w Szkole Organistowskiej w Przemyślu, zmarł 25 III 1976 roku w Kiel-
cach, w 75 roku życia, 56 ślubów zakonnych i 46 kapłaństwa].

LEWANDOWSKI Leon (koadiutor)
braciszek <kandydat>, urodzony 19 XII 1890 roku w Szczucinie, przy-
był do zakładu 27 VIII 1903 roku, opuścił zakład 28 III 1906 roku, 
świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: do nowicjatu.
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[Ur. 14.01.1880 w Kleczewie k. Konina. Nowicjat 1905/1906 w Daszawie. 
Zazwyczaj pracował jako kościelny, zmarł 27 XI 1950 roku w Warszawie 
w 70 roku życia i 44 ślubów zakonnych].

LEWANDOWSKI Stanisław
liczba martykuły 184, urodzony 8 V 1902 roku w Warzymowie, przy-
był do zakładu 10 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 25 koron.

LEWICKI Jan
liczba martykuły 348, urodzony 20 XII 1900 roku w Czułowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1918 roku, pozostawił 
dług 23.48 koron.

LEWICKI Michał
liczba martykuły 180, urodzony 15 IX 1896 roku w Privos [Przywóz, 
Ostrawa], przybył do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę sto-
larstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, 
świadectwa odesłano 9 X 1913, pozostawił dług 203.67 koron. Uwagi: 
nie przyjęto, gałgan.

LEWKO Roman
liczba martykuły 175, urodzony 29 II 1901 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 V 1915 roku, pozostawił 
dług 127.12 koron.

LEWKOWICZ Adam
liczba martykuły 221, urodzony 24 XII 1896 roku w Wieliczce, przy-
był do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: skryty, 
złośliwy.

LIBERSKI Aleksander
liczba martykuły 54, urodzony 15 II 1890 roku w Małobądzu, przybył 
do zakładu 21 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 29 IV 1909 roku. Uwagi: skryty, 
wystąpił dobrowolnie.
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LICHAJ Stanisław
liczba martykuły 145, urodzony 26 IV 1897 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: słaby w nauce, lekkomyślny.

LICHOŃ Teofil
liczba martykuły 179, urodzony 16 II 1899 roku w Dobczycach, przy-
był do zakładu 2 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: dobry, 
słaby w nauce.

LIGENCA Ludwik
liczba martykuły 27, urodzony 25 VIII 1897 roku w Rotzanowicach, 
przybył do zakładu 2 VIII 1910 roku (1 VIII 1911), przyjęty do klasy 
I gimnazjum (na naukę krawiectwa), opłata mies[ięczna] 22 korony (12 
koron), opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 33.64 koron.

LIGENCA Ludwik
liczba martykuły 27, urodzony 25 VIII 1897 w Rotranowicach, przy-
był do zakładu 2 VIII 1910 roku, 1 VIII 19111 roku przyjęty na naukę 
I krawiectwa, do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 12 koron, opła-
ta miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 33,64 koron.

LIGOŃ Kazimierz
liczba martykuły 260, urodzony 1 II 1897 roku w Krynicy, przybył 
do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: nie-
stały, słaby w nauce.

LIKUS Józef
liczba martykuły 216, urodzony 19 II 1897 roku w Zagórzu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 16 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 89.49 koron.
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LIKUS Stanisław
liczba martykuły 17, urodzony 30 IV 1895 roku w Zagórzu [ad Chrza-
nów, Galicja], przybył do zakładu 10 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 25 VI 1912].

LIKUS Wincenty
liczba martykuły 217, urodzony 12 I 1899 roku w Zagórzu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 8 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

LIPA Józef
liczba martykuły 67, urodzony 3 II 1897 roku w Siadzinie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 18 II 1910 roku. Uwagi: 
tępy, dobry.

LIPIŃSKI Paweł
liczba martykuły 8, urodzony 20 VIII 1898 roku w Bismarckhütte 
[Chorzów Batory], przybył do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty na 
naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 
1914 roku.

LIPKOWSKI Leon
liczba martykuły 265, urodzony w 1899 roku w Adabazar [Turcja], 
przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony.

Ks. LIPSKI Stefan
urodzony w Kromołowie, przybył do zakładu 1 IX 1907 roku, opu-
ścił zakład 21 XII 1907 roku. Uwagi: poradzono mu aby sobie miejsca 
szukał.

LISIEWICZ Tadeusz
liczba martykuły 280, urodzony 27 X 1900 roku w Rozwadowie, przy-
był do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 71.40 koron.
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LISONEK Franciszek
liczba martykuły 79, urodzony 16 V 1893 roku w Kołodnie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 16 I 1909 roku. Uwagi: dobry, 
chorowity.

LISOŃ Józef
liczba martykuły 43, urodzony 18 III 1900 roku w Laurahucie [Sie-
mianowice Śląskie], przybył do zakładu 2 IV 1916 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 9 IV 
1916 roku.

LISTOPAD Łukasz
liczba martykuły 5, urodzony 20 X 1890 roku w Warężu, przybył 
do zakładu 20 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 25 VI 1907 roku, świadectwa 
wysłano 25 IV 1908, pozostawił dług 150.46 koron. Uwagi: trudny 
charakter.

LISZKA Józef (ksiądz)
liczba martykuły 32, urodzony 3 VII 1894 roku w Hiondzlas [Księ-
żymlesie k. Gliwic], przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 
VI 1913 roku. Uwagi: <wyjechał> do Radnej.

[Wieloletni dyrektor różnych zakładów salezjańskich, zmarł 28 II 1945 
roku w Przemyślu].

LISZKA Teofil
liczba martykuły 32, urodzony 19 IV 1897 roku w Hiondzlas, przy-
był do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 20 VI 1915 roku, pozostawił 
dług 89.13 koron.

LITWICKI Henryk
liczba martykuły 30, urodzony 22 V 1893 roku w Bobrku [poczta 
Oświęcim, Galicja], przybył do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty na 
naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 11 IV 
1907 roku. Uwagi: wydalony z powodu kradzieży.
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[Uczył się rzemiosła w roku 1906/1907 – kurs I (pierwsze półrocze). Wy-
jechał dobrowolnie w kwietniu 1907 roku].

LITWIN Józef
liczba martykuły 53, urodzony 19 I 1898 roku w Podborzu, przybył 
do zakładu 26 VIII 19… roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 4.78 koron.

LITWIŃSKI Stanisław
liczba martykuły 4, urodzony 11 III 1887 roku w Radoczy, przybył do 
zakładu 7 I 1903 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięcz-
na] 12 koron, opuścił zakład 28 XI 1903 roku, świadectwa zabrał, po-
zostawił dług 28.93 koron. Uwagi: wydalony z powodu nieposłuszeń-
stwa i kradzieży.

[Na III rok nie przyjęty].

LOGAR Antoni
liczba martykuły 34, urodzony w 1888 roku w Dobrowie (Krain), przy-
był do zakładu 3 IX 1906 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opu-
ścił zakład 30 VI 1907 roku, świadectwa do ks. inspektora, pozostawił 
dług 138.77 koron. Uwagi: do nowicjatu.

LOREK Józef
liczba martykuły 45, urodzony 17 VII 1892 roku w Ugodzie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 19 X 1907 roku. Uwagi: wyje-
chał z powodu choroby.

Kl. LOSKA Józef
urodzony 30 I 1884 roku w Wygorzelach, przybył do zakładu 10 X 
1904 roku. Uwagi: <wyjechał> do Radnej.

LOSTER Józef
kucharz, urodzony 28 VIII 1874 roku w Zatoce, przybył do zakładu 25 
IX 1909 roku. Uwagi: 5 lat temu został wydalonym …
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LOSTER Józef
kucharz, urodzony 28 VIII 1874 w Oltenhausen Zatoka [Altenhausen, 
polski Starogród], przybył do zakładu 25 IX 1909 roku. Uwagi: 5 lat 
temu został wydalony.

LUBERDA Longin
liczba martykuły 19, urodzony 21 II 1903 roku w Wadowicach, przybył 
do zakładu 5 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 3 V 1918 roku.

LUCYANEK Szymon
braciszek <kandydat>, urodzony 19 X 1888 roku w Skowieczyn, przy-
był do zakładu 23 X 1908 roku, opuścił zakład 24 VI 1909 roku. Uwagi: 
wystąpił i wydalony.

LUKAS Kazimierz
liczba martykuły 52, urodzony 26 V 1896 roku w Oświęcimiu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata miesięczna 15 koron (12 koron).

LUKAS Kazimierz
liczba martykuły 52, urodzony 26 V 1896 roku w Oświęcimiu [Ga-
licja], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku (4 VIII 1909), przyjęty do 
klasy I gimnazjum (na naukę krawiectwa), opłata mies[ięczna] 15 ko-
ron (12 koron).

[Uczył się rzemiosła w roku 1909/19010 – kurs I i za ten klasyfikowany. 
Wyjechał 10 XII 1910 roku].

LUKSA Robert
liczba martykuły 133, urodzony 5 VI 1901 roku w Rossborgu [Ross-
berg, polski Rozbark, dzielnica Bytomia], przybył do zakładu 1 X 1915 
roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 20 marek, 
opuścił zakład 30 VI 1917 roku, pozostawił dług 147.11 koron.

LURANIEC Franciszek
liczba martykuły 149, urodzony 5 XII 1895 roku w Bierzanowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.
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LURANIEC Franciszek
liczba martykuły 149, urodzony 5 XII 1895 w Bierzanowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłat mie-
sięczna 12 koron.

ŁABUCKI Józef
liczba martykuły 120, urodzony 3 XII 1894 w Głogowie, przybył do 
zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mie-
sięczna 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

ŁABUDZKI Władysław
liczba martykuły 109, urodzony 20 III 1897 roku w Głogowie, przybył 
do zakładu 6 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 4 X 1914 roku.

ŁACH Kazimierz
liczba martykuły 72, urodzony 2 III 1888 roku w Krakowie [Galicja], 
przybył do zakładu 1 XII 1902 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata kwartalna 20 koron, opuścił zakład 10 IX 1905 roku. Uwagi: 
wydalony z powodu nieposłuszeństwa.

[Uczył się rzemiosła w latach 1903–1905 – kurs II–III i za te klasyfiko-
wany. Na kurs IV nie przyjechał].

ŁADOŚ Adam
liczba martykuły 317, urodzony 21 VII 1899 roku w Głogowie, przybył 
do zakładu 24 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 7 VII 1914 roku, pozostawił 
dług 6.50 koron.

ŁANOWY Alojzy
liczba martykuły 24, urodzony 21 V 1893 roku w Rodatyczach, przy-
był do zakładu 23 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

ŁATKA Maciej
braciszek <kandydat>, urodzony w 1882 roku w Porąbce, przybył do 
zakładu w X 1903 roku, opuścił zakład w IV 1906 roku. Uwagi: do 
nowicjatu.
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ŁATKA Paweł
liczba martykuły 328, urodzony 25 I 1899 roku w Pogrzebieniu, przy-
był do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozostawił dług 
4.79 koron.

Kl. ŁATKA
asystent, urodzony 15 I 1886 roku w Pogrzebieniu, przybył do zakła-
du 1 VIII 1909 roku, opuścił zakład 18 X 1911. Uwagi: <wyjechał> do 
Przemyśla.

ŁAWICKI Stanisław
urodzony 1 X 1889 roku w Śremie (pow. Poznań).

ŁAZARSKI Kazimierz
liczba martykuły 257, urodzony 26 IX 1891 roku w Nowym Sączu [Ga-
licja], przybył do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. 
Uwagi: dosyć dobry, wyzwolony.

[Uczył się rzemiosła w latach 1907–1911 – kursy I–IV. Wyzwolony, świa-
dectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1911].

ŁAZICKI Wacław
liczba martykuły 24, urodzony w 1892 roku w Rycicach, przybył 
do zakładu 8 IX 1914 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 VII 1917 roku.

ŁAZOWSKI Kazimierz
liczba martykuły 168, urodzony 4 III 1894 roku w Warszawie, przybył 
do zakładu 8 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 18 V 1908 roku, pozostawił 
dług 244.53 koron (125, przysłał 11 XI 1908). Uwagi: wyjechał z powo-
du choroby, krnąbrny.

ŁĘGOSZ Jakub
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 31 V 1904 roku, opuścił za-
kład 7 X 1904 roku. Uwagi: wystąpił z powodu choroby.
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ŁISZKO Józef
liczba martykuły 32, urodzony 3 VIII 1894 roku w Hiondzlas, przybył 
do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
miesięczna 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku. Uwagi: [wyje-
chał] do Radnej.

ŁOBACZ Józef (ksiądz)
liczba martykuły 406, urodzony 10 XI 1892 roku w Pawlickach [Paw-
lukach, k. Włodawy], przybył do zakładu 14 XI 1913 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 koron.

[Urodził się 9 IX 1892 roku.Nowicjat 1916/1917 w Pleszowie, święcenia 
kapłańskie 31 VII 1927 w Rzymie. Wykładowca fizyki i filozofii. Po-
dejrzany o szpiegostwo, ponieważ spowiadał żołnierzy niemieckich. 
Aresztowany we Włoszech 1 X 1944 i przewieziony do obozu zagłady 
Mauthausen, gdzie zmarł w dniu wyzwolenia obozu 3 V 1945 roku, w 53 
roku życia, 28 ślubów zakonnych i 18 kapłaństwa].

ŁOBODA Jan
liczba martykuły 285, urodzony 7 II 1900 roku w Mokotowie, przy-
był do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

ŁODYGA Kazimierz
liczba martykuły 23, urodzony 5 VI 1892 roku w Piotrkowie, przyjęty 
do klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 
4 I 1916 roku, pozostawił dług 217.44 koron.

ŁOJEK Józef
przybył do zakładu 27 VII 1904 roku, przyjęty na naukę szewstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład w X 1904 roku.

ŁOMOSIK Ludwik
liczba martykuły 233, urodzony 2 VI 1892 roku w Pruchnie [Śląsk], 
przybył do zakładu 15 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 25 VI 1907 roku.

[Uczył się rzemiosła w roku 1906/1907 – kurs I. Na kurs II nie przyje-
chał].
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ŁUCZAK Kazimierz
liczba martykuły 59, urodzony 6 V 1891 roku w Poznaniu, przybył 
do zakładu 10 IV 1913 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
58.50 koron do końca roku, gratis z początku roku, 18 marek od 1 X 
1913, opuścił zakład 10 XI 1913 roku, świadectwa wysłano 4 XII 1913, 
pozostawił dług 10.80 koron. Uwagi: słaby w nauce.

ŁUKAS Tadeusz
liczba martykuły 166, urodzony 2 XII 1892 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 6 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład w 1905 roku. Uwagi: do gimna-
zjum w Krakowie.

ŁUKASIEWICZ Jacek
liczba martykuły 44, urodzony 15 VIII 1884 roku w Koropcu, przybył 
do zakładu 13 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił 
zakład w VI 1905 roku, świadectwa do ks. inspektora, pozostawił dług 
150 koron. Uwagi: do nowicjatu.

ŁUKASIEWICZ Maciej
przybył do zakładu 5 III 1905 roku, szewc, opuścił zakład 27 VIII 1905 
roku. Uwagi: nie chciał być braciszkiem.

ŁUNIEWSKI Stanisław
liczba martykuły 137, urodzony 18 III 1889 roku w Radomiu, przybył 
do zakładu 30 XII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 31 I 1905 roku, świadectwa 
wysłano 12 II 1905, pozostawił dług 176.23 koron (70.49 rubli 3 XII). 
Uwagi: wydalony, trudny charakter.

ŁYKO Sebastian
liczba martykuły 46, urodzony 4 VIII 1890 roku w Zasowie, przybył 
do zakładu 1 IX 1905 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 14 IX 1905 roku.

MAC Józef
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 14 VIII 1902 roku, opuścił 
zakład 28 VIII 1902 roku.
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MACH Franciszek
urodzony w Przeworsku, przybył do zakładu 1 VIII 1904 roku, przyję-
ty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
10 VIII 1904 roku, świadectwa przesłano 27 II 1904.

MACH Tadeusz
liczba martykuły 181, urodzony 28 I 1893 roku w Rudawie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 26 VI 1905 roku. Uwagi: do 
gimnazjum w Krakowie.

MACHOŃ
kucharz, przybył do zakładu 2 VI 1904 roku, opuścił zakład 16 V 1905 
roku, świadectwa zabrał. Uwagi: wydalony (spinte).

MACHURA Władysław
liczba martykuły 194, urodzony 4 V 1900 roku w Monowicach, przy-
był do zakładu 11 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 IV 1913 roku.

MADEJ Marcelli
liczba martykuły 330, urodzony w 1900 roku w Stanisławowie, przy-
był do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 20.45 koron.

MADEJ Władysław
liczba martykuły 243, urodzony w Pogoni, przybył do zakładu 1 VIII 
1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, 
opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 61.92 koron.

MADZIARA Julian
liczba martykuły 80, urodzony 2 IV 1892 roku w Rakowicach, przybył 
do zakładu 8 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
wysłano 16 VII 1909, pozostawił dług 42.29 koron. Uwagi: lekkomyśl-
ny, dobry.
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MADZIARA Stanisław
liczba martykuły 110, urodzony 13 II 1889 roku w Wielkich Drogach, 
przybył do zakładu 5 VIII 1902 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1905 roku, świa-
dectwa zabrał. Uwagi: do gimnazjum w Wadowicach.

MAGDA Edward
liczba martykuły 25, urodzony 4 X 1889 roku w Rzeszowie, przybył 
do zakładu 13 VII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1905 roku, świadectwa 
odesłano 6 VIII 1906. Uwagi: do nowicjatu.

MAJ Franciszek
braciszek <kandydat>, ślusarz, urodzony 25 IX 1884 roku w Kościel-
cu, przybył do zakładu 24 X 1907 roku, opuścił zakład 10 I 1908 roku. 
Uwagi: wyjechał z powodu choroby.

MAJ Stanisław
liczba martykuły 232, urodzony 7 II 1893 roku w Kościelcu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 29 VIII 1909 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 250.09 koron. Uwagi: wyjechał, skryty, zł.

MAJCHER
liczba martykuły 26, przybył do zakładu 1 XII 1915 roku, student, 
opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozo-
stawił dług 1.15 koron.

MAJCHRZYCKI Antoni
liczba martykuły 96, urodzony 15 V 1895 roku w Warszawie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 5 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 5.34 koron.

MAJCHRZYCKI Jan
liczba martykuły 294, urodzony 25 X 1897 roku w Błażejowie, przy-
był do zakładu 2 IX 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, 
opuścił zakład 30 VI 1914 roku.
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MAJDAK [Majduk] Michał
liczba martykuły 196, urodzony 3 VI 1887 roku w Przyborowie [pocz-
ta Jeleśnia, Galicja], przybył do zakładu 19 VIII 1904 roku, przyjęty 
na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 6 
VI 1906 roku, pozostawił dług 81.31 koron. Uwagi: wysłany z powodu 
kradzieży.

[Uczył się rzemiosła w latach 1904–1906 – kurs I, II (drugi pierwsze pół-
rocze) i za te klasyfikowany. Wydalony za kradzież w 1906 roku].

MAJEWSKI Roman
liczba martykuły 69, urodzony 22 IV 1895 roku w Skale, przybył 
do zakładu 1 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 4 V 1913 roku.

MAKARSKI Julian
liczba martykuły 141, urodzony 11 IX 1898 roku w Kamionce, przybył 
do zakładu 1 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 20 X 1910 roku. Uwagi: dziwak, 
słaby w nauce.

MAKARSKI Julian
liczba martykuły 287, urodzony 23 X 1898 roku w Skarżysku, przy-
był do zakładu 1 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 16 XII 1914 roku, pozostawił 
dług 35.53 koron.

MAKARSKI Kazimierz
liczba martykuły 147, urodzony 6 II 1894 roku w Szydłowcu, przybył 
do zakładu 17 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

MALEWSKI Juliusz
liczba martykuły 220, urodzony 29 III 1899 roku w Woritten [Woryty], 
przybył do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

MALEWSKI Paweł
liczba martykuły 202, urodzony 2 VII 1899 roku w Tomaszkowie, 
przybył do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.
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MALINOWSKI Bogumił
liczba martykuły 295, urodzony w 1896 roku w Podlesiu, przybył 
do zakładu 1 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

MALINOWSKI Dionizy
liczba martykuły 21, urodzony 25 X 1898 roku w Korostowie, przybył 
do zakładu 10 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

MALINOWSKI Wincenty
liczba martykuły 23, urodzony w Biskupicach, przybył do zakładu 1 
XI 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 
koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku, pozostawił dług 42.56 koron.

MALINOWSKI Władysław
liczba martykuły 269, urodzony 26 X 1898 roku w Ciężowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

MALISZEWSKI Leon
liczba martykuły 74, urodzony 8 IV 1894 roku w Bolesławiu, przybył 
do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry, leniwy w nauce.

MALSKI Franciszek
liczba martykuły 115, urodzony 7 XI 1890 roku w Krakowie [Galicja], 
przybył do zakładu 14 I 1904 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 19 VI 1905 roku, pozostawił 
dług 64.85 koron. Uwagi: odpisał 22 III 1906 że nie zwróci bo nie ma.

[Uczył się rzemiosła w latach szkolnych 1903–1905 – kurs I, II i za te 
klasyfikowany (drugie półrocze kursu I nie klasyfikowany). Na kurs III 
nie przyjechał].

MALUSZEK Marian
liczba martykuły 90, urodzony 27 X 1895 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrała ciotka. Uwagi: dobry.
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MAŁEK Józef
liczba martykuły 156, urodzony w Krakowie, przybył do zakładu 4 
VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 15 VI 1914 roku, pozostawił dług 4.50 koron.

MAŁKIEWICZ Michał
liczba martykuły 115, urodzony 9 X 1895 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa 
zabrano, pozostawił dług 38.45 koron. Uwagi: niestały.

MAŁKOWSKI Kazimierz
liczba martykuły 75, przybył do zakładu 27 VII 1904 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
19 IX 1904 roku, świadectwa przesłano, pozostawił dług 25.31 koron. 
Uwagi: nie ma adresu.

MAMICA [Władysław]
liczba martykuły 172, urodzony 25 VI 1889 roku w Bulowicach [Ga-
licja], przybył do zakładu 4 I 1904 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1904 roku.

[Uczył się rzemiosła w roku szkolnym 1903/1904 – kurs I i klasyfikowany 
za drugie półrocze. Nie powrócił na kurs II.

Ks. MANASSERO Emanuel
dyrektor, urodzony 13 IX 1873 roku w Bene Vagienna, przybył do za-
kładu w XII 1899 roku. Uwagi: inspektor w X 1905, dnia 18 X 1911 
powrócił do Włoch.

[Po przybyciu do Oświęcimia przejął po ks. Franciszku Trawińskim 
obowiązki dyrektora i budowniczego zakładu oświęcimskiego. W paź-
dzierniku 1905 roku został mianowany inspektorem nowej inspektorii 
Świętych Aniołów Stróżów z siedzibą w Oświęcimiu. Po uroczysto-
ściach 10-lecia zakładu oświęcimskiego 15 X 1911 roku ks. Manassero 
odjechał do Turynu aby objąć Inspektorię Podalpejską Maryi Wspomo-
życielki (Inspektoria Subalpina), którą otrzymał w dowód uznania ze 
strony przełożonych].



157Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

MANASTERSKI Marian
liczba martykuły 15, urodzony 20 IV 1904 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 4 IX 1912 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 28 XI 1912 roku.

MANECKI Edward
liczba martykuły 351, urodzony 6 X 1902 roku w Imielinie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 246.33 koron.

MAŃKOWSKI Stefan
liczba martykuły 117, urodzony 6 IV 1899 roku w Warszawie, przybył 
do zakładu 21 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 407.05 koron.

MARCHEWKA Franciszek
liczba martykuły 354, urodzony 19 IV 1900 roku w Prościejowie 
[Prostějov], przybył do zakładu 26 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II 
gimnazjum, opłata mies[ięczna] gratis, opuścił zakład w VII 1917 roku.

MARCHWICKI Andrzej
liczba martykuły 55, urodzony 15 X 1883 roku w Orpiszewie, przybył 
do zakładu 12 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 5 koron, opuścił zakład 1 IV 1903 roku, świadectwa wy-
słano 6 XII 1904. Uwagi: skryty.

MARCINIEC
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 21 III 1902 roku, opuścił 
zakład 20 XI 1902 roku, świadectwa zabrał.

MARCINKOWSKI Stanisław
aspirant, liczba martykuły 79, przybył do zakładu 22 IV 1907 roku, 
opuścił zakład 24 VI 1906? roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwa-
gi: do nowicjatu.
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MARCOŃ Zygmunt
liczba martykuły 201, urodzony 28 XII 1894 roku w Łodzi [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 6 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę szew-
stwa, opłata mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–1913 – 
kursy I–IV, nieklasyfikowany z powodu choroby w drugim półroczu 
kursu III – 1911/1912. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 29 VI 
1913 roku].

MARCYANIAK Franciszek
liczba martykuły 28, urodzony 17 I 1889 roku w Osięcinach, przybył 
do zakładu 24 VII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
roczna 250 koron, opuścił zakład 13 III 1905 roku, pozostawił dług 
41.04 koron (4 XII 1907 16.57 rubli). Uwagi: do gimnazjum w Krakowie.

MARCZAK Franciszek
braciszek <kandydat>, urodzony 14 VI 1889 roku w Zarudzie, przybył 
do zakładu 25 IX 1909 roku, opuścił zakład 16 III 1910 roku. Uwagi: 
nieodpowiedni.

MAREK Jan
liczba martykuły 260, urodzony 8 VI 1895 roku w Łodygowicach, 
przybył do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 10 IX 1909 roku, świa-
dectwa zabrał ojciec, pozostawił dług 8 koron. Uwagi: dobry, trochę 
skryty.

MARFORI Jan
postulant <do zgromadzenia>, urodzony 27 X 1878 roku w Verucchio, 
przybył do zakładu w III 1901 roku.

MARKIEWICZ Ludwik (koadiutor)
braciszek <kandydat>, drukarz, urodzony 30 VIII 1888 roku w Krako-
wie, przybył do zakładu 20 VIII 1907 roku, opuścił zakład 30 VI 1908 
roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Urodził się 30 VII 1888 roku w Krakowie, nowicjat odbył 1909/1910 
w Radnej, zmarł 10 V 1959 roku w Poznaniu, w 71 roku życia i 49 ślubów 
zakonnych].
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MARKITON Konrad
liczba martykuły 71, urodzony 24 XI 1890 roku w Miserau [Mizerów], 
przybył do zakładu 30 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, świa-
dectwa wysłano 19 VII 1906. Uwagi: do gimnazjum w Cieszynie, do-
syć dobry.

MAROŃSKI Zygmunt
liczba martykuły 176, urodzony 16 IV 1896 roku w Kielcach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, pozostawił dług 25.35 koron.

MARTUSEWICZ Mieczysław
liczba martykuły 2, urodzony 28 IX 1897 roku w Częstochowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 18 X 1908 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: lekkomyślny, przytępiony.

MARTYNOWSKI Czesław
liczba martykuły 65, urodzony 12 VII 1896 roku w Przemyślu, przybył 
do zakładu 5 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 3 X 1906 roku, pozostawił dług 
28.97 koron. Uwagi: wystąpił (impossibilitate impendendi [=niepo-
słuszny]).

MARTYNOWSKI Ignacy
liczba martykuły 237, urodzony 1 II 1892 roku w Sędziszowie, przybył 
do zakładu 5 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 3 X 1906 roku, pozostawił 
dług 25.23 koron. Uwagi: wystąpił (impossibilitate impendendi [=nie-
posłuszny]).

MASALSKI Marcin
liczba martykuły 47, urodzony 26 X 1891 roku w Dolnych Bojszowach, 
przybył do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku, pozo-
stawił dług 498.75 koron. Uwagi: <wyjechał> do Radnej.
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MASŁOWSKI Kazimierz (ksiądz)
liczba martykuły 172, urodzony 20 XII 1888 roku w Chwałkowie 
[Wielkopolskim], przybył do zakładu 15 IX 1906 roku, przyjęty do 
klasy III gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 
VI 1908 roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do 
nowicjatu.

[Posiadając doktorat z teologii i dyplom uprawniający do nauczania łaci-
ny, był nauczycielem, a jako administrator rozbudowywał nasze zakłady. 
Zmarł 7 XII 1964 roku w Bytomiu].

MASŁOWSKI Stanisław
liczba martykuły 217, urodzony 10 V 1891 roku w Chwałkowie [Wiel-
kopolskim], przybył do zakładu 6 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 12 XII 
1908 roku. Uwagi: wydalony za listy miłosne z zewnętrznymi osobami.

MASNY Józef
liczba martykuły 126, urodzony 28 II 1902 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 VII 1917 roku.

MASNY Michał
liczba martykuły 46, urodzony 29 IV 1904 roku w Żywcu, przybył 
do zakładu 4 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

MASNY Paweł
liczba martykuły 51, urodzony 14 X 1902 roku w Zadzielu, przybył 
do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

MASTELA Stanisław
liczba martykuły 24, urodzony 2 IV 1894 roku w Kozach [Galicja], 
przybył do zakładu 26 VIII 1905 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 13 I 1908 roku. Uwagi: 
wyjechał z powodu choroby.

[Przyjęty na I kurs nauki rzemiosła. Uczył się w latach 1905–1907 – kur-
sy I, II i za te klasyfikowany. Na kurs III nie przyjechał].
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MATEJCZYK Stefan
urodzony w Radzionkowie, przybył do zakładu 30 VII 1902 roku, przy-
jęty do klasy I gimnazjum, opuścił zakład 1 I 1903 roku, pozostawił 
dług 85.93 koron. Uwagi: umarł.

[Zmarł w 1903 roku jako uczeń klasy I gimnazjum]

MATEUSZ Anastazy
liczba martykuły 68, urodzony w Hołowczyskach, przybył do zakładu 
6 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 
koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

MATIUSZYN Aleksander
liczba martykuły 79, przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 21 
I 1911 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: zły.

MATLAK Antoni
liczba martykuły 65, urodzony 10 V 1890 roku w Łękach, przybył do 
zakładu 13 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił za-
kład 26 IV 1906 roku, świadectwa zabrał, pozostawił dług 10.95 koron. 
Uwagi: wyjechał do seminarium nauczycielskiego.

MATLAK Jan Kanty
liczba martykuły 165, urodzony 26 VI 1890 roku w Łękach, przybył 
do zakładu 2 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 22 VI 1905 roku, świadectwa 
zabrała matka 10 VIII 1905, pozostawił dług 19.39 koron. Uwagi: do 
gimnazjum w Wadowicach.

MATLAK Kazimierz
liczba martykuły 39, urodzony 28 III 1902 roku w Suchej, przybył 
do zakładu 14 I 1917 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 25 koron, opuścił zakład 15 VII 1917 roku.

MATTER
przybył do zakładu 2 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 22 VIII 1907 roku. Uwagi: 
uciekł nie chcąc być rzemieślnikiem.
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MATUSZEK Tomasz
liczba martykuły 91, urodzony 27 XII 1895 roku w Janowie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

MATYKA Adam
liczba martykuły 191, urodzony 10 XII 1890 roku w Krawcach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 XII 1908 roku. Uwagi: skryty.

MATYSIAK Władysław
liczba martykuły 97, urodzony 7 VII 1890 roku w Makowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 18 XII 1905 roku, świadectwa 
wysłano 23 III 1906, pozostawił dług 278.44 koron. Uwagi: wysłany 
dla choroby.

MATYSZKIEWICZ Andrzej
liczba martykuły 2, urodzony 25 XI 1884 roku w Kętach, przybył do 
zakładu 1 X 1900 roku, opuścił zakład 30 VI 1903 roku, świadectwa 
wysłano 6 XII 1904, pozostawił dług 58.22 koron.

MAULTZ Józef
liczba martykuły 220, urodzony 2 III 1896 roku w Żywcu [Galicja], 
przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 16 XII 1911 roku, pozo-
stawił dług 80.28 koron. Uwagi: skryty.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–1911 – 
kursy I–III (kurs III tylko pierwsze półrocze). Wyjechał 11 XII 1911 
roku].

MAWRIC Jan
liczba martykuły 176, urodzony 18 VIII 1892 roku w Mariampolu, 
przybył do zakładu 27 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1904 roku, świa-
dectwa oddano ojcu.

MAYERHOFFER Rudolf
liczba martykuły 241, urodzony 1 I 1894 roku [w Radawcu, kraj Buko-
wina], przybył do zakładu 31 VII 1907 roku, przyjęty do klasy I gim-
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nazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 I 1910 roku, 
pozostawił dług 41.34 koron. Uwagi: lekkomyślny, z powodu choroby, 
trudny.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–1910 – 
kurs I, II i za te klasyfikowany (nie klasyfikowany z drugiego półrocza 
kursu II, gdyż wyjechał 18 I 1910 roku].

MAZOŃ Radosław
liczba martykuły 211, urodzony 5 V 1896 roku w Sosnowcu [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę ślu-
sarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–1913 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 29 VI 1913 roku. Uwaga: Wydano duplikat 28 V 1918 roku, pod-
pisany ks. Bogdański].

MAZUR Franciszek
liczba martykuły 73, urodzony 30 X 1896 roku w Bachowicach [poczta 
Zator, Galicja], przybył do zakładu 15 VIII 1909 roku, przyjęty na na-
ukę szewstwa, opłata mies[ięczna] gratis.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–1913 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 29 VI 1913 roku].

MAZURKIEWICZ Stefan
liczba martykuły 208, urodzony 13 IX 1890 roku w Sosnowcu [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 8 VII 1908 
roku. Uwagi: wyzwolony, powolny w pracy.

[Uczył się rzemiosła w latach 1904–1908 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1908].

MĄCZKO Bronisław
liczba martykuły 160, urodzony 9 IV 1888 roku w Łomży [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 19 IX 1903 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 2 IV 1907 roku, po-
zostawił dług 236,24 koron. Uwagi: wyjechał, wyzwolony i wydalony.
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[Przyjęty na kurs I nauki rzemiosła. Uczył się w latach 1903–1907 – kur-
sy I–IV i za te klasyfikowany. Nie klasyfikowany za drugie półrocze kur-
su IV – 196/1907. Wyjechał 2 Iv 1907 roku].

MĄCZKO Władysław
liczba martykuły 156, urodzony 25 XI 1888 roku w Łomży [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 19 IX 1903 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 24 VIII 1907 roku, 
pozostawił dług 364,06 koron. Uwagi: wyzwolony i wydalony.

[Uczył się rzemiosła w latach 1903–1907 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1908. Dnia 20 X 
1920 wystawiono duplikat „Świadectwa Uzdolnienia Zawodowego” na 
własne żądanie, podpisany L. Markiewicz. Dnia 26 VI 1931 wystawiono 
duplikat „Świadectwa Uzdolnienia Zawodowego”].

MĄCZYŃSKI Marian
liczba martykuły 352, urodzony 26 IX 1899 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 26 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1915 roku.

MĄDRY Stefan
liczba martykuły 23, urodzony 24 VII 1895 roku w Nowym Bieruniu, 
przybył do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 14 III 1911 roku. Uwagi: 
zmarł w zakładzie [jako uczeń kursu I ślusarstwa].

MEDOŃ Józef
liczba martykuły 30, urodzony 9 II 1894 roku w Krakowie [Galicja], 
przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 X 1908 roku, świa-
dectwa zabrał, pozostawił dług 226.74 koron. Uwagi: skryty.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I.  Uczył się w roku szkolnym 
1907/1908  – kurs I i za ten sklasyfikowany. Wyjechał z początkiem II 
kursu].

MEISENHELDER Rudolf
liczba martykuły 19, urodzony 17 IV 1890 roku w Daszawie, przybył 
do zakładu 10 XI 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 23 VI 1908 roku, świadectwa 
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zabrał, pozostawił dług 491.10 koron. Uwagi: wydalony z powodu 
krnąbrności, kłamstwa, szachrajstwa.

MENDERA Karol
liczba martykuły 30, urodzony 5 X 1897 roku w Łodzi, przybył do 
zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

MIALOWICH
przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 29 VIII 1907 roku. Uwa-
gi: nie chciał się uczyć.

MIARKA Paweł
liczba martykuły 157, urodzony 7 V 1890 roku w Mikultschütz [Mi-
kulczyce, Górny Śląsk], przybył do zakładu 29 VII 1905 roku, przyjęty 
na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 
VI 1906 roku. Uwagi: dobry. [Przyjęty na kurs I rzemiosła. Uczył się 
w roku 1905/1906. Na kurs II nie przyjechał].

MICHALAK Franciszek
braciszek <kandydat>, opuścił zakład 17 X 1904 roku, świadectwa do 
ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

MICHALAK Wacław
liczba martykuły 69, urodzony 28 IX 1894 roku w Sieniawie, przybył 
do zakładu 24 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1906 roku.

MICHALIK Tadeusz Wacław
liczba martykuły 69, urodzony 28 IX 1899 roku w Sieniawie, przybył 
do zakładu 24 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku. Uwagi: dobry, 
do gimnazjum w Krakowie.

MICHALSKI Czesław
liczba martykuły 341, urodzony w Oświęcimiu, przybył do zakładu 2 
VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 11 VIII 1914 roku.
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MICHALSKI Henryk
urodzony 12 III 1889 roku w Krakowie, przybył do zakładu 30 VIII 
1901 roku, przyjęty do I uczeń, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił 
zakład 8 IV 1902 roku.

MICHALSKI Józef (ksiądz)
liczba martykuły 16, urodzony 12 III 1885 roku w Czerniowcach [na 
Bukowienie], przybył do zakładu 1 X 1900 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opuścił zakład 4 IX 1904 roku, świadectwa do ks. in-
spektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Nowicjat odbył 1905/1906 w Daszawie, święcenia kapłańskie 3 VIII 1914 
roku w Foglizzo (Włochy). Pozostawił po sobie opinię kapłana świąto-
bliwego. Zmarł 27 VI 1922 roku w Skawie, k. Rabki, w 37 roku życia, 16 
ślubów zakonnych i 8 kapłaństwa.].

Kl. MICHALSKI Kazimierz
asystent, urodzony w I 1885 roku w Warszawie, przybył do zakładu 
w VII 1901 roku. Uwagi: <wyjechał> do Daszawy.

MICHALSKI Stanisław
liczba martykuły 263, przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
30 XI 1910 roku. Uwagi: dobry, chorowity.

MICHAŁEK Józef (ksiądz)
liczba martykuły 11, urodzony 10 VIII 1886 roku w Przeciszowie [k. 
Oświęcimia], przybył do zakładu 1 X 1900 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opuścił zakład 13 III 1905 roku, świadectwa do ks. in-
spektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Urodzony 25 II 1886 roku, nowicjat 1905/1906 w Daszawie, świecenia 
kapłańskie 4 VII 1915 roku w Wiedniu. Był przez 3 lata magistrem no-
wicjatu i przez kilkanaście lat dyrektorem. Zmarł 2 VI 1958 roku w Kra-
kowie, w 72 roku życia, 52 ślubów zakonnych i 43 kapłaństwa].

MICHAŁEK Józef
liczba martykuły 197, urodzony 16 II 1895 roku w Szołoszowie (Sło-
szowie?), przybył do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II 
gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony.
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Kl. MICHNA Władysław
asystent studium, urodzony 31 XII 1889 roku w Wysokiej, przybył do 
zakładu 1 VIII 1910 roku. Uwagi: wystąpił, po maturze.

MIECZNIKOWSKI Wacław
liczba martykuły 102, urodzony 24 VIII 1894 roku w Dąbrowie Gór-
niczej, przybył do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 20 V 1909 roku, 
pozostawił dług 241.72 koron. Uwagi: skryty.

MIEDZIEJEWSKI Edward
liczba martykuły 12, urodzony 23 III 1900 roku w Gidlach, przybył 
do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

MIEMIEC Władysław
liczba martykuły 5, urodzony 23 V 1896 roku w Osiakowie (Osjako-
wie), przybył do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony.

MIGAS Stanisław
liczba martykuły 57, urodzony 21 II 1903 roku w Sidzinie, przybył 
do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

MIGDALSKI Franciszek
liczba martykuły 231, przybył do zakładu 3 [1] VIII 1907 roku, przy-
jęty do klasy I gimnazjum (na nauce szewstwa od ½ roku), opłata 
mies[ięczna] 22 korony (12 koron), opuścił zakład 30 VI 1908 roku, po-
zostawił dług 51.60 koron. Uwagi: skryty, chytry.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I.  Uczył się w roku szkolnym 
1907/1908 – kurs I i za ten sklasyfikowany. Na kurs II nie przyjechał].

MIKIEWICZ Witold
liczba martykuły 107, urodzony 11 IV 1904 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 43.64 koron.
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MIKOŁAJCZYK
liczba martykuły 20, przybył do zakładu 1 VIII 1916 roku, opuścił za-
kład 8 IX 1916 roku.

MIKOŁAJEWSKI Franciszek
liczba martykuły 23, urodzony 10 VII 1892 roku w Atika (Ameryka), 
przybył do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 7 IV 1908 roku. Uwagi: 
wyjechał, z powodu choroby.

MIKULSKI Józef
liczba martykuły 106, urodzony 25 III 1887 roku w Bieżanowie, przy-
był do zakładu 28 VII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 1 II 1906 roku, świadectwa za-
brał, pozostawił dług 13.32 koron. Uwagi: wydalony, trudny charakter.

MIKUŁOWSKI Stanisław
liczba martykuły 200, urodzony 8 V 1895 roku w Koniemłotach [Ko-
nie-Młotach, poczta Sosnowiec, Królestwo Polskie], przybył do zakła-
du 4 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 
12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–1913 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 29 VI 1913 roku].

MINGHETTI Jan [Chrzciciel]
profesor rzeźbiarstwa, przybył do zakładu 29 IX 1905 roku.

[W otwartym w 1905 roku działem plastycznym kierował profesor 
Minghetti sprowadzony do tej pracy na stałe Włoch. Kierunek ten był 
przewidziany dla uczniów wyjątkowo uzdolnionych w rysunkach i rzeź-
bie, lecz bybh było w zakładzie niewielu. Po dwóch latach kierunek za-
mknięto z powodu niedostatecznej liczby kandydatów].

MIODOŃSKI Józef
liczba martykuły 149, urodzony w 1900 roku w Żywcu, przybył do za-
kładu 2 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięcz-
na] 22 korony, opuścił zakład w VI 1913 roku.



169Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

MISIURKIEWICZ Łukasz
liczba martykuły 50, urodzony 24 VII 1895 roku w Będzinie [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 16 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, 
pozostawił dług 272.81 koron. Uwagi: żywy, skryty.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–1914 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 26 VI 1914 roku. Uwaga: w roku 1911/1912 nie był w zakładzie].

MIŚKA Franciszek (ksiądz)
liczba martykuły 47, urodzony 5 XII 1898 roku w Świerczyńcu [k. 
Pszczyny, Górny Śląsk], przybył do zakładu 23 XII 1914 roku, przyjęty 
do klasy III gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 
30 VI 1916 roku.

[Nowicjat 1916/1917 w Pleszowie, k. Krakowa, święcenia kapłańskie 
otrzymał 24 VII 1927 w Turynie. W 1936 r. został dyrektorem i pro-
boszczem w Lądzie. W czasie II wojny światowej rzebywał w obozie 
przejściowym w Lądzie i w obozie koncentracyjnym w Dachau. Zginął 
30 V 1942 roku w Dachau, w 44 roku życia, 25 ślubów zakonnych i 15 
kapłaństwa]

MIZERSKI Leszek
liczba martykuły 286, urodzony 2 II 1897 roku w Delatynie, przybył 
do zakładu 29 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

MIZGAJSKI Tadeusz
liczba martykuły 78, urodzony 31 VII 1895 roku w Nadybach-Wojty-
cze, przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy IV gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. 
Uwagi: dobry.

MLECZKO Henryk
liczba martykuły 187, urodzony 6 VII 1895 roku w Wadowicach, przy-
był do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

MŁODECKI Mieczysław
liczba martykuły 95, urodzony 19 X 1891 roku w Charzewicach, przy-
był do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
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ta mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa 
do ks. inspektora. Uwagi: do nowicjatu.

MŁODKOWSKI Stefan
liczba martykuły 116, urodzony w 1902 roku w Nieprześni, przybył 
do zakładu 9 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 231.20 koron.

Ks. [Kl.] MNICH Wawrzyniec
asystent studium, przybył do zakładu 1 VIII 1909 roku, opuścił zakład 
26 VII 1910 roku. Uwagi: do Daszawy. Do zapłacenia z Turynu – biuro 
pomocy społecznej.

[Urodził się 6 VIII 1881 roku w Lubecku k. Lublińca, nowicjat 1900/1901 
w Ivrea (Włochy), święcenia kapłańskie 28 VIII 1908 w Turynie. 
W pierwszej wojnie światowej przydzielony do wojska niemieckie-
go. W drugiej wojnie światowej brał udział wPowstaniu Warszawskim. 
Zmarł 4 III 1952 roku w Łodzi, w 71 roku życia, 51 ślubów zakonnych 
i 44 kapłaństwa].

MOCEK
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 27 VI 1904 roku, opuścił 
zakład 14 II 1905 roku, świadectwa zabrał.

MOCZEK Roman
liczba martykuły 210, urodzony 9 II 1896 roku w Miejskim Janowie, 
przybył do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

MOCZKO Stefan
liczba martykuły 102, urodzony 2 IX 1895 roku w Gross Döbern [Do-
brzeń Wielki], przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony.

MOCZYŃSKI Mieczysław
liczba martykuły 136, urodzony 17 VIII 1895 roku w Droszewie, przy-
był do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład w IV 1913 roku.



171Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

MODLER Bernard
liczba martykuły 346, urodzony 16 V 1898 roku we Frauendorf [Wró-
blin], przybył do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolar-
stwa, opłata mies[ięczna] 7 koron, opuścił zakład w XII 1915 roku, po-
zostawił dług 83.57 koron.

MORAWSKI Mieczysław
liczba martykuły 235, urodzony 18 IX 1895 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 roku, pozostawił 
dług 78.70 koron. Uwagi: 40 koron przysłał.

MOROS Stanisław
liczba martykuły 76, urodzony 5 II 1889 roku w Starym Czartkowie, 
przybył do zakładu 29 VII 1905 roku, opłata mies[ięczna] 12 koron, 
opuścił zakład 10 IX 1905 roku, świadectwa wysłano 11 V 1906. Uwa-
gi: wydalony.

MOROZKIEWICZ Franciszek
liczba martykuły 111, urodzony 13 II 1888 roku w Młynisku, przybył 
do zakładu 30 VII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 12 V 1907 roku, pozostawił dług 
782.92 koron. Uwagi: będzie spłacał, będąc na stanowisku (tak pisał 16 
IX 1909). Do seminarium duchownego do Lwowa.

MOSKAL Józef
liczba martykuły 17, urodzony 17 XII 1899 roku w Tuszynie, przybył 
do zakładu 19 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony (od 1 IV 1914).

MOSKALSKI Franciszek
liczba martykuły 312, urodzony w VI 1899 roku w Jordanowie, przy-
był do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 20 XI 1913 roku.

MOSKALSKI Józef
liczba martykuły 44, urodzony 26 VII 1896 roku w Żywcu, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.
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MOSKWA Franciszek
liczba martykuły 252, urodzony 14 IX 1893 roku w Zebrzydowicach, 
przybył do zakładu 7 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 8 I 1910 roku, pozosta-
wił dług 457.83 koron. Uwagi: dobry, chorowity.

MOSZCZEŃSKI Julian
liczba martykuły 76, urodzony 16 II 1900 roku w Dubnie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 32.35 koron.

MOTYKA Jan
liczba martykuły 69, urodzony 5 III 1886 roku w Sobowie, przybył 
do zakładu 27 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 22 VI 1905 roku, świadectwa 
wysłano, pozostawił dług 270.19 koron. Uwagi: prosił o zupełne znie-
sienie (sic), do sem[inarium] bisk[upiego].

MREŁA Edmund
liczba martykuły 233, urodzony 24 X 1895 roku w Łobżenicy, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 43.58 koron.

MREŃCA Jan
liczba martykuły 49, urodzony 4 IV 1889 roku w Porąbce, przybył 
do zakładu 28 VII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 16 koron, opuścił zakład 30 VI 1905 roku. Uwagi: <wyje-
chał> do gimnazjum w Wadowicach.

MROCZEK Władysław
liczba martykuły 38, urodzony 20 I 1897 roku w Grojcu, przybył do 
zakładu 29 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

MROCZKA Wilhelm
liczba martykuły 153, urodzony 6 I 1900 roku w Lubartowie, przy-
był do zakładu 10 II 1914 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.
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MROZIK Jan
braciszek <kandydat>, niemowa. Uwagi: umarł.

[W lecie 1904 roku uczył się umiejętności kucharskich i kelnerskich 
w zakładowej kuchni].

MROZIK Józef (koadiutor)
braciszek <kandydat>, urodzony w 1876 roku w Osieku [k. Oświę-
cimia], przybył do zakładu 23 IV 1904 roku, opuścił zakład 17 X 1904 
roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Urodził się 18 X 1876 roku w Osieku k. Białej Krakowskiej, nowicjat 
1903/1904 w Daszawie. Z zawodu krawiec, ale pełnił różne funkcje 
w zgromadzeniu: gospodarza, murarza, kościelnego. Zmarł 17 IX 1952 
roku w Sokołowie Podlaskim, w76 roku życia i 48 ślubów zakonnych].

MROŻEK Franciszek
braciszek <kandydat>, liczba martykuły 159, urodzony w Bolesławiu 
[poczta Sławków, Królestwo Polskie] przybył do zakładu w 1905 roku, 
opuścił zakład 28 III 1906 roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: 
do nowicjatu. 

[Uczył się rzemiosła w latach 1904–1908 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1909].

MROŻEK Franciszek
liczba martykuły 159, urodzony 18 VI 1890 roku w Bolesławiu, przy-
był do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, pozostawił 
dług 467.11 koron. Uwagi: wyzwolony, ukryty.

MROŻEK Wiktor
liczba martykuły 213, urodzony 10 X 1891 roku w Biskupicach, przy-
był do zakładu 16 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony.

MUCHA Jan
liczba martykuły 74, urodzony 27 IX 1892 roku w Krakowie [27 X 1892 
w Woli Żabieżańskiej, Galicja], przybył do zakładu 27 VII 1904 roku, 
przyjęty na naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił za-
kład 17 II 1906 roku, pozostawił dług 53.60 koron. Uwagi: wyjechał 
z powodu choroby.
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[Uczył się rzemiosła w roku 1904/1905 – kurs I, klasyfikowany za pierw-
sze półrocze, w drugim półroczu przebywał w klinice w Krakowie. Na II 
kursie był 3 miesiące i wyjechał z powodu choroby].

MUCHA Stanisław
liczba martykuły 25, urodzony w 1890 roku w Czystym Wielkim, 
przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 III 1916 roku.

MUCHA Władysław
liczba martykuły 158, urodzony 7 XI 1897 roku w Jaworznie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry, słaby w nauce.

MÜLLER Paweł
liczba martykuły 5, urodzony 20 III 1890 roku w Niemieckich Pieka-
rach, przybył do zakładu 3 IV 1904 roku, przyjęty do klasy III gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 22 VI 1905 roku, 
świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

MUSIALIK
aspirant, urodzony 26 VII 1885 roku w Koziegłówkach, przybył do za-
kładu 1 V 1908 roku, opłata mies[ięczna] 30 koron, opuścił zakład 11 
VI 1908 roku. Uwagi: brak zdolności.

MUSIAŁ Ludwik
liczba martykuły 238, urodzony 22 VIII 1894 roku w Małoszowie, 
przybył do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 1 V 1911 roku. Uwagi: 
dobry, chciał być ślusarzem.

MUSIAŁ Paweł
liczba martykuły 121, urodzony 29 III 1889 roku w Roździeniu, przy-
był do zakładu 27 VII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: wydalony, trudny charakter.

MUSIAŁ Stanisław
liczba martykuły 218, urodzony 19 II 1893 roku w Żytniowcu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
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mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry, słaby w nauce.

MUSIOŁEK Karol
liczba martykuły 299, urodzony 11 X 1900 roku w Zwierzyńcu, przy-
był do zakładu 4 X 1915 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 25 koron.

MUSZTAFA Jan
liczba martykuły 272, urodzony 17 VI 1896 roku w Żółkwi, przybył 
do zakładu 21 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 19 X 1914 roku, pozostawił dług 
91.44 koron.

MUŻA Anastazy
liczba martykuły 103, urodzony 18 VIII 1886 roku w Kussfeld, przybył 
do zakładu w VIII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 15 VII 1906 roku, świadectwa 
do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

MYKIECIUK Bronisław
liczba martykuły 142, urodzony 15 VIII 1903 roku w Tuczapach, przy-
był do zakładu 1 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 18 VIII 1916 roku.

MYNAREK (Paweł) Al.
liczba martykuły 75, urodzony 10 I 1889 roku w Zabrzu, przybył do za-
kładu 5 X 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięcz-
na] 12 koron, opuścił zakład 1 XI 1904 roku, świadectwa zabrał.

MYNAREK Alojzy (koadiutor)
liczba martykuły 75, urodzony 26 VII 1891 roku w Zabrzu [Górny 
Śląsk], przybył do zakładu 29 VII 1905 roku, przyjęty na naukę sto-
larstwa (rzeźbiarstwa), opłata mies[ięczna] 18 koron, opuścił zakład 
30 VI 1909 roku. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Przyjęty na kurs I nauki rzemiosła. Uczył się w latach 1905–1909 – kur-
sy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 
30 VI 1909 roku. Dnia 18 IV 1924 roku wydano świadectwo, iż po ukoń-
czeniu tej szkoły pracował 5 lat jako czeladnik. Po wojnie pracował jako 
instruktor a następnie werk mistrz prze 5 lat. Przez czas swego pobytu 
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w zakładzie spełniał swe obowiązki ku zupełnemu zadowoleniu i opusz-
czał szkołę celem dalszego kształcenia się].

MYNAREK Jan
liczba martykuły 64, urodzony 18 X 1896 roku w Zabrzu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 29 XII 1913 roku. Uwagi: dobry.

MYNAREK Rajmund
liczba martykuły 222, urodzony 31 VIII 1891 roku w Załężu [Zabrzu, 
Górny Śląsk], przybył do zakładu 20 VIII 1905 roku, przyjęty na na-
ukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 
roku. Uwagi: dobrego charakteru, złośliwy trochę.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906–1909 – 
kursy I–III i za te klasyfikowany. Na kurs IV nie przyjechał].

MYNARSKI Sebastian
liczba martykuły 55, urodzony 26 VI 1895 roku w Kłyżowie, przybył 
do zakładu 31 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 16 XII 1915 roku, pozostawił 
dług 195.81 koron.

MYSZAL Tadeusz
liczba martykuły 47, urodzony 8 IX 1905 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

NAGAJEWSKI Władysław
liczba martykuły 311, urodzony w 1900 roku w Kaliszu, przybył do za-
kładu 1 IX 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił 
zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 45.58 koron.

NAMYSŁO Maciej
liczba martykuły 57, urodzony 23 II 1892 roku w Owczarach [poczta 
Skała, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 1 VIII 1906 roku, przy-
jęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił za-
kład 30 VI 1910 roku. Uwagi: dobry.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906–1910 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1910 roku].
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NAPORA Sylwester
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 15 VIII 1905 roku.

NARLOCH Czesław Emilian
braciszek <kandydat>, urodzony 3 VII 1892 roku w Trzemiesznie, 
przybył do zakładu 4 V 1911 roku, opuścił zakład 30 VIII 1911 roku. 
Uwagi: do Krakowa.

NATKANIEC Franciszek
liczba martykuły 245, urodzony 12 VII 1896 roku w Prandocinie, 
przybył do zakładu 1 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

NAWARECKI Stefan
liczba martykuły 48, urodzony 15 XII 1889 roku w Kozłowie [Galicja], 
przybył do zakładu 31 VII 1905 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świa-
dectwa zabrał, pozostawił dług 11.69 koron. Uwagi: wyzwolony, dobry.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1905–1909 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1909 roku].

NAWROCKI Henryk
liczba martykuły 64, urodzony 14 III 1902 roku w Częstochowie, przy-
był do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

NAWROCKI Wacław
liczba martykuły 43, urodzony 8 III 1901 roku w Sieradzu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 7.75 koron.

NEUWIRTH Walenty
liczba martykuły 242, urodzony 22 XII 1895 roku w Gołgowinie …, 
przybył do zakładu 30 VII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 31 I 1910 roku, świadec-
twa wysłano, pozostawił dług 72.21 koron. Uwagi: lekkomyślny, trud-
ny, złośliwy.
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NĘCEK Józef (ksiądz)
liczba martykuły 50, urodzony 24 VII 1903 roku w Jeleśni, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

[Urodził się 24 VII 1903 w Jeleniu k. Chrzanowa, nwoicjat 1920/1921 
w Kleczy Dolnej, święcenia kapłańskie 3 VIII 1930 w Krakowie. Wielo-
letni dyrektor, delegat inspektora 1943–1946 nad salezjanami w dystryk-
cie galicyjskim i za wschodnią granicą, inspektor w Krakowie, zmarł 24 
VII 1982 w Kopcu, w 79 roku życia, 61 ślubów zakonnych i 52 kapłań-
stwa].

NIEJADLIK Sebastian
liczba martykuły 106, urodzony 14 V 1893 roku w Grądach, przybył 
do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: dobry, 
chorowity.

NIEMCZAK Jan
liczba martykuły 189, urodzony 30 VI 1894 roku w Gromcu [Gromiec], 
przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum 
(na naukę stolarstwa), opłata mies[ięczna] 22 korony (12 koron), opu-
ścił zakład 30 VI 1914 roku.

NIEMCZYK Franciszek (ksiądz)
liczba martykuły 36, urodzony 3 XII 1883 roku w Dworach, przybył 
do zakładu 1 VIII 1899 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum (później 
na naukę stolarstwa), opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 
VI 1904 roku, pozostawił dług 83.87 koron. Uwagi: wyzwolony.

[Jeden z pierwszych wychowanków zakładu oświęcimskiego. Urodził 
się 26 IV 1883 roku we wsi Dwory k. Oświęcimia, nowicjat 1905/1906 
w Daszawie, święcenia kapłańskie otrzymał 5 VIII 1914 roku w Foglizzo 
(Włochy). Zmarł 5 IV 1961 roku w Oświęcimiu i pochowany w grobow-
cu salezjańskim].

NIEMCZYK Franciszek
liczba martykuły 38, urodzony 30 XI 1886 roku w Podlesiu [poczta 
Bestwina, Galicja], przybył do zakładu 15 VIII 1902 roku, przyjęty na 
naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 30 VI 
1906 roku. Uwagi: wyzwolony.
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NIEMIEC Władysław
liczba martykuły 5, urodzony 26 V 1896 roku w …akowie, przybył do 
zakładu 1 VIII 1911 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, opu-
ścił zakład 2 I 1913 roku.

NIEMIR Władysław (ksiądz)
liczba martykuły 164, urodzony 26 VI 1891 roku w Czmońcu [Czmo-
niec], przybył do zakładu 14 VIII 1912 roku, student, opłata mies[ięcz-
na] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Urodził się 26 VI 1891 w Czmoniu k. Śremu, nowicjat 1915/1916 w Rad-
nej, święcenia kapłańskie 28 VI 1925 w Przemyślu. Aresztowany przez 
Niemców w Poznaniu, do maja 1940 przebywał w obozie przejściowym 
w Lądzie. Drugi raz aresztowany 23 V 1941 w Krakowie, został umiesz-
czony w niemieckim obozie w Oświęcimiu. Zmarł z powodu ekspery-
mentów głodowych dnia 6 VII 1941 w Oświęcimiu, w 50 roku życia, 25 
ślubów zakonnych i 16 kapłaństwa].

NIENIEWSKI Stanisław
urodzony 11 II 1889 roku w Zawadach, przybył do zakładu 11 VIII 
1902 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 ko-
rony, opuścił zakład 10 VI 1903 roku, pozostawił dług 299.94 koron.

NIESIOBĘDZKI Jan
liczba martykuły 6, urodzony 29 VIII 1894 roku w Wieledróżu [gu-
bernia Płocka, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 2 X 1908 roku, 
przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–1912 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 25 VI 1912 roku].

NIESWIŃSKI Kazimierz
liczba martykuły 156, urodzony 21 I 1893 roku we Lwowie [Lwowie, 
Galicja], przybył do zakładu 2 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę sto-
larstwa, opłata mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, 
świadectwa wysłano, pozostawił dług 95.78 koron. Uwagi: uparty, 
kłamliwy.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I.  Uczył się w roku 1907/1908  – 
kurs I i za ten klasyfikowany. Na drugi rok nie przyjechał].
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NIEWIADOWSKI Jan
liczba martykuły 345, urodzony 6 XII 1900 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 XI 1916 roku, pozostawił 
dług 114.08 koron.

NIEWITECKI Roman (ksiądz)
liczba martykuły 204, urodzony 9 VIII 1891 roku w Sulisławiu [k. 
Odolanowa], przybył do zakładu 16 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy 
IV gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony.

[Nowicjat odbył w Radnej 1912/1913, śluby zakonne złożył 15 VIII 1913 
roku. W czasie I wojny zaciągnięty do wojska niemieckiego. Po wojnie 
kończył studia filozoficzne w Krakowie a teologiczne w Turynie, gdzie 
otrzymał święcenia kapłańskie 11 VII 1926 troku. Pracował w Aleksan-
drowie Kujawskim, Warszawie, Pogrzebieniu, Daszawie, gdzie zastała 
go II wojna światowa. W 1940 roku aresztowany przez NKWD i wy-
wieziony do “gułagu”. Zmarł z wycięczenia i na zakażenie na Syberii 
dnia 7 I 1942 roku na Syberii, w 51 roku życia, 29 ślubów zakonnych 
i 16 kapłaństwa. Ur. 09.08.1891 w Sulisławiu k. Poznania. Now. 1912/1913 
w Radnej, święcenia kapł. 12.0.7.1926 w Turynie].

NIKIEL Stanisław
liczba martykuły 3, urodzony 4 V 1903 roku w Zakopanem, przybył 
do zakładu 2 XI 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

NIWICKI Leszek
liczba martykuły 265, urodzony 14 VIII 1903 roku w Krakowie, przy-
był do zakładu 30 IX 1915 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku.

Kl. NIZIEŃSKI Wojciech
urodzony 23 IV 1886 roku we Lwowie, przybył do zakładu 25 II 1907 
roku, opuścił zakład 15 VII 1908 roku. Uwagi: uwolniono go dla 
choroby.

NIZIŃSKI Roman
liczba martykuły 211, urodzony 22 VII 1890 roku w Podgórzu [Galicja], 
przybył do zakładu 28 VII 1904 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
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opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 7 IV 1908 roku. Uwagi: 
wydalony z powodu złego prowadzenia się.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1903–1908 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany, nie klasyfikowany za drugie półrocze 
kursu IV. Wydalony 7 IV 1908 roku].

NIZIŃSKI Władysław
liczba martykuły 111, urodzony 15 V … roku w Tarnowie, przybył 
do zakładu 30 VII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 18 I 1908 roku. Uwagi: wyjechał 
dla choroby i lenistwa.

NIŹNIKIEWICZ Alojzy
urodzony 10 XI 1886 roku w Nadwórnej, przybył do zakładu 7 IX 1901 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 15 koron, 
opuścił zakład 30 VI 1903 roku, pozostawił dług 13.80 koron. Uwagi: 
wydalony z powodu listów ukrytych.

NOHEL Franciszek
braciszek <kandydat>, urodzony 14 II 1875 roku w Wagstadt [Bílovec, 
polski Biełowiec], przybył do zakładu 28 VI 1906 roku, opuścił zakład 
15 I 1907 roku. Uwagi: wyjechał.

NOWACKI Jan
liczba martykuły 217, urodzony 24 V 1896 roku w Tarnowie [Galicja], 
przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, pozo-
stawił dług 41.13 koron.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–1913 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 29 VI 1913 roku].

NOWAK Jan
liczba martykuły 13, urodzony 7 VI 1900 roku w Łukawcu, przybył 
do zakładu 8 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

NOWAK Jan
liczba martykuły 237, urodzony 12 X 1892 roku w Koziegłowach [gu-
bernia Piotrkowska, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 3 VIII 
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1907 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] darmo, 
opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry, wyzwolony.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1907–1911 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1911 roku].

NOWAK Józef
liczba martykuły 138, urodzony 19 III 1893 roku w Koziegłowach, 
przybył do zakładu 19 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozo-
stawił dług 1.07 koron.

NOWAK Michał
liczba martykuły 13, urodzony 29 IX 1895 roku w Neu Oborzysku 
[Nowe Oborzyska], przybył do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 
VIII 1913 roku, świadectwa odesłano 6 II 1914.

NOWAK Władysław
liczba martykuły 246, urodzony 29 IV 1893 roku w Biadolinach, przy-
był do zakładu 19 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony (gratis), opuścił zakład 30 VI 1909 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: dobry, do kupca.

NOWAKOWSKI Józef
liczba martykuły 49, urodzony 16 I 1893 roku w Babicach [ad Alwer-
nia, Galicja, przybył do zakładu 31 VII 1907 roku, przyjęty na naukę 
ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 
roku, świadectwa zabrał. Uwagi: dobry, wyzwolony.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się od roku 1907–1911 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1911 roku].

NOWAKOWSKI Marian
braciszek <kandydat>, urodzony w Warszawie, przybył do zakładu 2 X 
1908 roku, opuścił zakład 20 X 1908 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: 
chorowity na neurastenię

[=najczęstsza postać nerwicy, charakteryzująca się zwiększoną pobudli-
wością i szybkim wyczerpywaniem się układu nerwowego (niemożność 
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skupienia uwagi, osłabienie pamięci, brak inicjatywy, niepokój, drażli-
wość)].

NOWAKOWSKI Mieczysław
liczba martykuły 31, urodzony 25 X 1893 roku w Bełżcu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1907 roku.

NOWAKOWSKI Władysław [Jan]
liczba martykuły 187, urodzony 31 VII 1891 roku w Pile [poczta My-
ślenice, Galicja], przybył do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty na 
naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 
1908 roku, pozostawił dług 23.02 koron. Uwagi: wyzwolony, skryty.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1904–1908 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1908 roku].

NOWAKOWSKI Władysław
liczba martykuły 111, urodzony 26 VI 1901 roku w Przemyślanach, 
przybył do zakładu 2 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 20 koron.

NOWICKI Jan
liczba martykuły 110, urodzony 22 X 1892 roku w Świniarach [pocz-
ta Miechów, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 20 IX 1908 roku, 
przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–1912 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 25 VI 1912 roku].

NOWICKI Józef
liczba martykuły 96, urodzony 6 III 1893 roku w Polukarcicu (Polekar-
cice), przybył do zakładu 2 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. 
Uwagi: dobry, słaby w nauce.

NOWOBILSKI Jan
liczba martykuły 143, urodzony 31 VIII 1887 roku w Białce, przybył 
do zakładu 29 VIII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 10 koron, świadectwa wysłano pocztą 1 IX 1904.
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NYCZ Jan
liczba martykuły 197, urodzony 7 IX 1896 roku, przybył do zakładu 3 
VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry.

OBLAMSKI Kazimierz
liczba martykuły 162, urodzony 17 XII 1889 roku w Sureszawach, 
przybył do zakładu 29 VII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 31 V 1906 roku, pozo-
stawił dług 107.14 koron.

OCIEPKA August
liczba martykuły 136, urodzony 21 VIII 1899 roku w Janowie, przy-
był do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 51.63 koron.

OCZKO Antoni
ksiądz.

[Urodził się 3 IV 1882 roku w Białej (Małopolska), opuścił zgromadzenie 
22 VIII 1905 roku].

OGIERMAN Egidiusz
liczba martykuły 21, urodzony 1 IX 1900 roku w Radzionkowie, przy-
był do zakładu 26 XI 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku.

OKLEJENICZ Jan
liczba martykuły 320, urodzony w Borysławiu, przybył do zakładu 
1 VIII 1913 roku, ślusarstwa, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 26 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 59.97 koron.

OLCHOWSKI Jarosław
liczba martykuły 302, urodzony 11 II 1896 roku w Mielnicy, przyjęty 
do klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
17 X 1912 roku.
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OLEARCZYK Wiktor
liczba martykuły 223, urodzony 25 VII 1894 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 16 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, pozostawił 
dług 58.66 koron.

OLEKSY Józef
liczba martykuły 36, urodzony 9 VII 1892 roku w Jordanowie, przybył 
do zakładu 31 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 30 VII 1908 roku, pozostawił 
dług 11.68 koron.

OLESIŃSKI Antoni
liczba martykuły 95, urodzony 14 VIII 1901 roku w Wieliczce, przy-
był do zakładu 9 X 1915 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 25 koron, opuścił zakład 15 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 355.75 koron.

OLSZEWSKI Antoni
liczba martykuły 42, urodzony 18 III 1894 roku w Torciankach (Gub. R.), 
przybył do zakładu 16 III 1916 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozosta-
wił dług 232.66 koron.

OLSZEWSKI Józef
kleryk, urodzony 19 II 1883 roku w Szafrankach (Litwa), przybył do 
zakładu we wrześniu 1902 roku.

OLSZEWSKI Kazimierz (ksiądz)
liczba martykuły 37, urodzony 13 I 1890 roku w Stanisławowie, przy-
był do zakładu 27 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 20 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, pozostawił 
dług 56.00 koron.

[Nowicjat 1909/1910 w Radnej, świecenia kapłańskie przyjął 7 VII 1918 
roku w Rzymie, Aresztowany przez Niemców dnia 7 II 1944 roku 
w Warszawie i więziony na Pawiaku, zwolniony 28 III 1944 roku, zginął 
w Powstaniu Warszawskim 5 IX 1944 roku pod gruzami zakładu (na 
Lipowej), w 54 roku życia, 35 ślubów zakonnych i 26 kapłaństwa].
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OLSZEWSKI Marian Tadeusz
liczba martykuły 153, urodzony 17 IV 1895 roku w Boryniczach, przy-
był do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, świadectwa 
wysłano 8 VII 1908.

OLSZEWSKI Stanisław (ksiądz)
liczba martykuły 17, urodzony 1 IX 1892 roku w Stanisławowie, przy-
był do zakładu 27 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, pozostawił 
dług 75.00 koron.

[Nowicjat 1908/1909 w Radnej, święcenia kapłańskie 2 VI 1918 roku 
w Oświęcimiu. Ukończywszy studia seminaryjne uczył w naszym semi-
narium potem długie lata w szkole łódzkiej. Jest autorem pracy „Bóg jest 
światłością”, Łódź 1946. Zmarł 27 V 1947 roku w Łodzi, w 55 roku życia, 
38 ślubów zakonnych i 29 kapłaństwa].

OLSZEWSKI Wincenty
kleryk.

[Urodził się 12 I 1884 w Stanisławowie, opuścił zgromadzenie 3 X 1907 
roku].

OPALSKI Antoni
liczba martykuły 50, urodzony 26 III 1895 roku w Skale, przybył 
do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku.

OPIC Augustyn
liczba martykuły 182, urodzony 17 IV 1897 roku w Pustawie, przybył 
do zakładu 20 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, pozostawił dług 
25.38 koron.

[Urodzony w Pustawach, poczta Kowel, Królestwo Polskie. Uczył się 
rzemiosła w latach 1909–1913 – kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wy-
zwolony, świadectwo wyzwolin 29 VI 1913].

OPILSKI Edward
liczba martykuły 216, urodzony 1 XII 1895 roku w Zagórzu [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 21 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę 
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stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 
roku, pozostawił dług 24.58 koron.

[Uczył się rzemiosła w latach 1909–1913 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 29 VI 1913].

OPRYSZKO Wacław
liczba martykuły 52, urodzony 1 V 1891 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 28 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

ORLICKI Jan
liczba martykuły 169, urodzony 18 XII 1901 roku w Kozach, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] gratis.

ORLICKI Józef
liczba martykuły 94, urodzony 3 VII 1899 roku w Łękach, przybył 
do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] gratis.

ORZECHOWSKI Walenty
liczba martykuły 167, urodzony 12 II 1899 roku w Dobczycach, przy-
był do zakładu 2 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 13 VI 1911 roku.

OSIECKI Michał
liczba martykuły 132, urodzony 2 VIII 1902 roku w Tymowej, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

OSIKA Władysław
liczba martykuły 251, urodzony w Sosnowcu, przybył do zakładu 4 
VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 106.76 koron.

OSŁUCHOWSKI Zygmunt
braciszek <kandydat>, urodzony 17 IV 1883 roku w Czańcu, przybył 
do zakładu 14 XI 1905 roku, opuścił zakład 17 XI 1906 roku.
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OSTAFIN Michał
liczba martykuły 95, przybył do zakładu 1 VIII 1912 roku, przyjęty na 
naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 15 VI 
1914 roku, pozostawił dług 130.12 koron.

OSTAFIN Stanisław
liczba martykuły 250, urodzony 15 XI 1895 roku w Ropczycach [Gali-
cja], przybył do zakładu 1 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę krawiec-
twa, opłata mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Uczył się rzemiosła w latach 1909–1913 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 29 VI 1913].

OŚNIAŁOWSKI Stanisław
liczba martykuły 72, przybył do zakładu 4 X 1915 roku, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 XI 1915 roku.

OTAHALIK Rajmund (ksiądz)
liczba martykuły 135, urodzony 6 VIII 1905 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 20 koron.

[Nowicjat 1920/1921 w Kleczy Dolnej, święcenia kapłańskie 28 VI 1931 
roku w Krakowie. Ze względu na brak zdrowia najczęściej był kapela-
nem sióstr, a w zakładach pełnił funkcję muzyka. Zmarł 31 X 1945 roku 
w Marszałkach, w 40 roku życia, 24 ślubów zakonnych i 14 kapłaństwa].

OŻÓG Józef Konrad
liczba martykuły 151, urodzony 29 I 1898 roku w Niewadowcach, 
przybył do zakładu 10 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony.

OŻÓG Konrad
liczba martykuły 151, urodzony 29 I 1898 roku w Viemiatowce?, przy-
był do zakładu 10 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

PABIANCZYK Franciszek (koadiutor)
braciszek <kandydat>, urodzony 26 IX 1892 roku w Kaczowicach [koło 
Miechowa] , przybył do zakładu 10 VIII 1910 roku, opuścił zakład 20 
VII 1911 roku. Uwagi: <wyjechał do nowicjatu> do Radnej.
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[Zdolny mechanik i elektromonter. Zmarł w Czerwińsku dnia 21 VII 
1944 roku].

PACHELSKI Piotr
liczba martykuły 86, urodzony 25 XI 1893 roku w Szczekocinach, 
przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świa-
dectwa zabrał. Uwagi: dobry.

PACHLEWSKI Wincenty
liczba martykuły 158, urodzony 19 VII 1895 roku w Mrzygłodzie 
[poczta Myszków, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 30 VII 1909 
roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] gratis, opu-
ścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Uczył się rzemiosła w latach 1909–1913 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 29 VI 1913].

PACUŁA Tadeusz
liczba martykuły 47, urodzony 26 IV 1899 roku w Grochowcach, przy-
był do zakładu 31 VII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry.

PACZKOWSKI Julian
liczba martykuły 234, urodzony 1 I 1… roku w Chmielowie, przybył 
do zakładu 3 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 216.24 koron.

PACZYŃSKI Lucjan
liczba martykuły 70, urodzony 3 I 1893 roku w Działoszynie, przy-
był do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 7 X 1907 roku. Uwagi: nie chciał 
być ślusarzem lecz studentem.

PADUREK Józef
liczba martykuły 138, urodzony 12 III 1903 roku w Gelsenkirchen IV, 
przybył do zakładu 13 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 20 marek.
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PAETNA Józef
liczba martykuły 299, przybył do zakładu 6 IX 1913 roku, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 6 II 1914 roku.

PAJĄK Aleksy
liczba martykuły 12, urodzony 16 VII 1887 roku w Podlesiu, przybył 
do zakładu 27 VII 1905 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 II 1906 roku, pozostawił dług 
388.53 koron (332.08 marek 9 XII 1907). Uwagi: wydalony (burzyciel).

PAKOSZ Paweł (koadiutor)
braciszek <kandydat>, urodzony 9 I 1878 roku w Grodzisku [Śląskim], 
przybył do zakładu 12 VIII 1909 roku.

[Nowicjat 1920/1921 w Kleczy Dolnej. Pracował w Ameryce Południo-
wej 2 lata. Zmarł w Sao Feliciano (Brazylia) 2 VIII 1931 roku w San Feli-
ciano (Brazylia), w 53 roku życia i 10 ślubów zakonnych].

PAKOSZ Wiktor
urodzony 22 IV 1887 roku w Sośnicy, przybył do zakładu 15 VIII 1901 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 9.60 koron, 
opuścił zakład 1 I 1903 roku.

PALCZEWSKI Władysław
liczba martykuły 198, urodzony 25 V 1895 roku w Oświęcimiu [Gali-
cja], przybył do zakładu 10 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Uczył się rzemiosła w latach 1909–1913 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 29 VI 1913].

PALONEK Jan
liczba martykuły 96, urodzony 19 VI 1889 roku w Okocimiu [Galicja], 
przybył do zakładu 2 II 1903 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opu-
ścił zakład 10 III 1907 roku. Uwagi: wyjechał, wyzwolony. [Klasyfiko-
wany za lata 1903–1906 – kurs II–IV].

PALONEK Stanisław
liczba martykuły 209, urodzony 4 IX 1896 roku w Kozach, przybył 
do zakładu 4 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 15 VI 1914 roku.
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PALONKO Michał
braciszek <kandydat>, urodzony 22 VIII 1886 roku w Łabuniu, przy-
był do zakładu 31 III 1911 roku, opuścił zakład 20 VII 1911 roku. Uwa-
gi: chciał się uczyć.

PAŁKA Eugeniusz
liczba martykuły 178, urodzony 19 VII 1902 roku w Białej, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 V 1915 roku (przybył 
do zakładu 13 XII 1914 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron).

PAŁKA Jan
liczba martykuły 218, urodzony 28 VIII 1896 roku w Porębie Górnej, 
przybył do zakładu 1 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

PAŁKA Józef
liczba martykuły 163, urodzony 12 III 1888 roku w Żerkowicach [Kró-
lestwo Polskie], przybył do zakładu 18 VII 1903 roku, przyjęty na naukę 
krawiectwa, opłata przy wstępie 100 rubli, potem gratis, opuścił za-
kład 25 VI 1907 roku, pozostawił dług 98.65 koron. Uwagi: wyzwolony.

[Uczył się rzemiosła w latach 1903–1907 – kursy I–IV i za te klasyfiko-
wany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 30 VI 1908].

PAŁKA Walenty
liczba martykuły 163, urodzony w Żerkowicach, przybył do zakładu 
2 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 
22 korony, opuścił zakład 10 I 1910 roku, pozostawił dług 77.25 koron. 
Uwagi: dobry.

PAŁKA Władysław
liczba martykuły 144, urodzony 12 X 1901 roku w Babicach, przy-
był do zakładu 4 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 25 koron.

PAŁOSZ Stanisław
liczba martykuły 16, urodzony 11 VIII 1898 roku w Dankowicach, 
przybył do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 4 IX 1914 roku.
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PAŁOSZ Stanisław
liczba martykuły 16, urodzony 14 VIII 1895 roku w Dankowicach, 
przybył do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 4 XI 1915 roku.

PANEK Bogusław
liczba martykuły 284, urodzony w Rzeszowie, przybył do zakładu 4 
VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 13 VIII 1913 roku, świadectwa odesłano. Uwa-
gi: skryty, uciekał.

PARDALEWICZ Eugeniusz
liczba martykuły 263, urodzony 29 VI 1897 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 2 II 1908 roku, pozostawił dług 
148.00 koron. Uwagi: <wyjechał> dla braku zdolności.

PARKA Jan
liczba martykuły 186, urodzony 23 XI 1893 roku w Chmielowie, przy-
był do zakładu 7 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, pozostawił 
dług 230.90 koron. Uwagi: skryty.

PARSZYWKA Jakub
liczba martykuły 79, urodzony 12 VI 1890 roku w Zawadce [poczta 
Myślenice, Galicja], przybył do zakładu 15 VIII 1904 roku, przyjęty na 
naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, potem gratis, opuścił 
zakład 3 VII 1906 roku, pozostawił dług 202.86 koron. Uwagi: dosyć 
dobry, zatrzymał się w domu.

[Uczył się rzemiosła w latach 1904–1906 – kursy I i II, za te klasyfikowa-
ny. Na trzeci kurs nie przyjechał].

PASIEKA Jan
liczba martykuły 41, urodzony 19 XII 1893 roku w Charzewicach 
[Chażowicach], przybył do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty na na-
ukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 20 VI 1907 
roku, świadectwa odesłano 23 VII 1907, pozostawił dług 101.05 koron. 
Uwagi: nie może zapłacić.

[Uczył się rzemiosła w roku 1906/1907 – kurs I i za ten rok klasyfikowany].
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PASZKOWSKI Mieczysław
liczba martykuły 134, urodzony 26 VII 1899 roku w Borysławiu, przy-
był do zakładu 6 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 21 X 1912 roku, świadectwa 
odesłano 11 XI 1912.

PATALONG Paweł
liczba martykuły 125, urodzony 10 XI 1889 roku w Brzezince, przybył 
do zakładu 30 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 15 koron, opuścił zakład 21 X 1906 roku, pozostawił dług 
42.41 koron. Uwagi: skryty.

PATRYN Stanisław
liczba martykuły 249, urodzony 29 III 1898 roku w Brodach, przybył 
do zakładu 20 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry.

PAWLICA Julian
liczba martykuły 86, urodzony 24 II 1902 roku w Dworach, przy-
był do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 25 koron.

PAWŁOWSKI Maksymilian
liczba martykuły 34, urodzony 6 XII 1896 roku w Oświęcimiu, przy-
był do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 I 1908 roku. Uwagi: dla cho-
roby i lekkomyślności.

PELCZAR Antoni
liczba martykuły 185, urodzony 29 V 1898 roku w Krasiczynie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 14 IX 1913 roku, świadectwa 
odesłano, pozostawił dług 28.62 koron. Uwagi: dobry, słaby w naukach.

PERCHUĆ Adam
liczba martykuły 184, urodzony 4 IV 1890 roku w Czebudce, przybył 
do zakładu 1 IX 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.
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PERUCKI Zdzisław
liczba martykuły 165, urodzony 9 III 1893 roku w Krościenku, przybył 
do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 31 XII 1910 roku, pozostawił 
dług 20.00 koron. Uwagi: skryty, leniwy do nauki.

PESTKA Jan
braciszek <kandydat>, urodzony 6 V 1883 roku w Listenheit, przybył 
do zakładu 3 I 1909 roku, opuścił zakład 3 VI 1909 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: niestały.

PETEREK Karol
liczba martykuły 284, urodzony w 1900 roku w Frydrychowicach, 
przybył do zakładu 17 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 8 II 1914 roku.

PETEREK Mieczysław
liczba martykuły 350, urodzony 10 I 1902 roku w Zawadce, przybył 
do zakładu 5 X 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 28.60 koron.

PETRUCZYNIK Feliks
liczba martykuły 204, urodzony w 1898 roku w Polubiczach, przybył 
do zakładu 16 VII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 1.98 koron.

PĘCZEK Karol
liczba martykuły 150, urodzony 2 XI 1888 roku w Kwaśniowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

PĘKALA Karol
liczba martykuły 67, urodzony 15 VII 1888 roku w Rajsku, przybył 
do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.
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PFISTER Ignacy
liczba martykuły 216, urodzony 25 VII 1894 roku w Kodrnicach, przy-
był do zakładu 20 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świa-
dectwa wysłano. Uwagi: próżniak.

PIASECKI Jan
liczba martykuły 17, urodzony 25 XII 1895 roku w Sosnowcu, przybył 
do zakładu 15 IX 1916 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

PIASECKI Leon
liczba martykuły 55, urodzony 26 III 1889 roku w Pyszącej, przybył 
do zakładu 16 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

PIAZZA Stanisław
liczba martykuły 99, urodzony 7 V 1897 roku w Trześni, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 10 XII 1912 roku.

PIECHURA August [Augustyn] (ksiądz)
liczba martykuły 94, urodzony 14 VIII 1888 roku w Królewskiej Hucie 
[Chorzów], przybył do zakładu 30 VII 1903 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 
roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: do nowicjatu.

[Nowicjat 1908/1909 w Radnej, święcenia kapłańskie 11 VIII 1918 roku 
we Wrocławiu. Utalentowany muzycznie, nauczyciel śpiewu i muzyki. 
Zmarł w Przemyślu 14 XI 1975 roku, w 87 roku życia, 66 ślubów zakon-
nych i 57 kapłaństwa].

PIEKARCZYK Franciszek
liczba martykuły 236, urodzony 28 I 1897 roku w Babicach, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 53.33 koron.
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PIEKARSKI Zygmunt
liczba martykuły 69, urodzony 4 II 1900 roku w Iwanowicach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do I student, opłata mies[ięczna] 
22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

PIEKŁOWSKI
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 13 VII 1904 roku, opuścił 
zakład 25 II 1905 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: do pani Biesiadec-
kiej na pisarza.

PIENIĄŻEK Jan
liczba martykuły 224, urodzony 10 II 1895 roku w Stobiernej [Galicja], 
przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Uczył się rzemiosła w latach 1908–1912  – kursy I–IV i za te klasyfi-
kowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 25 VI 1912. Wydano 
duplikat 6 VIII 1918].

PIESIUR G[eorg] (ksiądz)
urodzony 16 X 1885 roku w Łące (koło Kreis Pless) [=Pszczyna].

[Urodził się 16 X 1885 roku w Łące k. Pszczyny, nowicjat 1908/1909 
w Lombriasco (Włochy).Wkrótce po nowicjacie wyjechał na misje do 
Indii, święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 1921 roku w Krakowie. Zmarł 
w Bangalore (Indie) 21 IV 1945 roku, w 60 roku życia, 36 ślubów zakon-
nych i 24 kapłaństwa].

PIETRAŃSKI Tadeusz
liczba martykuły 300, urodzony 13 I 1901 roku w Bełzie, przybył do 
zakładu 30 VIII 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, 
opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 76.50 koron.

PIETRZAK Jan (ksiądz)
liczba martykuły 197, urodzony 9 IX 1895 [1885] roku w Rogalinie [k. 
Radziejowa], przybył do zakładu 17 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy 
IV gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 
1913 roku.

[Nowicjat 1914/1915 w Radnej, święcenia kapłańskie przyjął 1 VI 1924 
roku w Przemyślu. Przez trzy lata był dyrektorem w Częstochowie. 
Blisko 20 lat kwestował w USA na zrealizowanie projektu sierocińca 
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w Częstochowie. Zmarł w Elisaberhville (USA) 27 X 1950 roku, w 65 
roku zycia, 35 ślubów zakonnych i 26 kapłaństwa].

PIETRZAK Roch
liczba martykuły 125, urodzony w 1898 roku w Lutułowie, przybył 
do zakładu 15 VII 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 2.37 koron.

PIETRZAK Wiktor
liczba martykuły 253, urodzony 14 X 1894 roku w Krzeszowicach [Ga-
licja], przybył do zakładu 8 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum (od ½ na nauce krawiectwa), opłata mies[ięczna] 22 korony (12 
koron), opuścił zakład 1 V 1911 roku, świadectwa zabrał, pozostawił 
dług 288.40 koron. Uwagi: dobry.

[Uczył się rzemiosła w latach 1907/1908 (drugie półrocze), 1908–1911 – 
kursy I–IV. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin dnia 30 VI 1911].

PIETRZYKOWSKI Piotr
liczba martykuły 103, urodzony 20 VII 1898 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 18.27 koron.

PIĘTA Szymon (koadiutor)
braciszek <kandydat>, urodzony 11 XI 1874 roku w Bratucicach [k. 
Bochni], przybył do zakładu 20 VII 1907 roku, opuścił zakład 1 IX 
1908 roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do no-
wicjatu.

[Nowicjat 1909/1910 w Radnej. Pracował zazwyczaj jako ogrodnik w na-
szych zakładach. Zmarł w Krakowie 12 VI 1937 roku, w 63 roku życia 
i 27 ślubów zakonnych].

PIĘTAKIEWICZ Wincenty
liczba martykuły 9, urodzony 30 VIII 1891 roku w Krzeszowicach, 
przybył do zakładu 6 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 26 XII 1903 roku, pozo-
stawił dług 19.17 koron. Uwagi: wystąpił.
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PILARSKI Piotr
liczba martykuły 257, urodzony 22 IV 1900 roku w Ogrodzińcu [Ogro-
dzieńcu], przybył do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 2 II 1916 roku, 
pozostawił dług 343.42 koron.

PILARZ Wacław
liczba martykuły 178, urodzony 9 IV 1897 roku w Dąbrowie, przybył 
do zakładu 26 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 6 III 1913 roku.

PILCH Mieczysław
liczba martykuły 254, urodzony 2 V 1902 roku w Głogowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 63.06 koron.

PILECKI Franciszek
liczba martykuły 321, urodzony 16 VI 1900 roku w Skale, przybył 
do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 21.37 koron.

Ks. PILZ Jan
urodzony 13 XII 1868 roku w Gąsiorowicach, przybył do zakładu w II 
1903 roku, opuścił zakład 7 VII 1905 roku. Uwagi: wystąpił gdy go 
wysłano do Włoch.

PINAZZA Józef
liczba martykuły 107, urodzony 23 I 1885 roku w Straconce [Stracońce, 
poczta Żywiec, Galicja], przybył do zakładu 15 VII 1903 roku, przyję-
ty na naukę stolarstwa, opuścił zakład 28 VI 1907 roku. Uwagi: wy-
zwolony.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1903–1907 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany].

PINDUR Ludwig
liczba martykuły 191, urodzony w Istebnej, przybył do zakładu 9 II 
1914 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, 
opuścił zakład 30 VI 1914 roku.
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PIOTROWICZ Stanisław
liczba martykuły 20, urodzony 7 IV 1903 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 25 XI 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku.

PIOTROWICZ Władysław
liczba martykuły 29, braciszek <kandydat>, urodzony 9 IV 1890 roku 
w Krakowie, przybył do zakładu 25 IX 1906 roku. Uwagi: okradł 
i uciekł.

PIOTROWSKI Jerzy
liczba martykuły 119, urodzony 14 X 1903 roku w Lubaczaczu, przy-
był do zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 18 IX 1916 roku, pozostawił 
dług 59.84 koron.

PITWOŃ Karol
liczba martykuły 57, urodzony 18 X 1896 roku w Schoppinitz [Szopie-
nice], przybył do zakładu 3 IV 1911 roku, przyjęty na naukę szewstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

PIWOWAR Sebastian
liczba martykuły 250, urodzony 3 IV 1898 roku w Niedźwiedziu, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 5 II 1916 roku, pozostawił dług 
100.51 koron.

PLESZKA Jan
liczba martykuły 107, urodzony 24 VI 1893 roku w Kuźni Raciborskiej, 
przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, świadectwa zabrał, opuścił zakład 30 
VI 1911 roku. Uwagi: do nowicjatu.

PLESZKA Rafael
liczba martykuły 107, urodzony 4 X 1895 roku w Ratibor Hammer 
[Kuźnia Raciborska], przybył do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 11 koron, opuścił zakład 4 XI 
1911 roku.
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PLEWIK Jan
liczba martykuły 61, urodzony 5 V 1901 roku w Fajsławicach, przybył 
do zakładu 26 VIII 1916 roku, student, opłata mies[ięczna] 40 koron, 
opuścił zakład 15 VI 1917 roku.

PLUCIŃSKI Roman
liczba martykuły 145, urodzony 4 X 1889 roku w Krakowie [Galicja], 
przybył do zakładu 9 VIII 1903 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1907 roku, pozosta-
wił dług 40.04 koron. Uwagi: próżniak.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1903–1905 – 
kursy I, II i za te klasyfikowany. Na kurs III nie przyjęty].

Koad. PLUCIŃSKI Walenty
majster krawiectwa, urodzony 12 II 1877 [1879] roku w Krzebowie, 
przybył do zakładu w XII 1901 roku. Uwagi: zmarł w obozie nie-
mieckim.

[Urodzony w Parzynowie, nowicjat 1900/1901 w San Benigno (Włochy), 
mistrz krawiecki. Aresztowany 17 II 1941 w Płocku, więziony w Płocku 
i w Działdowie, po kilku dniach zwolniony. Aresztowany ponownie 7 II 
1944 w Warszawie, osadzony na Pawiaku, a od 29 II 1944 w Gross Rosen, 
gdzie zmarł wskutek bestialskiego pobicia 5 X 1944 roku, w 65 roku ży-
cia i 43 ślubów zakonnych].

PŁACHNO Edward
liczba martykuły 182, urodzony 13 X 1900 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa I, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

PŁOTNICKI Euzebiusz
liczba martykuły 186, urodzony 13 VIII 1887 roku w Grucznie, przy-
był do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 13 XI 1912 roku.

PŁOWUCHA Andrzej
liczba martykuły 186, urodzony 12 V 1893 roku w Soli, przybył do 
zakładu 30 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 12 IX 1906 roku, pozostawił 
dług 31.57 koron. Uwagi: wydalony, trudny charakter.



201Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

Ks. PŁYWACZYK Stanisław
urodzony 10 XI 1880 roku w Jedlcu [k. Pleszewa], przybył do zakładu 
19 IX 1900 roku, opuścił zakład w 1907 roku. Uwagi: do Krakowa jako 
kapelan.

[Wieloletni inspektor prowincji jugosłowiańskiej, wizytator węgierskiej 
a później jej inspektor i przez 6 laty prowincji polskiej św. Stanisława 
Kostki. Zmarł 4 XII 1969 roku w Kopcu k. Częstochowy].

PŁYWACZYK Stefan
liczba martykuły 32, urodzony 8 I 1893 roku w Jedletz [Jedlec] k. Ja-
rocina, przybył do zakładu 31 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku. 
Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

PŁYWACZYK Wojciech (ksiądz)
liczba martykuły 98, urodzony 7 III 1891 roku w Jedlonie [Jedlcu], 
przybył do zakładu 15 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 koron (później 15 koron), opuścił zakład 25 VI 
1907 roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do no-
wicjatu.

[Był bratem Stefana i Stanisława. Nowicjat odbył w Radnej, filozofię 
studiował w Lublanie, teologię w Foglizzo i tam przyjął święcenia ka-
płańskie 10 VI 1917 roku. W czasie I wojny światowej pełnił służbę sa-
nitariusza a potem kapelana jeńców wojennych w wojsku niemieckim. 
Aresztowany w Płocku i wywieziony do Działdowa razem z księżmi 
płockimi tam zgładzony 19 IX 1941 roku].

PODGÓRSKI Stefan
liczba martykuły 11, urodzony 4 V 1895 roku w Warszawie, przybył 
do zakładu 25 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 72.41 rubli. Uwagi: niestały.

PODHORODECKI Franciszek
braciszek <kandydat>, urodzony 9 I 1891 roku w Krustenkach, przy-
był do zakładu 8 I 1908 roku, opuścił zakład 2 I 1909 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: niestały, pojechał do Białej.
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PODMAGÓRSKI Wacław
liczba martykuły 173, urodzony 20 VIII 1895 roku w Mieszkowie, 
przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, pozo-
stawił dług 408.21 koron. Uwagi: skryty.

PODOŁKA Bronisław
liczba martykuły 327, urodzony w Brodach, przybył do zakładu 5 VIII 
1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, 
opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 6.15 koron.

POHLENZ Mieczysław
przybył do zakładu 9 IX 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 3 VII 1906 roku, pozo-
stawił dług 89.96 koron. Uwagi: trudny charakter, złodziej, nie odpo-
wiada upomnieniu się o należność.

POLACZEK Franciszek
liczba martykuły 141, urodzony 2 IV 1896 roku w Jabłonkowie, przy-
był do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

POLACZEK Józef
liczba martykuły 221, urodzony 31 VII 1893 roku w Cieszynie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 roku. Uwagi: trudny 
charakter, do gimnazjum w Cieszynie.

POLAŃSKI Franciszek
liczba martykuły 239, urodzony 30 VIII 1896 roku we Lwowie, przy-
był do zakładu 4 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron. Uwagi: umarł 2 V 1914.

POLARZ Jerzy
liczba martykuły 77, urodzony 6 VII 1890 roku w Królewskiej Hucie, 
przybył do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 23 X 1906 roku, pozosta-
wił dług 51.90 koron. Uwagi: wyjechał aby pomagać ojcu.
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POLITOWICZ Władysław
liczba martykuły 150, urodzony 24 II 1889 roku w Wieliczce, przybył 
do zakładu 29 VII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 20 VI 1905 roku. Uwagi: ukryty.

POLONCZYK Franciszek
liczba martykuły 156, urodzony 10 X 1894 roku w Dobszycach, przy-
był do zakładu 3 IX 1908 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: dobry.

POŁCZYK Wojciech
liczba martykuły 6, urodzony 4 IV 1898 roku w Krobi, przybył do 
zakładu 20 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 1.05 koron.

POPIUK Władysław
liczba martykuły 163, urodzony 1 II 1898 roku w Wiznitz [Wyżnica, 
Ukraina], przybył do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, 
pozostawił dług 79.99 koron.

PORADOWSKI Roman
liczba martykuły 291, urodzony 18 II 1904 roku we Włocławku, przy-
był do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

PORADOWSKI Stefan
liczba martykuły 290, urodzony 3 VIII 1902 roku we Włocławku, 
przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

POREMBA Antoni
liczba martykuły 127, urodzony 1 XII 1893 roku w Stopnicach [poczta 
Limnanowa, Galicja], przybył do zakładu 30 VIII 1908 roku, przyję-
ty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron (od 1 VIII 1911 
gratis).

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–1912 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
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z dnia 25 VI 1912. Wydano na własne żądanie duplikat „Świadectwa 
Wzywolin” dnia 3 VIII 1920, podpisany L. Markiewicz].

PORWIT Stanisław
liczba martykuły 225, przybył do zakładu 18 VIII 1909 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 
VI 1911 roku, pozostawił dług 94.56 koron. Uwagi: krnąbrny.

POSZ Robert
liczba martykuły 82, urodzony 26 V 1891 roku w Ławnicy, przybył 
do zakładu 26 VII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1904 roku, świadectwa 
wysłano 25 VII 1904. Uwagi: próżniak.

POTACZEK Jan
liczba martykuły 139, urodzony 7 II 1902 roku w Podobinie, przybył 
do zakładu 20 XII 1914 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 13 V 1915 roku.

POTOCKI Dominik
liczba martykuły 148, urodzony 24 XI 1896 roku w Guzach [pocz-
ta Goniądz, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 30 VII 1909 roku, 
przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił 
zakład 30 VI 1911 roku, pozostawił dług 232.87 koron. Uwagi: złośliwy.

[Uczył się rzemiosła w latach 1909–1911 – kursy I i II i za te klasyfikowa-
ny. Na kurs III nie wrócił].

POTOCKI Zygmunt
liczba martykuły 139, urodzony 23 VIII 18… roku w Guzach [ad Grod-
no], przybył do zakładu 11 IX 1906 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku, pozosta-
wił dług 175.83 koron. Uwagi: skryty, chorowity, wyzwolony.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906–1910 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1910].

POZNAŃSKI Bazyli
liczba martykuły 81, urodzony 30 I 1893 roku w Odessie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 



205Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry, pozostał w domu.

POZNAŃSKI Konstanty
liczba martykuły 83, urodzony 16 V 1894 roku w Odessie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: krnąbrny.

PROCZKE Marcin
liczba martykuły 30, urodzony 11 XI 1896 roku w Jurkowicach, przy-
był do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 13 IV 1911 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: skryty.

PROCZKE Stefan
liczba martykuły 132, urodzony 2 IX 1893 roku w Jurkowicach, przy-
był do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: dobry.

PROCZYK Antoni
liczba martykuły 130, urodzony 12 V 1892 roku w Pomykowie, przybył 
do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 27 VI 1907 roku, pozostawił 
dług 89.80 koron. Uwagi: nie odp. upom. się o należ.

PROSIŃSKI Szczepan
przybył do zakładu 31 VII 1906 roku, opłata mies[ięczna] 12 koron, 
opuścił zakład 20 IX 1906 roku.

PRYSZCZ Teodor
liczba martykuły 226, urodzony 30 VIII 1896 roku w Zembowicach, 
przybył do zakładu 18 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, świa-
dectwa odesłano 26 VIII 1913.

PRZYBYLAK Paweł (koadiutor)
urodzony 15 I 1877 roku w Niemieckich Piekarach, przybył do zakła-
du 19 IX 1900 roku. Uwagi: do Daszawy.
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[Zginął w Daszawie 31 V 1919 roku w Daszawie osłaniając dyrektora 
ks. Antoniego Kotarskiego przed napastującą bandą Ukraińców].

PRZYBYLSKI Stanisław
liczba martykuły 164, urodzony 10 XII 1900 roku w Dąbrowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

PRZYBYŁA Emanuel
liczba martykuły 116, urodzony 13 XII 1895 roku w Królewskiej Hucie, 
przybył do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 3 V 1913 roku, świadec-
twa odesłano 10 X 1913. Uwagi: skryty.

PRZYBYŁO
przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, opuścił zakład 5 VIII 1907 roku. 
Uwagi: wyjechał dla choroby.

PRZYKOWSKI Andrzej
liczba martykuły 138, urodzony 4 XI 1893 roku w Łyszkowicach, przy-
był do zakładu 5 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: dobry, 
słaby w nauce.

PTASZCZYCA Franciszek
liczba martykuły 213, urodzony 1 VI 1890 roku w Polance Wielkiej 
[poczta Oświęcim, Galicja], przybył do zakładu 5 VI 1904 roku, przy-
jęty na naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 
30 VI 1908 roku, pozostawił dług 206.58 koron. Uwagi: wyzwolony, 
kłamca i złodziej.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1904–1908 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1908].

PTASZYŃSKI Wacław
liczba martykuły 66, urodzony 5 XI 1895 roku w Wiślicy, przybył 
do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.
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PUC Jan
liczba martykuły 145, urodzony 13 VIII 1892 roku w Markuszowej, 
przybył do zakładu 23 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 15 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, pozosta-
wił dług 116.35 koron. Uwagi: kłamliwy i skryty.

PUDLIK Stefan
liczba martykuły 105, urodzony 22 III 1905 roku w Sierszy, przybył 
do zakładu 2 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

PURCHLA Władysław
liczba martykuły 325, urodzony 10 VII 1902 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 4 X 1913 roku, świadectwa za-
brał ojciec.

PUSTELNIK Stanisław
liczba martykuły 172, urodzony 8 X 1897 roku w Rajsku, przybył 
do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 10 IX 1911 roku.

PYCHYŃSKI Piotr
liczba martykuły 51, urodzony 29 VI 1896 roku w Szyszkowie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 28 V 1914 roku, pozostawił 
dług 423.21 koron.

PYZIK Michał
liczba martykuły 318, urodzony w Goju, przybył do zakładu 5 VIII 
1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 ko-
rony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

RACIBORSKI Rudolf
liczba martykuły 133, urodzony 27 II 1896 roku w Bolesławiu, przybył 
do zakładu 31 VII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry.
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RACZYŃSKI Stanisław
liczba martykuły 272, urodzony w I 1898 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

RADOCHOŃSKI Mikołaj
liczba martykuły 52, urodzony 6 XII 1896 roku w Bolestraszycach, 
przybył do zakładu 1 IV 1911 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

RADOŃ Stefan
liczba martykuły 288, urodzony 2 III 1899 roku w Łętowni, przybył 
do zakładu 28 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

RADZIKOWSKI Kazimierz
liczba martykuły 225, urodzony 23 IV 1889 roku, przybył do zakładu 
16 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 
22 korony, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, pozostawił dług 249.41 ko-
ron. Uwagi: skryty.

RADZISZEWSKI Edward
liczba martykuły 122, urodzony w Tarnopolu, przybył do zakładu 3 
VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 27 V 1914 roku, pozostawił dług 65.84 koron.

RAKOWICZ Józef
liczba martykuły 257, urodzony 7 IX 1896 roku w Aleksandrowie, 
przybył do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 15 I 1913 roku.

RAKOWSKI Klemens
liczba martykuły 279, urodzony 15 X 1898 roku w Łodzi, przybył do 
zakładu 26 IX 1912 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum (na naukę 
stolarstwa), opłata mies[ięczna] 22 korony.

RATAJ Tomasz
liczba martykuły 46, urodzony 30 XII 1888 roku w Ujściu Solnym, 
przybył do zakładu 12 IX 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 30 VI 1905 roku, pozo-
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stawił dług 81.00 koron (prosił o zniesienie tegoż). Uwagi: <wyjechał> 
do sem[inarium] bisk[upitego] w Tarnowie.

RĄCZKA Michał
liczba martykuły 238, urodzony 3 X 1900 roku w Nowosielcach, przy-
był do zakładu 28 IX 1915 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 40 koron.

RĄCZKOWSKI Józef
liczba martykuły 132, urodzony 2 VIII 1890 roku, przybył do zakładu 
2 VIII 1904 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 
koron, opuścił zakład 17 X 1904 roku. Uwagi: dla choroby.

REICHERT Leonard
liczba martykuły 176, urodzony 29 VI 1888 roku w Wyżnianach [Ga-
licja], przybył do zakładu 27 VII 1905 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 10 II 1910 roku, po-
zostawił dług 100.00 koron. Uwagi: nierozgarnięty, słaby w rzem[iośle], 
wyzwolony.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1905–1909 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1909 roku].

REJNEROWICZ Emil
liczba martykuły 254, urodzony 10 VIII 1894 roku w Stanisławowie, 
przybył do zakładu 15 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 5 X 1907 roku, świadec-
twa zabrał ojciec. Uwagi: nieodpowiedni do zakładu.

REKOWSKI Józef
braciszek <kandydat>, opuścił zakład 15 VII 1908 roku. Uwagi: <wy-
jechał> do nowicjatu.

RELIKOWSKI Henryk
przybył do zakładu 25 VII 1901 roku, opuścił zakład 30 VII 1901 roku.

REMBIESA Karol
liczba martykuły 31, urodzony 25 VII 1895 roku w Babicach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
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mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 VI 1910 roku. Uwagi: trudny, 
<wyjechał> do gimnazjum do Krakowa.

REPAK Jan (koadiutor)
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 3 X 1909 roku, opuścił za-
kład 22 VII 1910 roku. Uwagi: <wyjechał do nowicjatu> do Radnej.

[Brat Wojciecha, salezjanina. Ur. w 1884 w Buczkowicach k. Bielska. 
Zmarł w Oświecimiu 28 I 1966 roku].

REPAK Wojciech (koadiutor)
braciszek <kandydat>, urodzony 8 IV 1882 roku w Błockowicach 
[Buczkowiczach, k. Bielska], przybył do zakładu 26 VII 1906 roku, 
opuścił zakład 15 VII 1908 roku. Uwagi: do nowicjatu.

[Brat Jana, salezjanina. Pracował jako monter-mechanik, był wzorem 
pobożności i poświęcenia. Zmarł w Marszałkach 21 III 1956 roku].

RESSICH Włodzimierz
urodzony 3 VII 1888 roku we Lwowie, przybył do zakładu 8 II 1902 
roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 22 korony, 
opuścił zakład 1 XI 1902 roku.

RESTEL Franciszek
liczba martykuły 305, urodzony 3 VI 1895 roku w Krzenowicach, 
przybył do zakładu 27 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

ROBAKOWSKI Władysław (koadiutor)
liczba martykuły 208, urodzony 1 I 1896 roku w Kamienicy, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 91.26 koron.

ROGA Wincenty
liczba martykuły 70, urodzony 24 III 1893 roku w Bystrowicach, przy-
był do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron (1 IV 1909 6 koron).



211Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

ROGALSKI Józef
liczba martykuły 132, urodzony 9 III 1897 roku w Przemyślu, przybył 
do zakładu 19 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

Diak. ROGOSZ Stanisław
opuścił zakład 27 VIII 1906 roku. Uwagi: <wyjechał> do Turynu.

[Urodził się 7 V 1874 roku w ziemi Kieleckiej. Święcenia kapłańskie przy-
jął 28 VI 1908 roku w Turynie, opuścił zgromadzenie 25 VI 1913 roku].

ROGOWSKI Jan
liczba martykuły 77, urodzony 8 III 1895 roku w Górce [Galicja], przy-
był do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, pozostawił 
dług 141.01 koron. Uwagi: dobry, słabowity.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I.  Uczył się w roku 1908/1909  – 
kurs I i za ten klasyfikowany. Na II kurs nie przyjechał].

ROJEK Wojciech
liczba martykuły 92, urodzony 13 IV 1906 roku w Gorczycy, przybył 
do zakładu 9 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 1 XII 1916 roku.

ROKITA Selwin
liczba martykuły 248, urodzony 26 X 1896 roku w Niwce [poczta 
Sosnowiec, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, 
przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił 
zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry, do sem[inarium] kieleckiego.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–1912 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 25 VI 1912 roku].

ROMAŃSKI Jan
urodzony 30 X 1887 roku, przybył do zakładu 2 IX 1901 roku, przyjęty 
na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 30 
VI 1902 roku.

RONDLEWSKI Stanisław
opuścił zakład 3 VI 1905 roku. Uwagi: dla choroby.
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ROPEK Albin
liczba martykuły 4, urodzony 1 III 1903 roku w Krakowie, przybył do 
zakładu 4 VIII 1913 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, opu-
ścił zakład 1 IV 1914 roku.

ROSCHIN Alojzy
liczba martykuły 218, urodzony 18 VII 1895 roku w Studziennej, przy-
był do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 3 V 1910 roku. Uwagi: bardzo 
dobry, zmarł.

ROSIEK Henryk
liczba martykuły 103, urodzony 11 VII 1892 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 24 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 16 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku. Uwagi: do ku-
piectwa, charakter skryty.

ROSIŃSKI Kazimierz
liczba martykuły 127, urodzony 14 VIII 1892 roku w Ostrowie (Ostro-
wo), przybył do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty na naukę stolar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 8 XI 1906 roku, po-
zostawił dług 479.95 koron. Uwagi: do domu z powodu choroby.

ROSIŃSKI Rudolf
liczba martykuły 34, urodzony 13 IV 1889 roku w Ostrawie, Morawy, 
przybył do zakładu 29 VII 1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1905 roku, pozo-
stawił dług 244.34 koron. Uwagi: do nowicjatu.

ROSPOND Leon
liczba martykuły 179, urodzony 4 IV 1898 roku w Liszkach, przybył 
do zakładu 4 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

ROSPOND Leon
liczba martykuły 179, urodzony 4 VI 1894 roku w Liszkach, przybył 
do zakładu 4 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.
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ROŻAŃSKI Kazimierz
liczba martykuły 144, urodzony 19 VIII 1896 roku w Lublinie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 22 IX 1909 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: skryty, trudny.

ROŻEK Kazimierz
liczba martykuły 138, urodzony 19 IX 1896 roku w Łysowodach, przy-
był do zakładu 7 X 1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 24 I 1916 roku, pozostawił dług 
630.62 koron.

ROŻEK Leon
liczba martykuły 155, urodzony 4 III 1898 roku w Łysowodach, przy-
był do zakładu 7 X 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozostawił 
dług 852.64 koron.

RÓŻAK Andrzej
liczba martykuły 8, urodzony 31 I 1890 roku w Kościeliskach, przybył 
do zakładu 27 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 28 IV 1907 roku, pozostawił 
dług 86.46 koron. Uwagi: <wyjechał> do sem[inarium] naucz[myciel-
skiego] w Kętach.

RUBIK Jan
liczba martykuły 79, urodzony 29 I 1889 roku w Sielcu, przybył do 
zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 X 1913 roku, pozostawił 
dług 412.04 koron.

RUBIK Leon
liczba martykuły 88, urodzony 10 VI 1895 roku [w Sielcu, poczta So-
snowiec, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, 
przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–1912 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 25 VI 1912 roku].
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RUDNICKI Jan
liczba martykuły 40, urodzony 26 I 1896 roku w Wojniczu, przybył do 
zakładu 3 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum (na naukę 
ślusarstwa), opłata mies[ięczna] 22 korony (12 koron), opuścił zakład 
15 XI 1907 roku. Uwagi: trudny charakter.

RUDOL Adolf
liczba martykuły 77, urodzony 16 VI 1905 roku w Chrzanowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 24.92 koron.

RUMIŃSKI Hieronim
liczba martykuły 145, urodzony 30 IX 1899 roku w Bismarckhucie, 
przybył do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 23 III 1914 roku, pozosta-
wił dług 155.22 koron.

RUPALA Konstanty (koadiutor)
urodzony [w 1883] w Porąbce (Będzin). Uwagi: <wyjechał> do Daszawy.

[Urodził się 25 XII1883 w Porąbce k. Proszowiec. Nowicjat 1905/1906 
w Daszawie. Pełnił przeważnie funkcje gospodarza w naszych domach. 
Zmarł 20 III 11959 we Wrocławiu, w 76 roku życia i 53 ślubów zakon-
nych].

RUPERT Gustaw
liczba martykuły 178, urodzony 20 IV 1891 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 16 IX 1903 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 10 V 1906 roku. Uwagi: trudny 
charakter, do [księży] pijarów.

RUSINEK Antoni
świadectwa oddano ojcu.

RUSZKOWSKI Marek
liczba martykuły 13, urodzony 8 X 1885 roku w Nyrkowie, przybył do 
zakładu 1 IV 1900 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił zakład 
30 VI 1904 roku. Uwagi: do gimnazjum.
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RUSZKOWSKI
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 25 V 1907 roku, opuścił za-
kład 25 VIII 1907 roku. Uwagi: z zamiarem uczenia się.

RYBA Kazimierz
liczba martykuły 171, przybył do zakładu 10 VIII 1904 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
30 VI 1906 roku, pozostawił dług 147.81 koron. Odpowiedź, że nie 
może zapłacić. Uwagi: lekkomyślny.

RYBAK Stanisław
braciszek <kandydat>, urodzony w 1889 roku w Ujazdowie [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 16 V 1911 roku, opuścił zakład 1 VI 1911 
roku. Uwagi: uciekł.

RYBARCZYK Feliks
liczba martykuły 54, urodzony 19 XI 1894 roku w Makowarsku, przy-
był do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

RYBARCZYK Józef
liczba martykuły 253, urodzony 2 II 1897 roku w Makowarsku, przy-
był do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1915 roku, pozostawił 
dług 15.80 koron.

RYBCZYK Hugo
liczba martykuły 97, urodzony 1 IV 1887 roku w Rozborzu, przybył 
do zakładu 4 VI 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 14 koron, opuścił zakład 21 I 1904 roku.

RYBICKI Wacław
liczba martykuły 291, urodzony w 1897 roku w Działoszycach, przybył 
do zakładu 1 VIII 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, 
opuścił zakład 30 XII 1912 roku, pozostawił dług 4.56 koron.

RYCHLICKI Bronisław
liczba martykuły 76, urodzony 5 IV 1904 roku w Jaśle, przybył do 
zakładu 4 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 IV 1917 roku.
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RYGUŁA Adam
liczba martykuły 78, urodzony 9 XII 1896 roku w Orzeszu, przybył 
do zakładu 18 XII 1914 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 26 VI 1915 roku, pozostawił 
dług 113.64 koron.

RYTERSKI Mieczysław
liczba martykuły 119, urodzony 15 III 1889 roku w Małym Łąsku, 
przybył do zakładu 1 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, pozo-
stawił dług 535.90 koron. Uwagi: skryty, stronił od przełożonych.

RZEPKA Jan
liczba martykuły 63, urodzony 14 VIII 1890 roku w Cielmicach, przy-
był do zakładu 27 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku. Uwagi: 
<wyjechał> do nowicjatu.

RZEPKA Józef (ksiądz)
kleryk, urodzony 3 I 1886 roku w Kaczanówce [koło Lwowa].

[Nowicjat 1909/1910 w Radnej, święcenia kapłańskie 3 V 1918 w Oświę-
cimiu. Był nauczycielem, katechetą i spowiednikiem szkolnym. Zamrł 
24 XI 1927 roku w Krakowie, w 41 roku życia, 17 ślubów zakonnych i 9 
kapłaństwa].

RZESZÓDKO Marian
liczba martykuły 14, urodzony 6 VIII 1902 roku w Zagórzu, przybył 
do zakładu 1 IX 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, 
opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

SABATOWICZ Michał
liczba martykuły 59, urodzony 6 IX 1896 roku w Trembowli, przybył 
do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

SADOWSKI Mieczysław
liczba martykuły 204, przybył do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 
VI 1913 roku.
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SAGAN Jarosław
liczba martykuły 88, urodzony 27 VII 1903 roku w Żywcu, przybył 
do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 7 III 1917 roku.

SAJENICZ Leon
liczba martykuły 102, urodzony 13 VI 1904 roku w Winogradzie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 25 koron.

SAŁUSTOWICZ Eugeniusz
liczba martykuły 144, urodzony 30 VII 1894 roku w Zarszynie, przy-
był do zakładu 15 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 12 I 1909 roku. Uwagi: 
próżniak, skryty.

SANKUNAS Franciszek
liczba martykuły 54, urodzony 15 I 1896 roku w Murinach, przybył 
do zakładu 10 XI 1914 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

SAŃSKI Jan
liczba martykuły 230, przybył do zakładu 30 VII 1905 roku [w Lewko-
wiczach, Górny Śląsk], przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięcz-
na] 12 koron, opuścił zakład 24 VI 1907 roku. Uwagi: z powodu cho-
roby wyjechał. 

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1905–1907 – 
kursy I, II i za te klasyfikowany. Na kurs III nie przyjechał].

SCHÄFFER Antoni
liczba martykuły 32, urodzony 13 II 1906 roku w Żywcu, przybył do 
zakładu 4 VIII 1916 roku, student, opłata mies[ięczna] 40 koron, opu-
ścił zakład 9 XII 1916 roku, pozostawił dług 11.80 koron.

SCHMANS Sigister
liczba martykuły 43, urodzony 6 II 1898 roku w Gromkowie, przy-
był do zakładu 1 IX 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, 
opuścił zakład 11 II 1913 roku.
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SCHNEIDER Henryk
liczba martykuły 201, urodzony 2 VI 1892 roku w Królewskiej Hucie, 
przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 25 I 1908 roku. Uwagi: 
kłamliwy.

SCHÖNEWITZ Zygmunt
liczba martykuły 200, urodzony 2 VI 1886 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 23 II 1905 roku, świadectwa 
zabrała matka, pozostawił dług 55.61 koron. Uwagi: dziwak.

SCHREIER Stanisław
urodzony 20 VIII 1892 roku, przybył do zakładu 5 IX 1901 roku, przy-
jęty do klasy V elem[entarnej], opłata mies[ięczna] 20 koron, opuścił 
zakład 30 VI 1902 roku.

SCHROM Józef
liczba martykuły 281, urodzony 15 III 1900 roku w Nadwórnej, przybył 
do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 14 II 1914 roku.

SEBASTYAŃSKI Stanisław (ksiądz)
liczba martykuły 135, urodzony 8 VI 1897 roku w Rozwadowie, przy-
był do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Proboszcz w Łodzi, więziony w Dachau, a po uwolnieniu przez 18 lat 
duszpasterz Polaków w Niemczech. Zmarł w Braunschweig (Niemcy) 
22 VII 1963 roku].

SEBESTA Stanisław
liczba martykuły 331, urodzony 7 XI 1899 roku w Grodźcu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 18.26 koron.

SEDIVY Władysław
liczba martykuły 153, urodzony 27 III 1896 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
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mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
zabrała matka. Uwagi: przytępiony, rozpieszczony.

SEIFERT Tadeusz
liczba martykuły 178, urodzony 5 VIII 1894 roku w Leżajsku, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 11 IV 1910 roku, pozostawił 
dług 230.87 koron. Uwagi: leniwy, chorowity.

SEMMLER Wojciech
liczba martykuły 188, urodzony 8 IV 1890 roku w Dorothendorf [Do-
roty, k. Zabrza], przybył do zakładu 28 VII 1904 roku, przyjęty na na-
ukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 4 I 1906 
roku. Uwagi: wyjechał.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w roku 1904/1905 i za 
ten klasyfikowany. Po miesiącu na II kursie wyjechał na życzenie ojca].

SENKOWSKI Ludwig
liczba martykuły 228, urodzony 12 XII 1898 roku w Brzeszczach, 
przybył do zakładu 22 XI 1914 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku.

SETLICH Wojciech
liczba martykuły 212, urodzony 1 IV 1893 roku w Święcanach, przybył 
do zakładu 30 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił 
zakład 25 VI 1907 roku, pozostawił dług 96.24 koron. Uwagi: nie jest 
w stanie zapłacić.

SĘKIEWICZ Władysław
liczba martykuły 13, urodzony 24 VI 1891 roku w Sieniawie [Galicja], 
przybył do zakładu 28 VII 1905 roku, opłata mies[ięczna] 12 koron, 
opuścił zakład 2 VI 1906 roku, świadectwa wysłano ojcu, pozostawił 
dług 75.84 koron. Uwagi: nie chce zapłacić.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w roku 1905/1906, kla-
syfikowany, na kurs II nie przyjechał].

SĘKOWSKI Alojzy (ksiądz)
liczba martykuły 231, urodzony 27 VII 1892 roku w Brzeszczach 
[k.  Oświęcimia], przybył do zakładu 13 VIII 1905 roku, przyjęty do 
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klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 
VI 1909 roku. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Nowicjat 1910/1911 w Radnej, święcenia kapłańskie 10 VIII1918 w Rzy-
mie. Długoletni dyrektor Zakładu Lubomirskich w Krakowie, radca in-
spektorialny. Był wykładowcą pszczelarstwa na Wydziale Rolniczym UJ, 
pełnił obowiązki inspektora po ks. Adamie Cieślarze]. Zmarł 7 X 1970 
roku w Krakowie, w 78 roku życia, 69 ślubów zakonnych i 52 kapłaństwa].

SĘKOWSKI Antoni
liczba martykuły 157, urodzony 27 XI 1894 roku w Czersku, przybył 
do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: <wy-
jechał> do nowicjatu.

SĘKOWSKI Franciszek
liczba martykuły 167, urodzony 14 V 1897 roku w Czersku, przybył 
do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

SĘKOWSKI Ludwig
liczba martykuły 228, urodzony 12 XII 1898 roku w Brzeszczach, 
przybył do zakładu 7 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony.

Ks. SIARA Aleksy (ksiądz)
opuścił zakład 27 VII 1908 roku. Uwagi: <wyjechał> do Radnej.

[Urodził się 2 IX 1880 roku w miejscowości Schardzin (Żerdziny). Pra-
cując w Oświęcimiu, w październiku 1916 roku zapisał się na trzeci rok 
studiów na uniwersytecie. Od marca 1917 roku pomagał ks. Piotrowi 
Wójcikowi przy redagowaniu „Pokłosia Salezjańskiego’. Po świętach, 
dnia 21 IV 1917 roku wyjechał z Oświęcimia do wojska (na front). Dnia 
13 XI 1922 roku opuścił zgromadzenie].

SIARA Jan (ksiądz)
liczba martykuły 32, urodzony 20 VI 1887 roku w Szardzinie, przy-
był do zakładu 1 I 1905 roku, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił 
zakład 30 VI 1905 roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyje-
chał> do nowicjatu.
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[Przez 15 lat pracował na misjach w Ameryce, Australii, Chinach, Pa-
lestynie. Dwa lata przed śmiercią powrócił do kraju. Zmarł w Rydułto-
wach na Śląsku 9 VIII 1937 roku].

SIBIK Franciszek
liczba martykuły 156, urodzony 6 IX 1895 roku w Spytkowicach, przy-
był do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

SIBILSKI Kazimierz
liczba martykuły 153, urodzony 25 II 1896 roku w Żelaźnie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 XII 1913 roku, świadectwa 
zabrał z sobą. Uwagi: dobry, wyjechał na własne żądanie.

SIEGMUND Bronisław
liczba martykuły 160, urodzony 28 V 1903 roku w Sierszy, przybył 
do zakładu 4 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

SIELSKI Franciszek
liczba martykuły 248, urodzony 15 XII 1888 roku w Münsterwalde 
[Opalenie], przybył do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy II 
gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 27 V 1908 
roku, świadectwa zabrał. Uwagi: dobrowolnie, dobry.

SIEMIEC Czesław
liczba martykuły 77, urodzony 24 III 1891 roku w Warszawie [Kró-
lestwo Polskie], przybył do zakładu 8 V 1910 roku, przyjęty na naukę 
ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–
1913 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany (pierwsze półrocze tylko drugie 
półrocze). Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 29 VI 1913 roku].

SIEPIELAWSKI
liczba martykuły 10, przybył do zakładu 9 VIII 1907 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 16 
VIII 1907 roku. Uwagi: nie chciał się uczyć.
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SIEPRAWSKI Jan Mieczysław
liczba martykuły 9, urodzony 25 I 1894 roku w Nowej Górze, przybył 
do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
wysłano, pozostawił dług 29.25 koron. Uwagi: skryty.

SIEPRAWSKI Władysław
liczba martykuły 142, urodzony 29 II 1896 roku, przybył do zakładu 3 
VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa wysłano, pozosta-
wił dług 42.07 koron. Uwagi: skryty.

SIEWIŃSKI Józef
liczba martykuły 91, urodzony 22 I 1893 roku w Liskach, przybył 
do zakładu 30 VII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1904 roku, świadectwa 
wysłano.

SIKORA Alojzy
liczba martykuły 268, urodzony 7 VI 1895 roku w Jabłonkowie, przy-
był do zakładu 5 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

Ks. SIKORA Jan
kierownik gimnazjum, urodzony 4 II 1877 roku w Niemieckich Pie-
karach, przybył do zakładu 10 VII 1908 roku, opuścił zakład 1 IX 1911 
roku. Uwagi: <wyjechał> do Krakowa.

SIKORA Walenty
liczba martykuły 359, urodzony 8 II 1902 roku w Łańcucie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum (na naukę 
stolarstwa), opłata mies[ięczna] gratis (od 1 XI 22 korony), opuścił za-
kład 29 XI 1916 roku.

SIKORSKI Bolesław
liczba martykuły 122, urodzony 25 VII 1894 roku w Mrzygłodzie 
[poczta Myszków, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 31 VII 1909 
roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] gratis.
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[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–
1913 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 29 VI 1913 roku].

SIKORSKI Edmund
liczba martykuły 274, urodzony 5 X 1896 roku w Bnimie, przy-
był do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 50.31 koron.

SIMON Grzegorz
liczba martykuły 212, urodzony 18 V 1887 roku w Świętochłowicach, 
przybył do zakładu 28 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

SITARSKI Józef
liczba martykuły 117, urodzony 21 II 1887 roku w Rajczy [Galicja], 
przybył do zakładu 24 VII 1902 roku, przyjęty na naukę szewstwa, 
opłata roczna 40 koron, opuścił zakład 8 IV 1904 roku. Uwagi: zmarł 
w domu.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Klasyfikowany za kursy II, III. 
Na kurs IV nie przyjechał z powodu choroby].

SIWIAK
przybył do zakładu 16 VII 1904 roku, opuścił zakład 22 II 1905 roku. 
Uwagi: z powodu natrętnej woli wystąpił.

SKIBIŃSKI Wojciech
liczba martykuły 126, urodzony 19 IV 1888 roku w Hucie Różaniec-
kiej, przybył do zakładu 26 VII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opuścił zakład 6 VI 1907 roku, świadectwa zabrał, pozostawił 
dług 48.16 koron. Uwagi: do sem[inarium] bisk[upitego] we Lwowie.

SKOCZEŃ Tadeusz
liczba martykuły 238, urodzony 20 IX 1899 roku w Starym Sączu, 
przybył do zakładu 4 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

SKORUPA Nikodem
koadiutor <kandydat>, nauczyciel, urodzony 30 V 1878 roku w San-
dowcu, przybył do zakładu w X 1903 roku. Uwagi: wystąpił.
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SKOWRON Józef
liczba martykuły 143, urodzony 25 XII 1895 roku w Ciścu [Cisiec], 
przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: 
przytępiony, b. dobry.

SKRYBCZUK Stanisław
liczba martykuły 125, urodzony 24 IX 1889 roku, przybył do zakładu 
30 VII 1903 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata mies[ięczna] 
12 koron, opuścił zakład 12 VI 1904 roku, pozostawił dług 27.75 koron. 
Uwagi: trudny charakter, krnąbrny.

SKRZYPCZAK Arkadiusz
liczba martykuły 7, urodzony 21 XII 1902 roku w Poznaniu, przybył 
do zakładu 17 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 30 koron.

SKRZYPCZAK Stanisław
liczba martykuły 262, urodzony 2 IV 1899 roku w Piaskach, przybył 
do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 19.28 koron.

SKRZYPIEC Paweł
liczba martykuły 39, urodzony 14 I 1898 roku w Friedenshütte, przy-
był do zakładu 27 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 8 koron, opuścił zakład w V 1913 roku.

SKUPIEŃ Antoni
liczba martykuły 208, urodzony 31 I 1903 roku w Zawoi, przybył do za-
kładu 2 X 1915 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięcz-
na] 25 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku.

SKWARCZYŃSKI Mieczysław
liczba martykuły 81, urodzony 14 IX 1901 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 28 VIII 1916 roku.
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SKWARCZYŃSKI Władysław
liczba martykuły 196, urodzony w Spytkowicach, przybył do zakładu 
4 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 23 I 1917 roku, pozostawił dług 137.14 koron.

SKWARKOWSKI Antoni
aspirant, urodzony 24 V 1879 roku w Kosiorkach, przybył do zakładu 
21 IX 1901 roku, opuścił zakład 1 IX 1911 roku. Uwagi: do Krako-
wa, zmarł.

SKWIRZYŃSKI Leonard
urodzony 9 IX 1890 roku w Przemyślu, przybył do zakładu 30 VII 1904 
roku, opuścił zakład 6 IV 1905 roku, świadectwa wysłano 14 IV 1908 
do matki. Uwagi: wyjechał z powodu choroby.

SLANY Teofil
liczba martykuły 57, urodzony 25 IV 1895 roku w Antoniegohucie 
[Antonienhütte], przybył do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty na na-
ukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 1 X 1910 
roku. Uwagi: chorowity.

SŁABOSZ Jan
braciszek <kandydat>, urodzony w 1877 roku w Biale, przybył do za-
kładu 20 VI 1906 roku, opuścił zakład 2 VIII 1906 roku.

SŁODCZYK Emanuel (ksiądz)
liczba martykuły 36, urodzony 21 III [1897] roku w Miechowicach 
[k. Bytomia], przybył do zakładu 13 XII 1914 roku, przyjęty do kla-
sy IV gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 
1915 roku.

[Nowicjat 1916/1917 w Pleszowie, święcenia kapłańskie 29 III 1925 w Ło-
dzi. Pracował głównie w duszpasterstwie. Zmarł 31 I 1966 roku w Cza-
plinku, w 69 roku życia, 49 ślubów zakonnych i 41 kapłaństwa].

SMAGAŁA Bolesław
liczba martykuły 269, urodzony 25 X 1894 roku w Brzuchaniu [pocz-
ta Miechów, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 2 VIII 1909 roku, 
przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] gratis, opuścił za-
kład 30 VI 1913 roku.
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[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–
1913 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 29 VI 1913].

SMALCERZ Stanisław
liczba martykuły 87, urodzony 16 X 1894 roku w Dębie (Dąb) [poczta 
Libiąż, Galicja], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty na na-
ukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron (od 1 I 1911 6 koron).

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–
1912 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 25 VI 1912 roku].

SMICIŃSKI Leon
liczba martykuły 262, urodzony 11 IV 1895 roku w Ostrowie [poczta 
Niepołomice, Galicja], przybył do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty 
na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–
1912 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 25 VI 1912 roku].

SMIGIEL Czesław
liczba martykuły 56, urodzony 21 VII 1905 roku w Podhajcach, przy-
był do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 30 koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 43.79 koron.

SMOLKA Karol
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 28 IX 1903 roku. Uwagi: 
<wyjechał> z powodu choroby.

SMYL
braciszek <kandydat>, urodzony w 1892 roku, przybył do zakładu 15 
VII 1909 roku, opuścił zakład 4 X 1910 roku. Uwagi: <wyjechał> do 
Lublany.

[W czerwcu 1910 roku poprosił o przyjęcie do zgromadzenia lecz z po-
wodu braku elementarnego wykształcenie jego prośbie odmówiono].

SOBOLEWSKI Ludwig
liczba martykuły 329, urodzony w Bohorodczanach, przybył do zakła-
du 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięcz-
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na] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
168.51 koron.

SOBÓR
braciszek <kandydat>. Uwagi: <wyjechał> do ks[ięży] pijarów.

SOJKA Walenty
liczba martykuły 116, urodzony 13 II 1887 roku w Mistitz (Miejsce 
Odrzańskie), przybył do zakładu 26 VII 1902 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 22 I 1906 
roku, pozostawił dług 73.43 koron (62.76 marek 10 XII 1907). Uwagi: 
do gimnazjum, lekkomyślny.

SOKOŁOWSKI Alfons
liczba martykuły 48, urodzony w 1902 roku, przybył do zakładu 3 VIII 
1916 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 25 koron.

SOKOŁOWSKI Bogusław
liczba martykuły 192, urodzony 3 I 1902 roku w Rzeszowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

SOKOŁOWSKI Konstanty (kleryk)
liczba martykuły 93, urodzony 20 IV 1904 roku w Rzeszowie, przybył 
do zakładu 30 IX 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

[Utonął w czasie kąpiel 18 VII 1925 roku].

SOKÓŁA (Sokóła) Kazimierz
liczba martykuły 259, urodzony 21 VIII 1892 roku w Siewierzu [Kró-
lestwo Polskie], przybył do zakładu 8 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum (na naukę ślusarstwa), opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–
1913 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 25 VI 1912 roku].

Ks. SOLARZ Juliusz
urodzony 7 II 1869 roku w Chorzowie, przybył do zakładu 22 XII 1900 
roku. Uwagi: <wyjechał> do Londynu.
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[Jeden z pierwszych pracowników w zakładzie oświęcimskim, światobli-
wy spowiednik. Zmarł w Oświęcimiu 9 IX 1929 roku].

SOLECKI Michał
liczba martykuły 68, urodzony 20 VIII 1893 roku w Zawierciu, przy-
był do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 170.55 koron. Uwagi: dobry, powrócił do domu.

SOŁTYS Józef
liczba martykuły 71, urodzony 31 XII 1902 roku w Pobitnej, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

SOŁTYS Stanisław
liczba martykuły 97, urodzony 7 IV 1904 roku w Pobitnej, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku, pozostawił 
dług 73.30 koron.

SÖNDEROP Witold
liczba martykuły 255, przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
30 IX 1913 roku, pozostawił dług 19.61 koron.

SÖNDEROP Witold
liczba martykuły 255.

[Syn Oskara i Heleny Sänderop, urodzony 2 VI 1898 roku w Częstowie, 
przybył do zakładu 3 VIII 1909, na rok 1909/1910 przedstawiony do kla-
sy I gimnazjum i przyjęty, opłata 22 koron].

Ks. SONSALA Jan
opuścił zakład 28 VII 1908 roku. Uwagi: <skierowany> do Lublany.

[Urodził się 8 IX 1875 w Miechowicach k. Bytomia, nowicjat 1893/1894 
w Foglizzo (Włochy), zmarł 13 IV 1896 w Saria (Hiszpania), w 21 roku 
życia i 2 ślubów zakonnych].

SOSIN Józef
liczba martykuły 212, urodzony 18 III 1895 roku w Węgierskiej Górce 
[poczta Rajcza, Galicja], przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty 
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na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 
VI 1913 roku.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–
1913 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 29 VI 1913 roku].

SOSIŃSKI Ludwig
liczba martykuły 32, urodzony w 1903 roku w Jaworznie, przybył 
do zakładu 7 II 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 16 III 1916 roku, pozostawił 
dług 5.69 koron.

SOSNOWSKI Teofil
liczba martykuły 214, urodzony 20 XII 1892 roku w Rzepienniku 
Strzyżewskim, przybył do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 27 IX 1907 
roku. Uwagi: wygn[any] z powodu skaleczenia kolegi.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w roku 1906/1907 
i za ten klasyfikowany. Na kursie II był tylko dwa miesiące, następnie 
wyjechał].

SOŚNIERZ Jan
liczba martykuły 139, urodzony 12 VI 1888 roku w Sławkowie [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 29 VIII 1902 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 3 II 1906 roku. 
Uwagi: po wyzwoleniu opuścił zakład.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1902--1906 – 
kursy I–IV, klasyfikowany za II (pierwsze półrocze) III i IV (pierwsze 
półrocze)].

SPUŁA Stanisław
liczba martykuły 143, urodzony 2 XI 1902 roku w Smolicach, przy-
był do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 25 koron.

SPYRA Tadeusz
liczba martykuły 87, urodzony 5 I 1902 roku w Buczaczu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
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ta mies[ięczna] 15 koron, opuścił zakład 20 IX 1916 roku, pozostawił 
dług 78.44 koron.

SPYTEK Benedykt
liczba martykuły 150, urodzony 30 XII 1898 roku w Ludwinowie, 
przybył do zakładu 28 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę szewstwa, 
opłata mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1916 roku.

SPYTKOWSKI Stanisław
liczba martykuły 173, urodzony 26 VIII 1896 roku w Niwce, przy-
był do zakładu 3 VIII 1908 roku (3 VIII 1910 roku), przyjęty do klasy 
I gimnazjum (na naukę ślusarstwa), opłata mies[ięczna] 22 korony (12 
koron), opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa zabrano. Uwagi: 
słaby w nauce.

SPYTKOWSKI Stanisław
liczba martykuły 241, urodzony 26 VIII 1898 roku w Niwce, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 3 IX 1911 roku.

STACHNIEWICZ Stanisław [Eugeniusz]
liczba martykuły 162, urodzony 6 II 1893 roku w Błotniej Woli [poczta 
Nowobrzeg, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 3 IX 1908 roku, 
przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–
1912 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 25 VI 1912 roku].

STACHOWIAK Stanisław
liczba martykuły 40, urodzony 22 III 1894 roku w Wyszkowie, przybył 
do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

STACHURA Romuald
urodzony 1 II 1885 roku w Stawach, przybył do zakładu 19 XII 1901 
roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 5 koron, opu-
ścił zakład 1 IV 1902 roku.
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STANISŁAWSKI Walenty
liczba martykuły 60, urodzony 1 IV 1888 roku w Tomsku [kraj Sybe-
ria], przybył do zakładu 15 X 1904 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 12 IX 1905 roku, pozosta-
wił dług 300.08 koron. Uwagi: wydalony dla nieposłuszeństwa.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w roku 1904/1905 
i za ten rok klasyfikowany. Z początkiem II kursu wysłany z powodu 
obyczajów jak również na żądanie opiekunów].

STAŃCZYK Józef
liczba martykuły 105, urodzony 26 XI 1890 roku w Spytkowicach [Ga-
licja], przybył do zakładu 9 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę krawiec-
twa, opłata mies[ięczna] 6 koron (gratis), opuścił zakład 3 XII 1909 
roku, świadectwa zabrała matka 18 I 1906. Uwagi: zmarł 21 II 1910 
w domu.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906–
1909 – kursy I–III i z tych klasyfikowany (kurs II tylko pierwsze półro-
cze. Zachorował i umarł w grudniu 1909 roku].

STAŃCZYK Ludwik
liczba martykuły 93, urodzony 25 V 1894 roku w Spytkowicach [Gali-
cja], przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę krawiec-
twa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, 
świadectwa zabrał. Uwagi: dobry, wyzwolony.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1907–
1911 – kursy I–IVi z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 30 VI 1911 roku].

STASZEL Wincenty
liczba martykuły 270, urodzony 11 VII 1899 roku w Rącznej, przybył 
do zakładu 14 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

STASZKIEWICZ Franciszek
liczba martykuły 134, urodzony 24 IX 1890 roku w Buczkowicach 
[Galicja], przybył do zakładu 20 VIII 1902 roku, przyjęty na naukę 
szewstwa, opuścił zakład 30 VI 1907 roku, świadectwa do ks. inspek-
tora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.
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[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1902–1906 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany, świadectwa kuru I nie ma.].

STASZKIEWICZ Roman
liczba martykuły 72, urodzony 3 VII 1898 roku w Żywcu, przybył 
do zakładu 6 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

STAWARZ Franciszek
braciszek <kandydat>, urodzony 27 IX 1878 roku w Karniowicach, 
przybył do zakładu 3 II 1908 roku, opuścił zakład 18 II 1908 roku. 
Uwagi: uciekł po obiedzie, charakter zmienny.

STAWOWCZYK Jan
liczba martykuły 111, urodzony 30 IV 1897 roku w Dankowicach, 
przybył do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 17 III 1914 roku.

[Zmarł w czerwcu 1914 roku jako uczeń kursu III ślusarstwa].

STEC Antoni
liczba martykuły 252, urodzony 16 VII 1895 roku w Jaśle, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

STECZEK Marian
liczba martykuły 34, urodzony 24 VII 1894 roku w Suchej [Galicja], 
przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron (od 1 X 1911 6 koron).

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–
1912 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 25 VI 1912 roku].

STEFAN Zygmunt
liczba martykuły 197, urodzony w 1900 roku w Pabianicach, przybył 
do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

STEFAŃSKI Józef
liczba martykuły 41, urodzony 16 III 1887 roku w Orpiszewie, przybył 
do zakładu 29 VII 1901 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
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mies[ięczna] 8.33 marek, opuścił zakład 16 X 1904 roku. Uwagi: trud-
ny charakter.

STELMACHOWSKI Tadeusz
liczba martykuły 230, urodzony w Odessie, przybył do zakładu 20 
VIII 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 
korony.

STERCZEWSKI Jan
liczba martykuły 92, urodzony 12 XII 1894 roku w Rakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

STERCZEWSKI Piotr
liczba martykuły 92, urodzony 17 X 1898 roku w Rakowie, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

STOCH Piotr
liczba martykuły 223, urodzony 3 I 1896 roku w Brzeżanach, przybył 
do zakładu 14 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 26 I 1911 roku. Uwagi: lekko-
myślny, słaby w nauce.

STOJAŁOWSKI Aleksander
liczba martykuły 9, urodzony 14 XII 1891 roku w Maniowie, przybył 
do zakładu 19 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 roku, pozostawił 
dług 287.57 koron. Uwagi: próżniak.

STOLARSKI Antoni
liczba martykuły 140, urodzony 22 VI 1904 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 30 koron.

STOMAK Jan
liczba martykuły 315, urodzony 8 III 1903 roku w Rybnej, przybył 
do zakładu 1 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.
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STOPA Paweł
liczba martykuły 34, urodzony 27 VI 1896 roku w Solarni, przybył 
do zakładu 26 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład w VII 1914 roku.

STOPYNA Jan
liczba martykuły 55, urodzony w 1901 roku w Boguchwale, przy-
był do zakładu 5 IX 1916 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

STRAISEL Wojciech
aspirant, liczba martykuły 273, urodzony 13 XII 1888 roku w Borysła-
wicach, przybył do zakładu 20 V 1908 roku, opuścił zakład 30 VI 1908 
roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

STRASZAK Jan
liczba martykuły 48, urodzony 27 XII 1897 roku w Brzozówce, przy-
był do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozostawił 
dług 86.85 koron.

STRASZAK Kazimierz
liczba martykuły 227, urodzony 25 VIII 1887 roku w Brzozówce [k. 
Kielc, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 1 VIII 1905 roku (1 IX 
1910), przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron 
(gratis), opuścił zakład 16 XI 1908 roku, pozostawił dług 334.49 koron. 
Uwagi: dobry, chory (do Radnej).

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1905–
1909 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany (kurs IV tylko pierwsze pół-
rocze). Z powodu choroby wyjechał w drugim półroczu 1908/1909 
i powrócił na rok 1909/1910. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 
30 VI 1911 roku. Zmarł w Brzozówce jako nowicjusz 23 VII 1912 roku].

STRAUCH Józef (ksiądz)
kleryk, opuścił zakład 3 IX 1908 roku. Uwagi: <skierowany> do Fo-
glizzo [Włochy].

[Urodzony 6 III 1883 roku w Lędzinach k. Tych. Wychowywał się 
i kształcił w Lombriasco, gdzie ukończył nowicjat i śluby złożył 1 X 1903 
roku. Po filozofii asystencję odbywał w Oświęcimiu. Teologię studiował 
w Foglizzo. Święcenia kapłańskie przyjął 14 IV 1912 roku i powrócił do 
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Oświęcimia na asystenta. Następnie pracował w Unterwaltersdorf koło 
Wiednia, Kleczy, Warszawie, Różanymstoku, Czerwińsku, Krakowie, 
Lublinie, Jaciążku. Po II wojnie światowej był dyrektorem domu nowi-
cjackiego w Kopcu gdzie zmarł 28 IX 1952 roku].

STRZĄDAŁA Rudolf
liczba martykuły 151, urodzony 6 II 1901 roku w Zablaczu, przybył do 
zakładu 2 X 1915 roku, przyjęty do klasy I lub II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

STUGLIK Tadeusz
liczba martykuły 247, urodzony 28 VI 1901 roku w Oświęcimiu, przy-
był do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 III 1914 roku.

STUGLIK Tadeusz
liczba martykuły 247, urodzony 8 I 1901 roku w Oświęcimiu, przybył 
do zakładu 1 IX 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 III 1914 roku. Uwagi: zmarł 
w 1918 roku.

STUGLIK Zdzisław
liczba martykuły 63, przybył do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 30 VI 
1916 roku, pozostawił dług 46.31 koron.

SUCHORZEWSKI Kazimierz
liczba martykuły 183, urodzony 24 XI 1895 roku w Goworównie, 
przybył do zakładu 18 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony.

SULIGA Antoni
liczba martykuły 232, urodzony 7 I 1896 roku w Bebelinie, przybył 
do zakładu 30 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozostawił 
dług 219.82 koron.

SUŁOCHA Bronisław
liczba martykuły 97, urodzony 28 XII 1896 roku, przybył do zakładu 3 
VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 12 
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koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa wysłano, pozosta-
wił dług 42.10 koron. Uwagi: chorowity, dobry.

SUPERSON Józef
liczba martykuły 263, urodzony 29 II 1896 roku, przybył do zakładu 1 
VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 15 VI 1909 roku. Uwagi: umarł w domu 5 VII 
1909 [jako uczeń klasy I gimnazjum].

SUPERSON Michał
liczba martykuły 130, urodzony 10 IX 1890 roku w Studzianie, przybył 
do zakładu 8 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: skryty.

[Koad.] SUSTERSZIC Fryderyk
br., urodzony 23 II 1885 roku w Welikidol [Veliki Dol], przybył do za-
kładu 20 VII 1907 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opuścił zakład 1 
III 1911 roku. Uwagi: <wyjechał> do Radnej.

SUTKOWSKI (Sułkowski) Jan
liczba martykuły 29, urodzony 20 I 1888 roku w Bochni [Galicja], 
przybył do zakładu 19 VII 1901 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opuścił zakład 30 VI 1902 roku. Uwagi: leniwy, krnąbrny.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1901–
1904  – kursy I–III, klasyfikowany z pierwszego półrocza kursu III 0 
1903/1904. Z I i II kursu świadectw nie ma. Uciekł z zakładu i powrócił 
tegoż dnia, tj. 12 IV 1904. Wysłany z zakładu 21 IV 1904 roku].

SUZIN Kazimierz
liczba martykuły 244, urodzony 27 II 1894 roku w Kobryniu [poczta 
Tomaszów, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 20 VIII 1909 roku, 
przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił 
zakład 30 VI 1911 roku, pozostawił dług 20.60 koron. Uwagi: lek-
komyślny.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–
1911 – kursy I, II i z tych klasyfikowany. Na kurs III nie powrócił].
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SWORAKOWSKI Bronisław
liczba martykuły 4, urodzony 19 VI 1888 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 7 II 1904 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 28 IV 1905 roku, świadectwa 
wysłano do Daszawy, pozostawił dług 106.16 koron. Uwagi: do biura 
cłowego.

SWOROWSKI Sylwester
liczba martykuły 91, przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do 
klasy III gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 10 
IV 1910 roku. Uwagi: dobry, zmarł.

SYMIOR Antoni
kleryk, przybył do zakładu w 1908 roku. Uwagi: <wyjechał> do 
Daszawy.

Ks. SYMIOR Franciszek
urodzony 24 X 1874 roku w Wolnym Kadłubie, przybył do zakładu 1 
IX 1906 roku.

[Urodził się w Ząbkowicach k. Olesna. Był zazwyczaj nauczycielem mu-
zyki i nauczycielem religii. Zmarł w Oświęcimiu dnia 21 V 1920 roku 
zarażony tyfusem w czasie zaopatrywania chorych].

Ks. SYMIOR Jan
urodzony 13 XII 1879 roku w Wolnym Kadłubie [k. Olesna], przybył 
do zakładu we IX 1903 roku. Uwagi: <wyjechał> do Przemyśla.

[Budowniczy kościoła w Krakowie na Dębnikach, przez 9 lat był rekto-
rem Polskiej Misji Katolickiej w Londynie. Zmarł w Rząsce k. Krakowa 
14 XII 1959 roku].

SYNOWIEC Adam
liczba martykuły 205, urodzony 18 XII 1896 roku w Świątnikach Gór-
nych, przybył do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę szew-
stwa, opłata mies[ięczna] gratis ( 12 koron), opuścił zakład 30 VI 1914 
roku, pozostawił dług 26.90 koron.

SYRKIEWICZ Jan
liczba martykuły 106, urodzony 14 VI 1896 roku w Wiślicy, przybył 
do zakładu 1 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 29 V 1914 roku.
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SZABLEWSKI Bolesław
liczba martykuły 51, urodzony 7 XI 1893 roku w Odessie [Rosja], przy-
był do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, o [poczta Sielec, Królestwo Polsie], przybył do 
zakładu 6 V 1907 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa (do klasy I gim-
nazjum), opłata mies[ięczna] 12 koron (gratis?).

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–
1912 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 25 VI 1912 roku].

SZAFFARCZYK Józef
liczba martykuły 15, urodzony 1 VII 1894 roku w Scharlottendorf 
[Schertendorf, polskie Przylep ?], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, 
przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony (od 1 X 
1911 10 marek).

SZAFRAN Wincenty
liczba martykuły 244, urodzony 23 I 1891 roku w Lubiążu Małym 
[Galicja], przyjęty na naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 6 koron, 
opuścił zakład 1 IV 1908 roku. Uwagi: chorowity.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906–
1908 – kursy I, II. Nie klasyfikowany z drugiego półrocza I kursu – cho-
ry i z drugiego półrocza II kursu, w drugim półroczu wyjechał do domu].

SZAJNA Władysław
liczba martykuły 151, urodzony 4 VI 1896 roku w Suchej, przybył 
do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 25 VIII 1910 roku. Uwagi: dobry.

SZATAN Józef
liczba martykuły 162, urodzony 17 XI 1891 roku w Nowejwsi [Nowa 
Wieś], przybył do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy II gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 roku, 
świadectwa zabrał ojciec 20 IX 1907. Uwagi: wygadywał ojciec wiele, 
a nawet …

SZATKOWSKI Florian
liczba martykuły 41, urodzony 17 VI 1901 roku w Soponinie, przybył 
do zakładu 16 II 1917 roku, student, opłata mies[ięczna] 40 koron.
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SZATKOWSKI Józef
liczba martykuły 219, urodzony 20 VIII 1891 roku w Króliku Polskim 
[pow. Rymanów, Galicja], przybył do zakładu 30 VIII [1 IX] 1905 roku, 
przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił 
zakład 24 VI 1907 roku. Uwagi: skryty. [Przyjęty został na naukę rze-
miosła na kurs I. Kurs I powtarzał. Uczył się w latach 1905–190. Na II 
kurs nie przyjechał].

SZCZEPAŃSKI Bronisław
liczba martykuły 240, urodzony 29 VII 1899 roku w Macewie, przy-
był do zakładu 2 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

SZCZERBA Teodor
liczba martykuły 142, urodzony 1 X 1886 roku, przybył do zakładu 
29 VII 1903 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 12 
koron, opuścił zakład w 1904 roku, świadectwa wysłano 6 II 1904.

SZCZĘŚNIAK Edward
liczba martykuły 297, urodzony 21 VI 1902 roku w Babicach, przy-
był do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 31.82 koron.

SZCZĘŚNIAK Stanisław
liczba martykuły 239, urodzony 14 II 1895 roku w Babicach, przybył 
do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 4 VI 1910 roku, pozostawił 
dług 29.49 koron. Uwagi: dobry, do gim[nazjum] do Krakowa.

SZCZOTKA Wojciech
braciszek <kandydat>, liczba martykuły 24, przybył do zakładu 19 IV 
1904 roku, opuścił zakład 4 VII 1905 roku, świadectwa wysłano. Uwa-
gi: dobrowolnie.

SZCZYPKA Piotr
liczba martykuły 90, urodzony 30 I 1886 roku w Porąbce [Galicja], 
przybył do zakładu 30 I 19… roku, przyjęty na naukę szewstwa, opu-
ścił zakład 21 XII 1905 roku. Uwagi: wyjechał.
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[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Świadectw z kursu I i II 
nie ma. Klasyfikowany za kurs III i IV – 1903–1905].

SZCZYRBOWSKI Antoni
liczba martykuły 157, urodzony 5 V 1898 roku w Starych Stawach, 
przybył do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 11 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozosta-
wił dług 28.38 koron.

SZCZYRSKI Bronisław
liczba martykuły 1, urodzony 9 XI 1892 roku w Bohorodczanach [Ga-
licja], przybył do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. 
Uwagi: dobry, wyzwolony.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906–
19010 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 30 VI 1910 roku].

SZERONOS Remigiusz Jerzy
liczba martykuły 283, urodzony 1 X 1896 roku w Warszawie, przybył 
do zakładu 20 VIII 1912 roku, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił 
zakład w XII 1912 roku.

SZKRÓBKA Franciszek
liczba martykuły 122, urodzony 15 VI 1901 roku w Krzyżowicach, 
przybył do zakładu 5 IX 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron.

SZKRÓBKA Jan
liczba martykuły 306, urodzony 16 V 1898 roku w Krzyżanowicach, 
przybył do zakładu 2 IX 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład w VIII 1916 roku, pozostawił dług 8.71 koron.

SZLACHTA Wojciech
liczba martykuły 303, urodzony 5 IV 1898 roku w Jankowie, przybył 
do zakładu 28 VIII 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, 
opuścił zakład 30 VI 1913 roku, pozostawił dług 7.96 koron.
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SZMANIA Karol
liczba martykuły 203, urodzony 5 VI 1898 roku w Srodzie [Grodzie], 
przybył do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

SZMIEGEL Władysław
liczba martykuły 225, urodzony 16 I 1897 roku w Sosnowcu, przybył 
do zakładu 6 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

SZMIGIEL Piotr
liczba martykuły 104, urodzony 12 XI 1896 roku w Sosnowcu, przy-
był do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 3.80 koron.

SZOKAŁO Jan (kleryk)
liczba martykuły 115, urodzony 23 VI 1902 roku w Kotlicach [k. Lu-
blina], przybył do zakładu 1 XII 1914 roku, przyjęty do klasy II gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 36 koron.

[Utonął w czasie studiów teologicznych na wakacjach we Francji (Chate-
au d’Aix) 18 VIII 1926 roku

SZOSTAK Jakub
kucharz, urodzony 26 V 1873 roku w Ostrowie, przybył do zakładu 15 
V 1901 roku.

SZÓSTAK Władysław
liczba martykuły 197, urodzony 24 II 1895 roku w Dańdówce, przybył 
do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku. Uwagi: leniwy.

SZPURA Antoni
liczba martykuły 74, urodzony 9 V 1898 roku, przybył do zakładu 9 
IX 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 
koron, opuścił zakład 30 III 1916 roku.
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SZTABIŃSKI
przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 29 VIII 1907 roku. Uwagi: 
nie chciał być ślusarzem.

SZUREK Stanisław
liczba martykuły 101, urodzony 8 IV 1898 roku w Lublinie, przybył 
do zakładu 30 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

SZWAJCA Tadeusz
liczba martykuły 255, urodzony 26 IX 1895 roku w Mogile, przybył 
do zakładu 5 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa wy-
słano, pozostawił dług 109.25 koron. Uwagi: lekkomyślny, próżniak.

SZWAJCER Ludwik
liczba martykuły 104, urodzony 31 VII 1890 roku we Lwowie [Galicja], 
przybył do zakładu 26 VII 1902 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opuścił zakład 30 VI 1904 roku, świadectwa wysłano. Uwagi: lekko-
myślny, leniwy.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1902–
1904 – kursy I, II, klasyfikowany z kursu II, z kursu I brak świadectwa].

SZWARC Jan
liczba martykuły 4, urodzony 27 VIII 1888 roku w Gorzanowie, przy-
był do zakładu 4 VIII 1910 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 koro-
ny, opuścił zakład w V 1913 roku.

SZYBOWSKI Piotr
liczba martykuły 30, urodzony 20 X 1897 roku w Magierowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 XII 1916 roku, pozostawił 
dług 53.40 koron.

SZYDEK Józef
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 14 IX 1904 roku, opuścił 
zakład 16 IX 1904 roku. Uwagi: dobrowolnie.
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SZYDŁOWSKI Jan
urodzony 22 I 18… roku w Czechach, przybył do zakładu w 1904 
roku, opuścił zakład 31 VI 1905 roku, świadectwa wysłano 28 III 1906 
(ks. Sadowski), pozostawił dług 260.89 koron. Uwagi: trudny charakter.

SZYMAŃSKI Bronisław
liczba martykuły 127, urodzony 15 VII 1888 roku w Grabiach, przybył 
do zakładu 16 VII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 30 VI 1903 roku. Uwagi: umarł 
w domu [w 1903 roku jako uczeń klasy I gimnazjum].

SZYMAŃSKI Ludwik
liczba martykuły 105, urodzony 19 VI 1887 roku w Rajczy, przybył 
do zakładu 25 VII 1902 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 4.50 koron, opuścił zakład 1 VI 1905 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: do gimnazjum w Krakowie, burzyciel pośród aspi-
rantów do nowicjatu i odmówił …

SZYMAŃSKI Roman
liczba martykuły 67, urodzony 27 I 1890 roku w Poznaniu, przybył 
do zakładu 28 II 1907 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1907 roku.

SZYMAŃSKI Władysław
liczba martykuły 95, urodzony 11 IV 1897 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 6 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 10 koron.

SZYMCZYK Stanisław
liczba martykuły 87, urodzony 10 V 1891 roku w Kluczach, przybył 
do zakładu 31 VII 1905 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 29 VIII 1907 roku. Uwagi: wy-
dalony dla złego prowadzenia.

SZYMKOWIAK Mikołaj
urodzony 29 XI 1887 roku w Chwałkowie, przybył do zakładu 8 IX 
1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 ko-
rony, opuścił zakład 4 XII 1902 roku.
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ŚLASKI Jan
liczba martykuły 334, urodzony 9 VIII 1900 roku w Rożnicy, przybył 
do zakładu 9 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 27.26 koron.

ŚLEBARSKI Mieczysław
liczba martykuły 169, urodzony 12 VII 1889 roku w Brzeszczach, 
przybył do zakładu 30 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1906 roku.

ŚLĘZAK Izydor
liczba martykuły 204, urodzony 4 IV 1893 roku w Rzeżuśni pow. 
Miechów, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, 
przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił 
zakład 30 VI 1911 roku, pozostawił dług 51.34 koron. Uwagi: skryty, 
wyzwolony.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1907–
1911 – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wy-
zwolin z dnia 30 VI 1911 roku].

ŚLISKI Stanisław
liczba martykuły 72, urodzony 17 IX 1893 roku w Wólce Mędrze-
chowskiej, przybył do zakładu 15 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 16 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 
roku, pozostawił dług 58.61 koron. Uwagi: skryty.

ŚLISKI Wawrzyniec
braciszek <kandydat>, urodzony w Stanach, przybył do zakładu 1 VIII 
1909 roku, opuścił zakład 26 II 1910 roku, świadectwa wydano. Uwagi: 
leniwy do pracy, mania przywłaszczania sobie jedzenia.

ŚLÓSARCZYK Jan (ksiądz)
liczba martykuły 209, urodzony 13 III 1895 roku w Starej Wsi [k. 
Oświęcimia], przybył do zakładu 29 VII 1905 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 11 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 
roku. Uwagi: <wysłany> do nowicjatu.

[Nowicjat w Radnej 1910/1911, w czasie wojny internowany we Włoszech, 
święcenia kapłańskie 7 IX 1919 roku. Jako dyplomowany nauczyciel dłu-
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gie lata pracował w szkolnictwie. W Sokołowie Podlaskim wybudował 
kościół i wykończył gmach gimnazjalny. Od 1941 roku kierował inspek-
torką południową przez 15 lat. Zmarł 18 XII 1971 roku w Kopcu k. Czę-
stochowy].

ŚMIŁOWSKI Jan
liczba martykuły 160, urodzony 7 VIII 1894 roku w Lęndzinach [k. 
Tych], przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 15 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, 
pozostawił dług 190.59 koron.

Ks. ŚMIŁOWSKI Wojciech
urodzony w Lędzinach/Górny Ślask, przybył do zakładu w 1904opu-
ścił zakład 1 VII 1908 roku. Uwagi: do Daszawy.

[Urodził się 31 III 1872 roku w Lędzinach k. Pszczyny, nowicjat 1895/1896 
w Ivrea (Włochy). Urodzony nauczyciel. Święcenia kapłańskie 20 XII 
1902 w Padwie. Zmarł 31 III 1942 roku w Jaciążku, w 70 roku życia, 46 
ślubów zakonnych i 40 kapłaństwa].

ŚNIGALSKI Szymon
urodzony 5 VI 1877 roku w Rakowcu.

ŚRÓDKA Antoni (ksiądz)
liczba martykuły 89, urodzony 1 VII 1890 roku w Bogdaju, przybył do 
zakładu 1 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił za-
kład 30 VI 1906 roku, świadectwa do ks. inspektora, pozostawił dług 
216.30 koron. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Ur. 10 VII 1890 roku, nowicjat 1908/1909 w Radnej, święcenia kapłań-
skie 3 XII 1916 w Oświęcimiu. Zmarł 3 VII 1981 roku w Krakowie, w 91 
roku życia, 72 ślubów zakonnych i 65 kapłaństwa].

ŚWIĄTEK Bolesław
liczba martykuły 60, urodzony 1 I 1894 roku na Mazurach, przybył 
do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku, pozostawił 
dług 36.65 koron. Uwagi: dobry.

ŚWIĄTEK Ernest
liczba martykuły 164, urodzony 28 I 1891 roku w … (Mazury), przyję-
ty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
18 VIII 1906 roku. Uwagi: wydalony (złodziej)!!!
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ŚWIĄTKOWSKI Hieronim
liczba martykuły 134, urodzony 31 IX 1893 roku w Poznaniu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 XII 1908 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: skryty, pyszny.

ŚWIDOWSKI Tadeusz
liczba martykuły 58, urodzony 9 I 1896 roku w Będzinie, przybył 
do zakładu 8 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony (od 1 I 1912 roku gratis), opuścił zakład 23 IV 
1914 roku, pozostawił dług 525.59 koron.

Ks. ŚWIERC Jan
urodzony 29 IV 1877 roku w Królewskiej Hucie, przybył do zakładu 
w X 1903 roku, opuścił zakład 1 IX 1911 roku. Uwagi: do Krakowa.

[Nowicjat 1898/1899 w Ivrea (Włochy), święcenia kapłańskie 6 VI 1903 
roku w Turynie. Był dyrektorem w: Oświęcimiu, Kielcach, Przemyślu, 
Lwowie, Krakowie. Aresztowany 23 V 1941 w Krakowie, wywieziony do 
obozu w Oświęcimiu, zginął zamęczony razem ze współbraćmi 27 VI 
1941 w Oświęcimiu, 64 lata życia, 42 ślubów zakonnych i 38 kapłaństwa, 
Sługa Boży].

ŚWIERC Karol
liczba martykuły 167, urodzony 30 X 1888 roku w Królewskiej Hucie, 
przybył do zakładu 14 VIII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 20 marek, opuścił zakład 30 VI 1905 roku, świa-
dectwa odebrał. Uwagi: wyjechał z powodu niechęci do nauki.

ŚWIRYDOWSKI Jędrzej
liczba martykuły 226, przybył do zakładu 29 VIII 1905 roku, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 1 VII 1906 roku.

ŚWISZCZOWSKI Kazimierz
liczba martykuły 184, urodzony 10 II 1891 roku w Kałuszu [Galicja], 
przybył do zakładu 30 VII 1905 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku. Uwagi: 
skryty, złośliwy.

[Przyjęty został na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1905–
1909  – kursy I–IV i z tych klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo 
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wyzwolin z dnia 30 VI 1909 roku. Wydano szczegółowo „Świadecto wy-
zwolin” na papierze zwykłym na własne żądanie, dnia 25 X 1928].

TALAGA Jan
liczba martykuły 89, urodzony 25 VI 1902 roku w Bogumiłowicach, 
przybył do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 15 koron, opuścił zakład 15 VII 1917 roku, pozo-
stawił dług 1161.69 koron.

TARA Franciszek
przybył do zakładu 14 I 1901 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 5 koron, opuścił zakład 30 VI 1902 roku.

TASIŃSKI Antoni
liczba martykuły 147, urodzony 19 VI 1893 roku w Będzinie, przybył 
do zakładu 27 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, pozostawił 
dług 620.00 koron. Uwagi: do nowicjatu.

TERAKOWSKI Wincenty
liczba martykuły 92, urodzony 6 I 1890 roku w Buchswaldzie, przy-
był do zakładu 18 III 1902 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 4 XII 1906 roku. Uwagi: do Da-
szawy z powodu choroby.

THOMAN Antoni
liczba martykuły 267, urodzony 6 I 1894 roku w Gaiden, przybył 
do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 27 III 1911 roku. Uwagi: dobry, 
do innego gimnazjum.

THORZ Jan
liczba martykuły 203, urodzony 27 I 1895 roku w Zabrzu [Górny Śląsk], 
przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–1913 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 29 VI 1913].
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TOŁA (Tota) Jan
liczba martykuły 185, urodzony 3 IV 1891 roku w Nowym Sączu [|Ga-
licja], przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 21 IV 1910 roku. 
Uwagi: złośliwy, wydalony z powodu lubieżności.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1907–1910 – 
kursy I–III i za te klasyfikowany (kurs II tylko pierwsze półrocze). Wy-
dalony z powodu złych obyczajów dnia 21 IV 1910 roku].

TOMASIK Franciszek (ksiądz)
liczba martykuły 10, urodzony w 1899 roku, przybył do zakładu 3 I 1917 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] gratis.

[Urodził się w Jawdczycach k. Krakowa. Wywieziony w czasie II woj-
ny, znalazł się w Syrii i pracował w polskim gimnazjum w Damaszku. 
Zmarł w Damaszku dnia 18 III 1961 roku].

TOMASZEWSKI Aleksander
liczba martykuły 222, urodzony 5 VII 1898 roku w Kościanie, przybył 
do zakładu 6 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 10 XI 1913 roku.

TOMASZEWSKI Henryk
liczba martykuły 141, urodzony 13 II 1887 roku w Mogilanach [Ga-
licja], przybył do zakładu 3 VIII 1903 roku, przyjęty na naukę ślusar-
stwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 10 IV 1907 roku, 
świadectwa wysłano 4 IV 1907, pozostawił dług 158.10 koron. Uwagi: 
trudny do zapanowania.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1903–1907 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany (oprócz drugiego półrocza II kur-
su – 1904/1905 oraz drugiego półrocza IV kursu, gdyż wyjechał przed 
końcem roku i zmienił zawód z powodu słabej konstytucji].

TORBUS Franciszek
braciszek <kandydat>, urodzony 25 VIII 1885 roku w Porąbce [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 23 VIII 1904 roku. Uwagi: do ks[ię-
ży] pijarów.

TOROŃ Ferdynand
liczba martykuły 42, urodzony 26 III 1905 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 5 VII 1916 roku, student, opłata mies[ięczna] 40 koron.
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TRACZ
przybył do zakładu 2 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład w VIII 1907 roku. Uwa-
gi: wyjechał wskutek napadów kurczy.

TRĄCZYK
braciszek, urodzony 2 VII 1877 roku w Laurahucie. Uwagi: do Daszawy.

TRELA Bolesław
liczba martykuły 114, urodzony 25 I 1897 roku w Dąbrowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę krawiectwa (klasy 
I gimnazjum), opłata mies[ięczna] 11 koron (22 korony), opuścił za-
kład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 398.98 koron.

TROJAK
braciszek <kandydat>.

TRYTKO Kazimierz
liczba martykuły 232, urodzony 21 I 1895 roku w Jaśle, przybył do za-
kładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięcz-
na] 12 koron.

TRZMIEL Franciszek
liczba martykuły 26, urodzony 3 XII 1896 roku w Choroniu, przy-
był do zakładu 14 IX 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 VII 1914 roku.

TUCHOWSKI Antoni
liczba martykuły 85, urodzony 21 V 1895 roku w Porębie Mrzygłodz-
kiej, przybył do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony.

TUŁECKI Stanisław
liczba martykuły 103, urodzony 10 IV 1903 roku w Niemirowie, przy-
był do zakładu 10 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron.

TUZIŃSKI Ignacy
braciszek <kandydat>, urodzony 22 IX 1888 roku w Suchobrzeźnicy, 
przybył do zakładu 6 IV 1911 roku, opuścił zakład 22 VIII 1911 roku. 
Uwagi: skryty.
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TWARDOWSKI Edward
liczba martykuły 26, urodzony w Nowym Sączu, przybył do zakładu 
9 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 25 
koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku.

TWARDOWSKI Maksymilian
liczba martykuły 134, urodzony 12 X 1904 roku w Nowym Sączu, 
przybył do zakładu 9 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron.

TYBOROWICZ Kazimierz
liczba martykuły 207, urodzony w Małej Sopotni, przybył do zakładu 
1 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 
koron, opuścił zakład 4 VII 1914 roku, pozostawił dług 35.47 koron.

TYCNER Franciszek
liczba martykuły 215, urodzony 9 XI 1898 roku w Recklinhause Süd 
[Niemcy – Nadrenia Północna Westfalia], przybył do zakładu 1 VIII 
1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 ko-
rony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 10.06 koron.

TYRAKOWSKI Jan
liczba martykuły 17, przybył do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do 
klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 32 marki, opuścił zakład 17 
XI 1915 roku.

TYRAŁA Marian
liczba martykuły 67, urodzony 18 III 1905 roku w Kapuścińcach, przy-
był do zakładu 4 VIII 1916 roku, student, opłata mies[ięczna] 40 koron.

TYROL Aleksander
liczba martykuły 135, urodzony 9 VIII 1892 roku w Mikołowie [Górny 
Śląsk], przybył do zakładu 1 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę sto-
larstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 7 II 1908 roku. 
Uwagi: z powodu złego prowadzenia się.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906–1908 – 
kursy I, II i za te klasyfikowany (brak stopo pni w drugim półroczu II 
kursu. Na III kurs nie przyjechał].
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UBIK Jan
liczba martykuły 214, urodzony 21 III 1895 roku w Słopnicach Kró-
lewskich [poczta Tembark, Galicja], przybył do zakładu 2 VIII 1909 
roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] gratis, opu-
ścił zakład 30 VI 1913 roku.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–1913 – 
kursy i za te klasyfikowany (nieklasyfikowany pierwsze półrocze II kur-
su). Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 19 VI 1913 roku].

UCHTO Andrzej
liczba martykuły 29, urodzony 11 XI 1896 roku w Chodowie, przy-
był do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VII 1914 roku.

[Uchto zastępował przy maszynie podmajstra koad. Wojciecha Repaka 
w zakładzie oświęcimskim, powołanego 19 VI 1915 r. do wojska, który 
wrócił w styczniu 1916 roku reklamowany przez dyrekcję zakładu].

UJEJSKI Wawrzyniec
liczba martykuły 118, urodzony 2 VIII 1889 roku w Zbydniowie [Gali-
cja], przybył do zakładu 9 IX 1903 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opuścił zakład 30 VI 1904 roku. Uwagi: do Daszawy.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I.  Uczył się w roku 1903/1904  – 
kurs I i za ten klasyfikowany. Na II kurs nie przyjechał].

ULLMANN Antoni (koadiutor)
majster szewski, urodzony 21 II 1872 roku w Wieszowej [k. Tarnow-
skich Gór, Górny Śląsk], przybył do zakładu 12 XII 1901 roku, opuścił 
zakład 26 VII 1910 roku. Uwagi: do Wiednia.

[Nowicjat odbył w 1897/1898 na Walsalice w Turynie. Powołany dnia 16 
XII 1916 roku na komisji wojskowej w Katowicach powołany został do 
wojska pruskiego. Zmarł dnia 21 VII 1938 roku w Krakowie, w 66 roku 
życia i 40 ślubów zakonnych].

ULLMANN Józef
liczba martykuły 6, urodzony 5 III 1891 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1905 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 7 IV 1908 roku. Uwagi: zmarł 
w domu 7 V 1908.
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[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1905–1908 – 
kursy I–III i za te klasyfikowany (kurs III pierwsze półrocze). Wyjechał 
do domu z powodu choroby dnia 27 IV 1908 roku i zmarł 23 V 1908 roku].

ULLMANN Wilhelm
liczba martykuły 215, urodzony 9 II 1890 roku w Mikulschütz [Mi-
kulczyce, k. Zabrza], przybył do zakładu 30 VII 1905 roku, przyjęty na 
naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 11 IX 
1906 roku. Wyrównano 12 II 1909. Uwagi: wysłany z powodu choroby.

UMIŃSKI Jan
liczba martykuły 137, urodzony 18 X 1901 roku w Sadłowie, przybył 
do zakładu 10 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

URBAŃCZYK
braciszek <kandydat>.

URBAŃSKI Adam
liczba martykuły 50, urodzony 25 XI 1898 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 12 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

URBASZEK Józef
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 30 VIII 1901 roku.

URZENDNIK Wiktor
liczba martykuły 152, urodzony 19 VII 1893 roku w Zabrzu [Śląsk], 
przybył do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–1912 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 25 VI 1912 roku].

WABIK Władysław
liczba martykuły 58, urodzony 27 VI 1903 roku w Nowym Wiśniczu, 
przybył do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron.
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WADOWSKI Emil (kleryk)
liczba martykuły 123, urodzony 28 VII 1899 roku w Krzeszowicach [k. 
Chrzanowa], przybył do zakładu 28 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy 
II gimnazjum, opłata mies[ięczna] gratis.

[Nowicjat 1917/18 w Pleszowie. Zmarł w Oświęcimiu przed subdiakona-
tem dnia 19 VI 1924 roku, 25roku życia i 6 ślubów zakonnych].

WAIZNEROWSKI Karol
liczba martykuły 30, urodzony 26 V 1887 roku w Hochstüblau [Zble-
wo], przybył do zakładu 1 VII 1905 roku, przyjęty do klasy III gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 VII 1906 roku. 
Uwagi: do nowicjatu.

WAJDZIAK Michał
liczba martykuły 158, urodzony 28 IX 1890 roku w Milówce, przybył 
do zakładu 29 VII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1908 roku, pozostawił 
dług 33.15 koron. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

WALIGÓRSKI Tadeusz
liczba martykuły 7, urodzony 7 X 1901 roku w Ostrawie Polskiej, przy-
był do zakładu 15 XI 1915 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 2 II 1916 roku.

WALIŃSKI Stanisław (ksiądz)
kleryk. Uwagi: <wyjechał> do Radnej.

[Urodził się 15 XI 1884 w Białym Piątkowie k. Wrześni. Nowicjat 
1902/1903 w Lombriasco (Włochy), święcenia kapłańskie 21 VIII 1910 
w Foglizzo (Włochy).Zmarł wkrótce po świeceniach 28 XI 1910 roku 
w Foglizzo (Włochy), w 26 roku życia, 7 ślubów zakonnych i pierwszym 
kapłaństwa].

WALLAND Alojzy
liczba martykuły 336, urodzony 15 V 1899 roku w Lesce, przybył 
do zakładu 28 VII 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 4 VIII 1914 roku, pozostawił 
dług 30.00 koron.
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WALLER Lucjan
liczba martykuły 174, urodzony 15 IV 1891 roku w Mykanowie, przy-
był do zakładu 20 VIII 1905 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 29 I 1908 roku. Uwagi: dla nie-
zdolności w rzem.

WALLUSZ Józef
liczba martykuły 7, urodzony 21 V 1893 roku w Rudzie, przybył do 
zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 III 1911 roku. Uwagi: dobry, 
z powodu choroby.

WANCZURA Wacław
liczba martykuły 70, urodzony 6 VIII 1897 roku w Rudniku, przybył 
do zakładu 24 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 47.51 koron.

WANIEK Mieczysław
liczba martykuły 129, urodzony 16 XI 1901 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 5 XII 1914 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 36 koron, opuścił zakład 30 VI 1917 roku.

WANTOCH z Rekowskich Heliodor
braciszek <kandydat>, urodzony 3 VII 1886 roku w Zucken, p. Krämer-
burg, przybył do zakładu 17 V 1906 roku. Uwagi: <wyjechał> do no-
wicjatu.

WAŃCZURA Adam
liczba martykuły 5, urodzony 11 V 1894 roku w Biułce [Biłce] Szla-
checkiej, przybył do zakładu 9 VIII 1908 roku (7 VIII 1910 roku), przy-
jęty na naukę krawiectwa (stolarstwa), opłata mies[ięczna] 12 koron 
(12 koron), opuścił zakład 30 VI 1909 roku (7 II 1912), świadectwa 
wysłano, pozostawił dług 104.56 koron. Uwagi: skryty, zatrzymał się 
w domu.

WARCHOŁ Marian
liczba martykuły 148, urodzony 15 I 1898 roku w Mrzygłodzie, przy-
był do zakładu 16 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
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mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 29 X 1911 roku, pozostawił dług 
48.49 koron.

WARDĘGA Stanisław
liczba martykuły 172, urodzony 24 XII 1893 roku w Smardzowicach, 
przybył do zakładu 22 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy IV gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, 
świadectwa wręczono 31 X 1913. Uwagi: złośliwy.

WATA Paweł
liczba martykuły 212, urodzony 29 VI 1899 roku w Kleczy Dolnej, 
przybył do zakładu 19 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

WAWRZYNIAK Stanisław
liczba martykuły 89, urodzony 3 V 1895 roku w Pinne (Pniewy), przy-
był do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, pozostawił 
dług 60.95 koron. Uwagi: skryty.

WAZDRĄG Stefan
liczba martykuły 124, urodzony 12 VIII 1903 roku w Kopalinach, przy-
był do zakładu 3 VIII 1916 roku, student, opłata mies[ięczna] 40 koron.

WĄS Wawrzyniec
braciszek <kandydat>, urodzony 24 VII 1884 roku w Moroniu, przybył 
do zakładu 29 XI 1906 roku, opuścił zakład 30 IV 1907 roku. Uwagi: 
wyjechał dobrowolnie.

WĄSIK (Eugeniusz) Andrzej
liczba martykuły 62, urodzony 7 XI 1890 roku w Liszkach [Galicja], 
przybył do zakładu 4 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku, pozosta-
wił dług 130.43 koron (wysł. r. 28 X 1907). Uwagi: niestały, wyzwolony.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906–1910 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1910 roku. Wydano na własne żądanie ogólne świadectwo 
wyzwolin dnia 8 VIII 1925 roku, podpisany L. Markiewicz].
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WĄTROBA
krawiec, braciszek <kandydat>, opuścił zakład 17 X 1904 roku, świa-
dectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

WCISŁO Eugeniusz
liczba martykuły 130, urodzony 15 X 1901 roku w Brzeziu, przybył 
do zakładu 5 XII 1914 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 36 koron, opuścił zakład 30 VIII 1916 roku, pozostawił 
dług 36 koron.

WEBER Stefan
liczba martykuły 211, urodzony 17 VII 1901 roku w Bielsku, przybył 
do zakładu 30 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 27 XI 1913 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: zabrała go matka.

WEBER Stefan
liczba martykuły 211, urodzony 17 VII 1901 roku w Bielsku, przybył 
do zakładu 30 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 27 XI 1913 roku.

WEISS Witold
liczba martykuły 10, urodzony 3 III 1896 roku w Sosnowcu [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 4 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę 
ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 12 XI 1913 
roku, pozostawił dług 47.69 koron.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1909–1912 – 
kursy I–III i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 22 I 1921. Wyjechał dnia 10 XI 1912 roku. Wydano „Świadectwo 
Uzdolnienia Zawodu” z uwagę, że przerwał naukę IV kursu i następnie 
zdał egzamin dnia 22 I 1921[].

WENDLAND August
liczba martykuły 302, urodzony 10 VIII 1898 roku w Nowym Jorku, 
przybył do zakładu 31 X 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 24 IX 1913 roku.

WENTLAND August
liczba martykuły 302, urodzony 10 VIII 1898 roku w Nowym Jorku, 
przybył do zakładu 31 X 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
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opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 IX 1913 roku, świa-
dectwa odesłano. Uwagi: chory, dobry.

WESOŁEK Stanisław
braciszek <kandydat>, urodzony 4 V 1877 roku w Kolonii Annie, opu-
ścił zakład 28 III 1906 roku. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

WESSELY Stanisław
liczba martykuły 188, urodzony 30 VI 1902 roku w Przemyślu, przybył 
do zakładu 29 IX 1915 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

WESTEJMAJER Rudolf
liczba martykuły 270, urodzony 18 I 1900 roku w Stammersdorf [Au-
stria], przybył do zakładu 1 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

WEWIÓRA Antoni
liczba martykuły 99, urodzony 14 II 1893 roku w Sosnowcu [Króle-
stwo Polskie], przybył do zakładu 4 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę 
stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 
roku. Uwagi: lekkomyślny, lubieżny (świad[ectwo] zabrał i 30 koron 
zwrotu).

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w roku 1908/1909 i za 
ten klasyfikowany. Na kurs II nie przyjechał].

WICHMAN Tomasz
liczba martykuły 124, urodzony 28 XI 1893 roku w Zatorze [Galicja], 
przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 31 VI 1908 roku. Uwagi: 
leniwy, zabrał go ojciec.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I.  Uczył się w roku 1907/1908  – 
kurs I i za ten klasyfikowany. Na II kurs nie powrócił].

WIDYŃSKI Franciszek
liczba martykuły 80, urodzony 3 X 1887 roku w Crone a/Br. [Crone an 
der Brahe – Koronowo, kraj Poznańskie], przybył do zakładu 1 I 1902 
roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 14.50 koron 
kwartalnie, opuścił zakład 1 IV 1904 roku, świadectwa zabrał. Uwagi: 
wyzwolony.
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[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1901–1904 – 
kursy I–III. Za kurs I i II świadectw brak. Klasyfikowany za pierwsze 
półrocze kursu III – 1903/1904. Wyjechał przed końcem roku].

WIECZOREK Agaton
liczba martykuły 109, urodzony 29 XII 1889 roku w Dąbrowie Górnej 
[Królestwo Polskie], przybył do zakładu 26 VII 1902 roku, przyjęty na 
naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 
1908 roku, pozostawił dług 113.53 koron. Uwagi: wyzwolony, charak-
ter skryty.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1904–1908 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany (oprócz pierwszego półrocza kursu 
I i cały kurs IV. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin z dnia 30 VI 1908 rok].

WIECZOREK Jan
liczba martykuły 160, urodzony 16 IV 1893 roku w Myślinach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku.

WIECZOREK Jan
liczba martykuły 3, urodzony 31 XII 1897 roku w Zabrzu-Prusy, przy-
był do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

WIECZOREK Józef
liczba martykuły 57, urodzony 10 IV 1898 roku w Zabrzu, przybył do 
zakładu 12 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opuścił za-
kład 26 IV 1914 roku.

WIECZOREK Stanisław (koadiutor)
aspirant, urodzony 3 X 1871 roku w Popowie-Ignacewie [k. Gniezna].

[Z powodu wojny przerwał nowicjat, ukończył go na 2 lata przed śmier-
cią. Zmarł w Kleczy Dolnej 3 IX 1922 roku].

[Ks.] WIECZOREK Walenty
diakon, urodzony 10 II 1872 roku w Starych Karmonkach, pow. Olesno, 
przybył do zakładu 17 X 1902 roku. Uwagi: <wyjechał> do Daszawy.

[Ur. w Michałkowicach Śląskich, wieloletni dyrektor i proboszcz, dyrek-
tor Pomocników Salezjańskich. Zmarł w Łodzi 24 II 1944 roku].
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WIECZORKOWSKI Zenon
liczba martykuły 230, urodzony 17 XI 1892 roku we Włodarce, przy-
był do zakładu 15 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1905 roku. Uwagi: nie-
zdolny do nauki.

WIELGUS Rudolf
liczba martykuły 60, urodzony 24 I 1900 roku w Brodach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 9 I 1911 roku, świadectwa za-
brał. Uwagi: dobry, chorowity.

WIERCIGROCH Andrzej (koadiutor)
braciszek <kandydat>, urodzony w 1890 roku [w Rajczy k. Żywca], 
przybył do zakładu 2 I 1910 roku, opuścił zakład 26 VII 1910 roku. 
Uwagi: <wyjechał> do Daszawy.

[W zgromadzeniu długiletni, gorliwy kościelny i gospodarz. Zmarł 1 VI 
1969 roku w Łodzi].

WIERCIŃSKI (Wierczyński) Jan
liczba martykuły 59, urodzony 27 IV 1888 roku w Omulle [Omule, 
Prusy Zachodnie], przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 
12 koron, opuścił zakład 6 II 1906 roku. Uwagi: wyjechał do Wiednia 
do szkół.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1903–1906 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany (oprócz kursu I 1902/1903). Na drugie 
półrocze kursu IV – 1905/1906 wysłany przez przełożonych do Wiednia 
dla dalszego kształcenia się].

WIERTELAK Idzi
liczba martykuły 223, urodzony 17 VIII 1888 roku w Łąkocinach, 
przybył do zakładu 4 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 12 koron. Uwagi: umarł 19 IV 1905.

Ks. WIERTELAK Piotr
urodzony 28 VI 1881 roku w Łąkocinach [k. Ostrowa], przybył do za-
kładu we IX 1902 roku. Uwagi: <wyjechał> do Daszawy.

[Nowicjat 1900/1901 w Ivrea (Włochy), święcenia kapłańskie 18 IV 1909 
w Oświęcimiu. Wieloletni dyrektor salezjańskich niższych seminariów 
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duchownych. Zmarł 10 II 1947 roku w Oświęcimiu, w 66 roku życia, 48 
ślubów zakonnych i 38 kapłaństwa].

WIERTELAK Wojciech (koadiutor)
liczba martykuły 72, urodzony 14 IV 1886 roku w Łąkocinach [poczta 
Daniszyn, Wielkopolska], przybył do zakładu 28 IX 1901 roku, przyję-
ty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
30 VI 1906 roku, pozostawił dług 1046.16 koron (894.15 marek 10 XII 
1907). Uwagi: do wojska.

[Syn Jana, zwolniony z wojska niemieckiego po I wojnie światowej był 
zazwyczaj gospodarzem (od 24 VII 1918 roku w domu salezjańskim 
w Kleczy Dolnej, k. Wadowic), II wojna zastała go na Wileńszczyźnie, 
skąd powrócił . Zmarł w Płocku 8 VI 1969 roku].

WIERUSZ Stanisław
liczba martykuły 16, urodzony 27 IX 1891 roku w Sobótce, przybył 
do zakładu 31 VII 1904 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 VII 1906 roku, świadectwa 
do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

WIERUSZEWSKI Tadeusz
liczba martykuły 247, urodzony 28 X 1894 roku w Dąbrowie Górni-
czej, przybył do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 I 1908 roku, 
świadectwa zabrała matka. Uwagi: brak zdolności.

WIERZBANOWSKI Władysław
liczba martykuły 112, urodzony 23 VI 1901 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 30 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 28.72 koron.

WIERZBICKI Tadeusz
liczba martykuły 5, urodzony 13 V 1894 roku w Czarnym Dunajcu 
[Galicja], przybył do zakładu 10 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę 
szewstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1911 
roku. Uwagi: dobry, pozostał w domu z powodu śmierci ojca.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 190–1911 – 
kursy I, II i za te klasyfikowany. Nie pworócił].
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WIERZBOWSKI Władysław
braciszek <kandydat>, urodzony 23 V 1886 roku w Zabłotowie, przy-
był do zakładu 1 IV 1904 roku, opuścił zakład 9 II 1904 roku.

WIHNANEK Edward
liczba martykuły 101, urodzony 29 IX 1895 roku w Wadowicach [pocz-
ta Stanisławów, Galicja], przybył do zakładu 1 VIII 1909 roku, przyjęty 
na naukę stolarstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 15 
II 1910 roku, pozostawił dług 71.39 koron. Uwagi: niestały, chorowity.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I.  Uczył się w roku 1909/1910  – 
kurs I i za ten klasyfikowany – tylko pierwsze półrocze. Wyjechał chory 
w lutym 1910 roku].

WIHNANEK Tadeusz
liczba martykuły 109, urodzony 29 X 1893 roku w Wadowicach, przy-
był do zakładu 20 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 18 III 1910 roku, pozo-
stawił dług 114.29 koron. Uwagi: dobry.

WIHNANEK Włodzimierz
liczba martykuły 97, urodzony 25 V 1898 roku w Andrychowie, przy-
był do zakładu 1 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku, pozostawił 
dług 148.55 koron. Uwagi: dobry.

WIKTOROWICZ Mieczysław
liczba martykuły 61, urodzony 28 X 1896 roku w Rzeszowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 18 VI 1914 roku.

WILCZAK Jan
urodzony 24 VI 1886 roku w Bukowcu, przybył do zakładu 26 VII 1901 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 14 koron, 
opuścił zakład 30 VI 1902 roku.

WILCZYŃSKI Bolesław
liczba martykuły 29, urodzony 26 I 1894 roku w Czeladzi [poczta 
Sosnowiec, Królestwo Polskie], przybył do zakładu 8 VIII 1907 roku, 
przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił 
zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: złośliwy, wydalony.
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[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–1910 – 
kursy I, II i za te klasyfikowany. Na rok 1910/1911 nie przyjęty].

WILCZYŃSKI Marcin [Mareni]
urodzony 2 VIII 1886 roku w Zabełczu [Żabełczu, poczta Nowy Sącz, 
Galicja], przybył do zakładu 12 I 1901 roku, przyjęty na naukę szew-
stwa, opuścił zakład 1 I 1903 roku.

[Z I kursu świadectwa nie ma. Na drugi rok nie przyjechał].

WILCZYŃSKI Tadeusz
liczba martykuły 148, urodzony 1 XI 1895 roku w Sosnowcu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
zabrano. Uwagi: skryty, chorowity.

WILIMEK Ferdynand
liczba martykuły 146, urodzony 8 VIII 1885 roku w Żarkach, przy-
był do zakładu 3 IX 1902 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 8 koron, opuścił zakład 15 II 1904 roku, świadectwa ode-
brał 25 III 1904. Uwagi: do [księży] pijarów.

WILIMOWSKI Stanisław
liczba martykuły 242, urodzony w 1893 roku, przybył do zakładu 2 
VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 16 IV 1907 roku, świadectwa wysłano, pozosta-
wił dług 67.55 koron.

WILISZ Józef
liczba martykuły 70, urodzony 10 IV 1891 roku w Budzisku, przybył 
do zakładu 30 VII 1905 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 8 koron, opuścił zakład 31 VIII 1906 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 92.94 koron. Uwagi: 17 XII 1907.

WILK Adam
<kandydat na>braciszka, urodzony 20 XI 1882 roku w Węglowicach, 
przybył do zakładu 16 IX 1906 roku, opuścił zakład 21 IX 1906 roku.
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WILK Józef
liczba martykuły 155, urodzony 30 X 1896 roku w Siminigowie, przy-
był do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 5 koron.

WILK Julian
liczba martykuły 283, urodzony 3 XII 1899 roku w Smrokowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład w VI 1916 roku, pozostawił 
dług 1.33 koron.

WILKOŃ Adam
liczba martykuły 143, przybył do zakładu 29 VII 1906 roku, przyjęty 
na naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 19 XI 
1906 roku. Uwagi: wyjechał.

WILKOŃ Józef
liczba martykuły 144, urodzony 5 XII 1893 roku w Dąbrowie Górni-
czej [Królestwo Polskie], przybył do zakładu 29 VII 1906 roku, przyję-
ty na naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 
4 IV 1907 roku, pozostawił dług 115.94 koron.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906/1907 – 
kurs I. i za te klasyfikowany (pierwsze półrocze). Kurs II w roku 1910/1911, 
nieklasyfikowany w pierwszym półroczu – 1 I 1911 odszedł lecz 11 II 
1911 roku powrócił. Wyjechał w II półroczu I kursu z powodu choroby. 
W 1911/1912 powtarzał II kurs (cały rok). Uciekł popełniwszy kradzież 
z początkiem października 1912 roku będąc na kursie III].

WILKOŃ Józef
liczba martykuły 175, urodzony 5 XII 1896 roku w Starej Dąbrowie, 
przybył do zakładu 5 I 1911 roku, przyjęty na naukę krawiectwa (II), 
opłata mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 28 IX 1912 roku.

WILKOSZ Leon
liczba martykuły 196, urodzony 30 VI 1893 roku w Osielcu, przybył 
do zakładu 2 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: dobry, 
nierozwinięty.
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WILKOWSKI Ludwig
liczba martykuły 52, urodzony 11 VIII 1899 roku w Kobiernicach, 
przybył do zakładu 3 X 1915 roku, student, opłata mies[ięczna] 40 ko-
ron, opuścił zakład w VII 1917 roku.

WINIARSKI Tadeusz
liczba martykuły 246, urodzony 21 IV 1902 roku w Bochni, przy-
był do zakładu 1 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

WINIARSKI Władysław
liczba martykuły 318, urodzony 2 I 1892 roku w Twiczyńczach, przy-
był do zakładu 6 IV 1913 roku, przyjęty na naukę kowalstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 27 VIII 1915 roku, pozostawił 
dług 562.56 koron. Do Radnej <wyjechał>.

WINKLER Józef (kleryk)
liczba martykuły 62, urodzony 25 II 1891 roku w Sarbinówce [Wiel-
kopolskiej], przybył do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy IV 
gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony.

[Nowicjusz, poległ na froncie w Rosji dnia 20 X 1915 roku w Rosji].

WINOWSKI Karol
braciszek <kandydat>, urodzony 17 VII 1890 roku w Strzałkowcach 
[parafia Borszczów, archidiecezja lwowska], przybył do zakładu 14 III 
1911 roku. Uwagi: <wyjechał> do Radnej.

[Syn Michała, ojciec zamieszkały w Chołobutowie, poczta Stryj, jeszcze 
w roku szkolnym 1912/1913 pracował w zakładzie oświęcimskim. W lip-
cu 1913 roku koad. Karol Winowski nie został dopuszczony do ślubów 
trzyletnich].

WINTUSZKA Kazimierz
urodzony 3 VII 1887 roku w Grybowie, przybył do zakładu 9 X 1901 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 14 koron, 
opuścił zakład 30 VI 1902 roku.

WIRKIJOWSKI Franciszek
liczba martykuły 151, urodzony 17 VIII 1891 roku w Stubienku, przy-
był do zakładu 31 VII 1905 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1906 roku, pozostawił 
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dług 180.10 koron (rachunek wysłano 29 X 1907). Uwagi: nie może 
zapłacić.

WITKOWSKI
przybył do zakładu 2 VIII 1907 roku, opuścił zakład 4 VIII 1907 roku. 
Uwagi: wyjechał do XX[=Księży] Misjon[arzy].

WLEKLIŃSKI Adam
liczba martykuły 97, urodzony 3 XII 1899 roku w Krobi, przybył 
do zakładu 6 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
10.06 koron.

WŁADASZ Franciszek
kleryk, przybył do zakładu 9 X 1905 roku, opuścił zakład 23 VII 1906 
roku. Uwagi: wydalony.

WŁODARCZYK Władysław
braciszek <kandydat>, urodzony 20 VI 1874 roku w Częstochowie, 
opuścił zakład 17 X 1904 roku. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

WŁOS Jan
liczba martykuły 275, urodzony 21 I 1899 roku w Bruckhano [?], przy-
był do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład w VII 1916 roku, pozostawił 
dług 198.45 koron.

WŁOSEK Jan
liczba martykuły 118, urodzony 6 IV 1886 roku w Janowie [Galicja], 
przybył do zakładu 26 VII 1902 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opuścił zakład 13 IX 1906 roku. Uwagi: po wyzwoleniu wydalony.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1902–1905. 
Klasyfikowany kurs II pierwsze półrocze (w drugim półroczu nie klasy-
fikowany) i kurs III. Na kur IV nie przyjechał].

WNĘK Stanisław
liczba martykuły 62, urodzony 15 IX 1885 roku w Trzebuni [Galicja], 
przybył do zakładu 20 VIII 1901 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 30 VI 1906 roku. Uwagi: 
wyzwolony.
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[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1901–1905 – 
kursy I–IV, klasyfikowany z kursu III i IV – 1903–1905. Z I i II kursu 
świadectw nie ma].

WOJCIECH Walenty
liczba martykuły 214, urodzony 18 VIII 1894 roku w Starej Wsi, przy-
był do zakładu 25 VII 1905 roku, przyjęty do gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 27 VIII 1906 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry.

WOJCIECHOWSKI Antoni
liczba martykuły 195, urodzony 24 IX 1894 roku w Kulikowie, przybył 
do zakładu 15 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 X 1913 roku, świadectwa wy-
słano 29 XI 1913, pozostawił dług 75.68 koron. Uwagi: wydalony.

WOJCIECHOWSKI Tadeusz
liczba martykuły 258, urodzony 29 VI 1895 roku w Mnimie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

WOJCIECHOWSKI Zenon
liczba martykuły 18, przybył do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na 
naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 
1914 roku.

WOJCIESZAK Andrzej
liczba martykuły 236, urodzony 24 XI 1893 roku w Jankowie, przybył 
do zakładu 17 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 28 II 1910 roku, pozostawił 
dług 57.55 koron. Uwagi: skryty, nieokrzesany.

WOJCIK Józef
liczba martykuły 250, przybył do zakładu 5 IX 1906 roku, przyjęty do 
klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 
VI 1909 roku, pozostawił dług 41.27 koron. Uwagi: dobry.

WOJCIK Stanisław
liczba martykuły 61, urodzony 6 III 1892 roku w Kłodnie, przybył do 
zakładu 31 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opuścił 
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zakład 26 VI 1907 roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyje-
chał> do nowicjatu.

WOJCIUCH Franciszek
liczba martykuły 152, urodzony 19 X 1890 roku w Ujsołach, przybył 
do zakładu 1 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 10 VI 1905 roku, świadectwa 
zabrał ojciec 19 VI 1906, pozostawił dług 51.96 koron.

WOJDAS Antoni
liczba martykuły 18, urodzony 29 V 1895 roku w Krępicach, przy-
był do zakładu 1 VIII 1911 roku (27 VIII 1910) Daszawa, przyjęty do 
klasy II gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 9 
I 1913 roku.

WOJDYŁŁA Rudolf
liczba martykuły 121, urodzony 1 IV 1902 roku w Wiedniu, przybył 
do zakładu 5 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

WOJSKO Karol
liczba martykuły 83, urodzony 16 X 1890 roku w Lubianie, przybył 
do zakładu 3 X 1906 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 20 koron, opuścił zakład 20 X 1906 roku.

WOJTACHA Bernard
liczba martykuły 104, urodzony 13 VIII 1890 roku w Reptach [Górny 
Śląsk], przybył do zakładu 29 VII 1905 roku, przyjęty na naukę rzeź-
biarstwa, opłata mies[ięczna] 18 koron, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, 
pozostawił dług 44.82 koron. Uwagi: wyzwolony, nieśmiały.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1905–1909 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1909].

WOJTAS Franciszek
liczba martykuły 78, urodzony 21 X 1891 roku w Tenczynku [Galicja], 
przybył do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 16 VIII 1908 roku. Uwagi: 
uciekł, trudny charakter, pociągi do złodziejstwa.
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[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906–1908 – 
kursy I, II i za te klasyfikowany. Wyjechał samowolnie dnia 16 VIII 1908, 
uciekł w obawie przed karą].

WOJTONICZ Feliks
liczba martykuły 90, urodzony 30 V 1899 roku w Starzawie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 272.11 koron.

WOJTONIEWSKI Eugeniusz
liczba martykuły 299, urodzony w Przemyślu, przybył do zakładu 2 IX 
1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 
1913 roku, pozostawił dług 5.48 koron.

WOLFRAM Stanisław
braciszek <kandydat>, liczba martykuły 248, urodzony 8 VII 1885 
roku w Nowym Zagórzu, przybył do zakładu 29 VIII 1906 roku, opu-
ścił zakład 17 IX 1906 roku. Uwagi: wysłany (minus habens).

WOLNY Kazimierz
liczba martykuły 157, urodzony 1 VIII 1903 roku w Krakowie, przy-
był do zakładu 1 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

WOŁEK Władysław
liczba martykuły 355, urodzony 20 V 1900 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 26 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 
112.83 koron.

WOŹNIAKOWSKI Zygmunt
liczba martykuły 20, urodzony 1 V 1897 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 X 1911 roku, świadectwa 
wysłano.

WOŹNY Józef
liczba martykuły 62, urodzony 12 II 1897 roku w Deutsch Press., przy-
był do zakładu 25 I 1913 roku, student, opłata mies[ięczna] 22 korony, 
opuścił zakład 30 V 1914 roku.
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WÓJCICKI Teofil
liczba martykuły 202, urodzony 21 XI 1894 roku w Krakowie, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 6 IV 1911 roku. Uwagi: dobry – 
umarł 10 IX 1911 [jako uczeń klasy III gimnazjum].

WÓJCIK Czesław
liczba martykuły 164, urodzony 14 IX 1895 roku w Wieliczce, przybył 
do zakładu 16 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

WÓJCIK Emil
liczba martykuły 115, urodzony 5 I 1892 roku w Wieliczce, przybył 
do zakładu 12 VIII 1905 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 4 I 1907 roku, świadectwo za-
brała babka. Uwagi: wysłany do domu 4 I 1907 z powodu powtórnej 
kradzieży.

WÓJCIK Franciszek
liczba martykuły 51, urodzony 4 III 1893 roku w Soli, przybył do zakła-
du 30 VII 1905 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięcz-
na] 22 korony, opuścił zakład w V 1906 roku. Uwagi: wyjechał do no-
wicjatu.

WÓJCIK Józef
liczba martykuły 104, urodzony 14 III 1903 roku w Kładnie, przybył 
do zakładu 5 VIII 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] gratis.

WÓJCIK Piotr
liczba martykuły 63, urodzony 29 IV 1896 roku w Knieji, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

WÓJCIK Tadeusz
liczba martykuły 188, urodzony 22 III 1894 roku w Podgórzu, przybył 
do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 24 VI 1908 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: lunatyk, leniuch.
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WÓJCIK Władysław
liczba martykuły 268, urodzony w XII 1898 roku w Ogrodzieńcu, 
przybył do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozo-
stawił dług 284.64 koron.

WÓJCIK Władysław
liczba martykuły 33, urodzony 27 VI 1… roku w Kłodnie, przybył do 
zakładu 2 IX 1913 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata mies[ięcz-
na] gratis, opuścił zakład 4 VI 1915 roku.

WRAGA Józef
liczba martykuły 56, urodzony 6 IX 1896 roku w Groblu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

WRONA Stanisław
liczba martykuły 75, urodzony 19 III 1892 roku w Leśnie, przybył 
do zakładu 18 XI 1914 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

WROŃSKI Franciszek
liczba martykuły 145, urodzony 14 XII 1898 roku w Raciborowicach, 
przybył do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: 
lekkomyślny, słaby w nauce.

WROŃSKI Władysław
liczba martykuły 83, urodzony 20 VI 1887 roku w Krakowie [Galicja], 
przybył do zakładu 14 I 1903 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opu-
ścił zakład 13 IX 1905 roku. Uwagi: wydalony dla nieposłuszeństwa.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 19031905 – 
kursy I–III i za te klasyfikowany (oprócz kursu I).. Wyjechał z począt-
kiem IV roku nauki dnia 1 XI 1905 roku].

WRÓBEL Roman
liczba martykuły 187, urodzony 31 I 1897 roku w Chołodówce, przy-
był do zakładu 4 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 15 I 1909 roku, świadectwa 
zabrano, pozostawił dług 113.40 koron. Uwagi: przytępiony, próżniak.
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WRZESZCZ Franciszek
liczba martykuły 81, urodzony 14 VII 1900 roku w Jeleśni, przybył 
do zakładu 31 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 15 VI 1915 roku, pozostawił 
dług 23.04 koron.

WRZESZCZ Marcin
liczba martykuły 185, urodzony 4 VI 1904 roku w Przyborowie, przy-
był do zakładu 13 XII 1914 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

WYBRANIEC Józef (ksiądz)
liczba martykuły 125, urodzony 1 X 1892 roku w Krasowach [k. My-
słowic], przybył do zakładu 1 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy IV gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony.

[Nowicjat 1912/1913 w Radnej, święcenia kapłańskie 29 VI 1922 w Kra-
kowie. Ceniony katecheta szkolny. Aresztowany 23 V1941 w Krakowie, 
zamordowany 23 VII 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu, w 49 roku życia, 28 ślubów zakonnych i 19 kapłaństwa].

WYCZESANY Roman
liczba martykuły 33, urodzony 22 II 1901 roku w Żmigrodzie, przybył 
do zakładu 9 II 1916 roku, przyjęty do klasy III gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron, opuścił zakład 15 VII 1917 roku, pozostawił 
dług 208.94 koron.

WYDRA Władysław
liczba martykuły 229, urodzony 6 VI 1891 roku w Mszanie Dolnej, 
przybył do zakładu 15 VIII 1904 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 22 IX 1906 roku. Uwagi: 
wydalony dla niezdolności i złego charakteru.

WYKURZ Józef
liczba martykuły 62, urodzony 15 X 1896 roku w Skale, przybył do 
zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał, pozostawił dług 195.09 koron. Uwagi: dobry.
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WYLONG Wiktor
liczba martykuły 166, urodzony w Sosnowcu, przybył do zakładu 3 
VIII 1913 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata mies[ięczna] 22 
korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 9.83 koron.

WYROBIEC Bolesław
liczba martykuły 357, urodzony 2 X 1899 roku w Zbarażu, przybył 
do zakładu 26 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 15 VII 1914 roku, pozostawił dług 
162.61 koron.

WYRWIŃSKI Antoni
braciszek <kandydat>, urodzony 18 IX 1886 roku w Chełmnie, przybył 
do zakładu 1 IX 1908 roku, opuścił zakład 27 II 1909 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: niestały, chorowity.

WYRZYKOWSKI Zbigniew
liczba martykuły 264, urodzony 25 III 1897 roku w Częstochowie, 
przybył do zakładu 1 IX 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świa-
dectwa wysłano, pozostawił dług 121.69 koron. Uwagi: niestały, słaby 
w nauce.

WYSOCKI Henryk
liczba martykuły 264, urodzony 28 XI 1894 roku w Warszawie, przy-
był do zakładu 26 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 19 IX 1907 roku, świadectwa 
zabrała babcia. Uwagi: z powodu rozpieszczenia.

WYSOCKI Jan
liczba martykuły 123, urodzony 28 III 1896 roku w Czwielowie, przy-
był do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

WYSOCZAŃSKI Eugeniusz
liczba martykuły 45, urodzony 24 VI 1897 roku, przybył do zakładu 9 
X 1915 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 
koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozostawił dług 433.65 koron.
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WYSOCZAŃSKI Leon
liczba martykuły 145, urodzony 5 V 1901 roku w Wysocku Wyżnym, 
przybył do zakładu 15 IX 1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 40 koron.

WYŻGOŁ Józef
<kandydat na> braciszka, urodzony 4 VI 1889 roku w Mikulszycach, 
przybył do zakładu 1 X 1910 roku, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. 
Uwagi: <wyjechał> do Daszawy.

ZACHARA Stanisław
liczba martykuły 27, urodzony w Wiśniczu, przybył do zakładu 3 VIII 
1916 roku, student, opłata mies[ięczna] 40 koron.

ZACHARYASIEWICZ Zenon
liczba martykuły 66, urodzony 1 II 1900 roku w Bochni, przybył do 
zakładu 3 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

ZAGÓRSKI Stanisław
liczba martykuły 215, urodzony w V 1893 roku w Pilicy, przybył do 
zakładu 5 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: dobry.

ZAJĄC Ignacy
liczba martykuły 8, urodzony 14 XI 1895 roku w Stawach [poczta 
Oświęcim, Galicja], przybył do zakładu 3 VIII 1907 roku, przyjęty na 
naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 
1910 roku. Uwagi: skryty, z powodu cho…

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1907–1910 – 
kursy I–III i za te klasyfikowany. Na kurs IV nie powrócił].

ZAJĄC Józef
liczba martykuły 83, urodzony 14 VI 1899 roku w Katowicach, przybył 
do zakładu 1 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.
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ZAJĄC Paweł
liczba martykuły 100, urodzony 30 XI 1892 roku w Katowicach, przy-
był do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku. Uwagi: dobry.

ZAJĄC Władysław
liczba martykuły 139, urodzony w Łękach, przybył do zakładu 3 VIII 
1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 koron.

ZAJĄC Wojciech
liczba martykuły 100, urodzony 14 IV 1898 roku w Kattowitz [Kato-
wice], przybył do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimna-
zjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

ZAJDEL Józef
liczba martykuły 247, urodzony 31 VIII 1894 roku w Siemieginowie, 
przybył do zakładu 1 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 12 koron.

ZAJIC Herman
urodzony 7 IV 1885 roku w Radzichowie, przybył do zakładu 5 V 1911 
roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opuścił zakład 31 V 1911 roku. 
Uwagi: mało zna rzem., chorowity.

ZAJKOWSKI Józef
liczba martykuły 138, urodzony 20 III 1891 roku w Goniądzu, przybył 
do zakładu 11 IX 1906 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 24 II 1907 roku, pozostawił dług 
74.24 koron. Uwagi: wyjechał.

ZAJKOWSKI Wacław
liczba martykuły 4, urodzony 13 V 1895 roku w Goniądzu, przybył 
do zakładu 30 VII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 159.21 koron.

ZALEWSKI Zygmunt
<kandydat na> braciszka opuścił zakład 2 III 1906 roku. Uwagi: uciekł.
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ZAPCZYŃSKI [Żubczyński] Edmund
liczba martykuły 217, urodzony 6 VII 1888 roku w Crone a/Br. [Cro-
ne an der Brahe – Koronowo, Poznańskie], przybył do zakładu 1 VIII 
1904 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, 
opuścił zakład 20 II 1906 roku, świadectwa wysłano 20 III 1906. Uwa-
gi: wydalony (mente raptus [=ograniczony umysłowo, upośledzony na 
umyśle]).

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1904–1906 – 
kursy I, II i za te klasyfikowany (oprócz drugiego półrocza II kursu. Wy-
słany w drugim półroczu z powodu braku zdolności a także w części 
złych obyczajów].

ZAREMBA Władysław
liczba martykuły 195, urodzony 4 VI 1894 roku w Dzietrzkowicach 
[Królestwo Polskie], przybył do zakładu 2 VIII 1909 roku, przyjęty na 
naukę krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 
1910 roku, pozostawił dług 69.18 koron. Uwagi: skryty.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I.  Uczył się w roku 1909/1910  – 
kurs I i za ten klasyfikowany. Na przyszły rok nie przyjechał].

ZAREMBA Zdzisław
liczba martykuły 292, urodzony w 1900 roku w Kajetance, przybył 
do zakładu 5 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 27 XI 1916 roku, pozostawił 
dług 482.11 koron.

ZARĘBSKI Edward
liczba martykuły 307, urodzony w 1902 roku w Głogowie, przybył 
do zakładu 6 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

ZARZECZNY Wojciech
liczba martykuły 161, urodzony 16 IV 1895 roku w Czyszkach [Czyż-
kach, Galicja], przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty na naukę 
krawiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 3 III 1911 
roku. Uwagi: dobry, z powodu choroby.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1908–1910 – 
kursy I, II i za te klasyfikowany. Wyjechał z powodu choroby 8 X 1910 
roku].
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ZASKALSKI Piotr
liczba martykuły 309, urodzony 26 VII 1902 roku w Podlesiu, przybył 
do zakładu 4 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił 
dług 19.44 koron.

ZAWADA Szczepan
liczba martykuły 89, urodzony 1 XII 1892 roku w Koszkwi [Królestwo 
Polskie], przybył do zakładu 30 VII 1907 roku, przyjęty na naukę kra-
wiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 15 II 1909 roku, 
pozostawił dług 107.19 koron. Uwagi: zmarł.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1907–1909 – 
kursy I, II i za te klasyfikowany (oprócz drugiego półrocza kursu II. 
Wyjechał i zmarł w domu w lutym 1909 roku jako uczeń kursu II kra-
wieckiego].

ZAWISZA Franciszek
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 20 IV 1907 roku, świadec-
twa do ks. inspektora. Uwagi: do nowicjatu, wystąpił do braci boni-
fratrów.

ZAWOJSKI Marian
urodzony 24 V 1900 roku w Drohobyczu, przybył do zakładu 13 XII 
1914 roku, przyjęty do klasy IV gimnazjum, opłata mies[ięczna] 40 ko-
ron, opuścił zakład 5 IV 1915 roku.

ZBANIUSZEK Franciszek (ksiądz)
liczba martykuły 88, urodzony 10 XI 1888 roku w Krzyżowicach [k. 
Raciborza], przybył do zakładu 31 VII 1903 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 18 koron, opuścił zakład 30 VI 1907 
roku, świadectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

[Nowicjat 1907/1908 w Radnej, święcenia kapłańskie 8 XII 1916 w Oświę-
cimiu. Uzyskał prawo nauczania w gimnazjum i był nauczycielem 
w szkołach, przez 10 lat dyrektorem. Zmarł 23 XII 1939 roku w Róża-
nymstoku, w 51 roku życia, 31 ślubów zakonnych i 3 kapłaństwa].

ZBOŻEŃ Franciszek
liczba martykuły 70, urodzony 18 VIII 1902 roku w Nowym Sączu, 
przybył do zakładu 3 VIII 1916 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
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opłata mies[ięczna] 25 koron, opuścił zakład 29 XII 1916 roku, pozo-
stawił dług 49.59 koron.

ZDANOWSKI Stanisław
braciszek <kandydat>, opuścił zakład 5 XII 1904 roku. Uwagi: ode-
brawszy swoją należytość.

[Syn Franciszka (organisty) i Klary Gostka, urodził się 7 V 1893 roku 
w miejscowości Rzegocin, powiat Pleszew, dnia 1 VIII 1907 roku przybył 
do zakładu i przyjęty zosta ldo klasy I ślusarskiej.

ZDONEK Ludwik
liczba martykuły 131, urodzony 19 VIII 1893 roku w Luszawie, przybył 
do zakładu 31 VII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: dobry.

ZDRZAŁEK Feliks
liczba martykuły 183, urodzony 20 XI 1892 roku w Zagórzu, przy-
był do zakładu 1 VIII 1907 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1908 roku.

ZDRZAŁEK Feliks
liczba martykuły 33, urodzony 12 V 1898 roku w Schieroth [polskie 
Sieroty], przybył do zakładu 30 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę kra-
wiectwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1913 roku, 
świadectwa 12 II 1914. Uwagi: chory na oczy.

ZDRZAŁEK Robert
liczba martykuły 155, urodzony 4 VI 1889 roku w Schieroth [Sieroty, 
Górny Śląsk], przybył do zakładu 15 I 1904 roku, przyjęty na naukę 
szewstwa, opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1906 
roku. Uwagi: do nowicjatu.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 19031906 – 
kursy I–III i za te klasyfikowany (oprócz pierwszego półrocza kursu I – 
1903/1904. Na kurs IV w 1906 roku nie powrócił].

ZDRZAŁEK Wiktor
liczba martykuły 50, urodzony 23 III 1888 roku w Schieroth [Sieroty], 
przybył do zakładu 27 VII 1903 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
ofiara jednorazowa 500 marek, opuścił zakład 30 VI 1907 roku, świa-
dectwa do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.
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ZELECHOWSKI Adam
liczba martykuły 310, urodzony 21 XII 1902 roku w Bieczu, przy-
był do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron (gratis).

ZELECHOWSKI Mieczysław
liczba martykuły 313, urodzony 26 IX 1904 roku w Bieczu, przybył 
do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

ZENDEROWSKI Michał
urodzony 18 VI 1885 roku w Sosnowcu, przybył do zakładu 1 X 1900 
roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opuścił zakład 1 I 1902 roku.

ZGLINICKI Wincenty
liczba martykuły 74, urodzony 22 III 1895 roku w Kochoniu, przybył 
do zakładu 28 VIII 1909 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron.

ZIELIŃSKI Bolesław
liczba martykuły 224, urodzony 19 X 1901 roku w Częstochowie, 
przybył do zakładu 29 VIII 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład w VII 1914 roku, pozo-
stawił dług 56.14 koron.

ZIELIŃSKI Józef
liczba martykuły 186, urodzony w 1899 roku w Starych Stawach, przy-
był do zakładu 2 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 15 VII 1917 roku, pozostawił dług 
46.46 koron.

ZIELIŃSKI Józef
liczba martykuły 253, urodzony 13 XI 1902 roku w Makowie, przy-
był do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 40 koron.

ZIELIŃSKI Piotr
liczba martykuły 120, przybył do zakładu 31 VII 1909 roku, przyjęty 
do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
21 II 1910 roku. Uwagi: dobry, słaby w nauce.



279Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

ZIELIŃSKI Stanisław
liczba martykuły 142, urodzony 4 VI 1893 roku w Krakowie [Nowym 
Sączu], przybył do zakładu 29 [30]I 1904 roku, przyjęty na naukę kra-
wiectwa, opuścił zakład 30 VI 1907 roku, świadectw nie było. Uwagi: 
wydalony, burzyciel, kłamca i złodziej.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1904–1907 – 
kursy I,II (kurs II powtarzał 1906/1907) i za te klasyfikowany. Na kurs 
III nie przyjechał].

ZIELIŃSKI Stanisław
liczba martykuły 219, urodzony 30 IX 1899 roku w Częstochowie, 
przybył do zakładu 29 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 22 korony.

ZIELIŃSKI Stanisław
liczba martykuły 219, urodzony 30 XII 1899 roku w Częstochowie, 
przybył do zakładu 30 VIII 1913 roku, przyjęty na naukę krawiectwa 
(II rok), opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, 
pozostawił dług 39.46 koron.

ZIELIŃSKI Stefan
liczba martykuły 174, urodzony 20 II 1897 roku we Lwowie, przybył 
do zakładu 5 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: skryty, 
lubieżny.

ZIEMBA Teofil
liczba martykuły 181, urodzony 26 IV 1892 roku w Chorzowie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1906 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum (od 1907 
roku na nauce ślusarstwa), opłata mies[ięczna] 22 korony (12 koron), 
opuścił zakład 16 IV 1910 roku, pozostawił dług 32.83 koron. Uwagi: 
skryty.

ZIĘBA Leon
liczba martykuły 26, urodzony 17 V 1887 roku w Nadbrzeziu [Galicja], 
przybył do zakładu 31 XII 1901 roku, przyjęty na naukę krawiectwa, 
opłata mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 18 II 1904 roku. Uwagi: 
wysłany (krnąbrny).
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[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Z I roku świadectwa nie ma. Kla-
syfikowany w pierwszym półroczu 1903/1904 – kurs III. Wyjechał przed 
końcem III kursu, wydalony z powodu krnąbrności 18 II 1904 roku].

ZIĘTARA Bronisław
liczba martykuły 128, urodzony 5 XI 1898 roku w Kupieninie, przybył 
do zakładu 1 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 11 koron.

ZIĘTARA Bronisław
liczba martykuły 128, urodzony 5 XI 1898 roku w Kochawinie, przy-
był do zakładu 17 VIII 1912 roku, student, opłata mies[ięczna] 11 ko-
ron, opuścił zakład 30 VI 1914 roku, pozostawił dług 165.30 koron.

ZIĘTARA Ignacy (nowicjusz)
liczba martykuły 192, urodzony 17 III 1895 roku w Kannie [Kupieninie 
k. Tarnowa], przybył do zakładu 30 VII 1908 roku, przyjęty do klasy 
I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1913 
roku, pozostawił dług 198.43 koron. Uwagi: <wyjechał> do Radnej.

[Notowany jako nowicjusz, choć bez śladu ślubów, zmarł po przybyciu 
do Daszawy 8 II 1916 roku].

ZIĘTARA Jan
liczba martykuły 46, urodzony 6 V 1892 roku w Biskupicach [Galicja], 
przybył do zakładu 10 VIII 1906 roku, przyjęty na naukę szewstwa, 
opłata mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1910 roku. Uwagi: 
dobry, wyzwolony.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1906–1910 – 
kursy I–IV i za te klasyfikowany. Wyzwolony, świadectwo wyzwolin 
z dnia 30 VI 1910 roku].

ZIĘTARA Stanisław
liczba martykuły 140, urodzony 14 III 1886 roku w Biskupicach, przy-
był do zakładu 29 IX 1909 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 6 koron, opuścił zakład 30 VI 1905 roku, świadectwa 
do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.



281Spis osób przebywających w zakładzie … od roku 1899

ZIĘTKIEWICZ Witold
liczba martykuły 289, urodzony 4 X 1900 roku w Śliwicy, przybył 
do zakładu 2 IX 1912 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1914 roku.

ZIMNY Tomasz
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 1 IX 1906 roku, świadectwa 
do ks. inspektora. Uwagi: <wyjechał> do nowicjatu.

ZIOBRO Stanisław
liczba martykuły 123, urodzony 16 XII 1896 roku we Wrzawach, przy-
był do zakładu 5 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry.

ZUBER Michał
braciszek <kandydat>, przybył do zakładu 15 X 1903 roku, opuścił za-
kład 28 II 1904 roku. Uwagi: odebrał swoją należytość.

ZWIĄZEK Wojciech
liczba martykuły 27, urodzony 19 III 1888 roku w Budach Przewor-
skich, przybył do zakładu 12 VIII 1901 roku, przyjęty do klasy I gim-
nazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 1 II 1906 roku, 
świadectwa zabrał, pozostawił dług 249.77 koron. Uwagi: wydalony 
(burzyciel).

ZWIOREK Roman
liczba martykuły 67, urodzony 30 VIII 1896 roku w Rudzie, przybył 
do zakładu 2 VIII 1910 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1911 roku, świadectwa 
zabrał. Uwagi: dobry, chorowity.

ŻAK Emil
liczba martykuły 65, urodzony w Krakowie, przybył do zakładu 3 VIII 
1916 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 15 ko-
ron, opuścił zakład 15 VI 1916 roku, pozostawił dług 20.61 koron.
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ŻAK Jan (ksiądz)
liczba martykuły 54, urodzony 12 VI 1889 roku w Krzczonowicach [k. 
Stopnicy], przybył do zakładu 14 VIII 1909 roku, przyjęty do klasy II 
gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony.

[Nowicjat 1915/1916 w Radnej, święcenia kapłańskie 22 VII 1924 w Kra-
kowie. Był przez 28 lat dyrektorem w różnych domach. Zmarł 23 XII 1955 
roku w Płocku, w 66 roku życia, 39 ślubów zakonnych i 31 kapłaństwa].

ŻAK Leon
liczba martykuły 13, urodzony 28 I 1896 roku w Zagórzu, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 21 VII 1913 roku.

ŻARNOWIECKI Józef
urodzony 1 XI 1887 roku w Radziechówce, przybył do zakładu 29 VIII 
1901 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 ko-
rony, opuścił zakład 30 VI 1902.

ŻĄDŁO Józef
liczba martykuły 277, urodzony 9 VI 1900 roku w Borzęcie, przy-
był do zakładu 3 X 1915 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] 10 koron, opuścił zakład 25 XI 1916 roku, pozostawił 
dług 201.88 koron.

ŻEJMA Stanisław
liczba martykuły 282, urodzony 1 II 1903 roku w Gorżdach, przybył 
do zakładu 20 VIII 1913 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony.

ŻELAWSKI Leon
liczba martykuły 75, urodzony 16 I 1899 roku w Liszkach, przybył 
do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 15 koron.

ŻELECHOWSKI Feliks
liczba martykuły 118, urodzony 22 III 1898 roku w Mnichówce, przy-
był do zakładu 26 VIII 1912 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 13 II 1914 roku, pozostawił 
dług 230.90 koron.
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ŻMUDKA Tomasz
urodzony 6 XII 1886 roku w Łękach, przybył do zakładu 28 VII 1902 
roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, opuścił zakład w II 1903 roku. 
Uwagi: zmarł w zakładzie [w 1903 roku jako uczeń klasy I gimnazjum]..

ŻONDRA Adolf
liczba martykuły 168, urodzony 5 VIII 1898 roku w Witkowicach, 
przybył do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy I gimnazjum, 
opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świa-
dectwa odesłano. Uwagi: lekkomyślny, próżniak.

ŻUREK Józef
liczba martykuły 128, urodzony 29 III 1898 roku w Koninie, przy-
był do zakładu 2 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę stolarstwa, opła-
ta mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład 30 VI 1916 roku, pozostawił 
dług 72.04 koron.

ŻYDEK Edward
liczba martykuły 37, urodzony 13 X 1896 roku w Radzionkowie, przy-
był do zakładu 3 VIII 1911 roku, przyjęty na naukę ślusarstwa, opłata 
mies[ięczna] 12 koron, opuścił zakład w VII 1914 roku.

ŻYDEK Józef
liczba martykuły 53, urodzony 22 IV 1888 roku w Dębinie [poczta 
Kraków, Galicja], przybył do zakładu 18 VIII 1901 roku, przyjęty na 
naukę krawiectwa, opuścił zakład 30 VI 1904 roku.

[Przyjęty na naukę rzemiosła na kurs I. Uczył się w latach 1901–1904. 
Z I i II kursu świadectwa nie ma. Klasyfikowany za kurs III – 1903/1904. 
Na kurs IV nie przyjechał].

ŻYM Franciszek
liczba martykuły 271, urodzony 12 X 1898 roku w Bachowicach, przy-
był do zakładu 1 VIII 1910 roku, przyjęty na naukę szewstwa, opłata 
mies[ięczna] gratis, opuścił zakład 10 XI 1911 roku.

ŻYTOWICZ Jan
liczba martykuły 201, urodzony 30 VIII 1897 roku w Żółkwi, przybył 
do zakładu 3 VIII 1908 roku, przyjęty do klasy II gimnazjum, opłata 
mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 30 VI 1909 roku, świadectwa 
wysłano. Uwagi: lekkomyślny, leniuch.
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ŻYWOCIŃSKI
liczba martykuły 5, przybył do zakładu 28 IX 1907 roku, przyjęty do 
klasy I gimnazjum, opłata mies[ięczna] 22 korony, opuścił zakład 
30 VI 1908 roku, pozostawił dług 147.51 koron. Uwagi: odszedł aby 
uczęszczać do gim[nazjum] w Królestwie.



RIASSUNTO

Personale salesiano e gli allievi  
dell’Istituto di Don Bosco a Oświęcim 1898–1917

Dall’elenco pubblicato a stampa del personale salesiano e degli allievi 
dell’Istituto di Don Bosco a Oświęcim, veniamo a conoscere il perso-
nale di questa casa religiosa fin dall’inizio alla metà del 1917. La lista 
racchiude anche gli allievi salesiani dell’epoca, ed è importante perché 
comprende i dati personali, cioè la data e luogo della nascita, la data 
di entrata nell’Istituto e dell’abbandono, come anche i motivi di una 
eventuale espulsione di un ragazzo dall’Istituto. Sono degni di sotto-
lineare le annotazioni sull’allievo, sia negative che positive, fatte dai 
superiori oppure dal responsabile del libro della registrazione..

Trad. Kazimierz Szczerba SDB

Słowa kluczowe: salezjanie w Polsce, salezjanie w Oświęcimiu, histo-
ria Oświęcimia, historia zakonów, historia Kościoła

Parole chiavi: salesiani in Polonia, salesiani a Oświęcim, storia 
di Oświęcim, storia degli ordini religiosi, storia della Chiesa



SUMMARY

Salesian personnel and the youth under their 
charge of Rev. Bosco Centre in Oświęcim 1898–1917

The published register of Salesian personnel and the youth under their 
charge in the Salesian Centre in Oświęcim presents the information 
about the personnel of this religious house from its origins to the mid-
1917. This list also contains the Salesian youth from this centre in those 
years. This register includes such important information as date and 
place of birth, date of arrival at the centre and departure, the reasons 
for early departure (expulsion) of a boy from the centre. Annotations 
included in the “comments” are also worth mentioning. The person 
who kept the register wrote down his or superiors’ comments about 
a young boy: both negative and positive.

Translated by Aneta Kiper

Słowa kluczowe: salezjanie w Polsce, salezjanie w Oświęcimiu, histo-
ria Oświęcimia, historia zakonów, historia Kościoła

Keywords: The Salesians in Poland, the Salesians in Oświęcim, the histo-
ry of Oświęcim, the history of religious orders, the history of the Church.



ZUSAMMENFASSUNG

Das salesianische Personal Und di Zőglinge 
der Don Bosco Anstalt 1898–1917

Aus dem im Druck erschienenen Salesianer- Personals- und Zöglin-
ge- Nachweises im salesianischen Anstalt zu Oświęcim bekommt man 
Kenntnisse über das Personal des Ordenshauses seit dessen Anfang bis 
auf das Jahr 1917. Dieser Nachweis bezieht sich auch auf die salesiani-
schen Zöglinge in diesen Jahren. Wichtig sind im Nachweis die Perso-
naldaten: Geburtsdatum und Ort, Aufnahme- und Abschiedsdatum 
aus dem Anstalt, Gründe einer vorzeitlichen Verlassung des Anstalts 
(Ausweisung). Beachtenswert sind die Vermerke in den sog. „Anmer-
kungen“, wo der das Nachweisbuch führende seine Beobachtungen, po-
sitive und negative, sowohl über die Erzieher wie die Zöglinge eintrug..

Aus dem Polnischen übersetzt 
von Magdalena Cieślok-Jawor

Słowa kluczowe: salezjanie w Polsce, salezjanie w Oświęcimiu, histo-
ria Oświęcimia, historia zakonów, historia Kościoła

Schlűsselworte: die Salesianer in Polen, die Salesianer in Oświęcim, 
die Geschischte Oświęcims, die Ordengeschichte, die Kirchenge-
schichte



Opracowano na podstawie:

Archiwum Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu – AZSO

Bez sygnatur:

Członkowie Zakładu Ks. Bosko w Oświęcimiu rok 1907/08

Członkowie Zakładu Ks. Bosko w Oświęcimiu 1908/09

Członkowie Zakładu Ks. J. Bosko w Oświęcimiu 1909/10

Członkowie Zakładu Ks. Jana Bosko w Oświęciumiu 1910/11

Księga pensyi [Zakładu ks. Bosko w Oświęcimiu] za r. szk. 1915/16

Księga penzyi chłopców za r. 1916/17

Rejestr pensyi od 1905 do 1906 roku

Spis Członków Zakładu w roku 1911/12

Spis Członków Zakładu w roku 1912/13

Spis osób przebywających w zakładzie ks. Jana Bosko od roku 1899

Spis personelu [zakładu] 1914/15

Spis uczniów Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Oświęcimiu, tom 
I 1901–10

Spis uczniów Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Oświęcimiu, tom II 
1910–15

Spis uczniów Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Oświęcimiu, tom III 
1915–20

Spis uczniów Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Oświęcimiu, tom IV 
1920–23

Spis uczniów Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Oświęcimiu, tom V 
1923–27

Spis wychowanków w roku 1913/1914
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