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KRÓTKI ŻYCIORYS / SHORT BIOGRAPHY 

Urodził się 1.I.1911 w Baryszu, powiat Buczacz, 
województwo tarnopolskie, w pobożnej rodzinie. 

Wstąpił do powstałego w latach trzydziestych nowego 
zakonu Chrystusowców, powołanego dla potrzeb 
Polonii. 

Założycielem zgromadzenia był August kard. Hlond (1881, 

Brzęczkowice – 1948, Warszawa), Prymas Polski, który pobłogosławił 
ks. Ignacego Posadzego (1898, Szadłowice – 1984, Puszczykowo) i 22.VIII.1932 
zlecił mu organizację Towarzystwa Chrystusowego 
dla Wychodźców, czyli dla Polonii. Z trzema kandydata-
mi do nowego zgromadzenia przybył ksiądz Posadzy 
do pałacu w Potulicach w Wielkopolsce, który hrabina 
Aniela Potulicka (1861, Londyn – 1932, Potulice) wraz z 25 hektarowym 
parkiem oddała na potrzeby Chrystusowców. Ksiądz 
Ignacy Posadzy był początkowo jedynym kapłanem 
w zgromadzeniu, stąd jego troska o kleryków którzy 
studiowali w Poznaniu, Gnieźnie i Rzymie. 

Do tego Zgromadzenia wstąpił Szymon Byrecki. 

Śluby zakonne wieczyste złożył w 1938. 

Po najeździe na Polskę 1.IX.1939, rozpoczęciu II wojny 
światowej i zajęciu Wielkopolski przez Niemców 
Chrystusowcy stracili swoje domy zakonne i tułali się 
po kraju. 

Szymon był bratem zakonnym, który w czasie wojny był 
wysłannikiem (domokrążcą) sprzedającym dewocjonalia 
po wsiach i miasteczkach Generalnego Gubernatorstwa. 
Chrystusowcy trudniąc się sprzedażą dewocjonaliów 
znajdowali środki na utrzymanie i potrzeby Zakonu. 
Szczególnie chodziło o dokończenie kształcenia kleryków 
z tego Zgromadzenia. 

Brat Szymon wraz z kilkoma współbraćmi zamieszkał 
wówczas w Warszawie. Zmieniali kilkakrotnie miejsce 
zamieszkania. 

Częste wyjazdy z Warszawy wzbudziły zainteresowanie 
niemieckiej policji i w II.1944 Szymon Byrecki został 
aresztowany przez Gestapo. 

W IX.1944 został przywieziony do obozu koncentra-
cyjnego KL Auschwitz wraz z mężczyznami z obozu 
w Pruszkowie. Otrzymał numer obozowy 197260. 

Po dwóch tygodniach przewieziono brata Szymona 
do obozu koncentracyjnego KL Buchenwald, gdzie 
otrzymał nowy numer obozowy 90574. 

Zmarł miesiąc przed oficjalnym zakończeniem II wojny 
światowej, 7.IV.1945. 

Jego krewni o nazwisku Byk i Wajda osiedlili się 
po wojnie w Pieskach koło Międzyrzecza i w Piersnie 
w powiecie Środa Śląska. 

źródła: 
kwerenda w KL Auschwitz 
Helena z Wajdów z Międzyrzecza, korespondencja prywatna 
Aniela Bielecka z Księginic Małych koło Sobótki, 
korespondencja prywatna 
Stanisław Byrecki z Kątów Wrocławskich (kuzyn), 
korespondencja prywatna 

Born on 1.I.1911 in Barysz in Buczacz county of Tarnopol 
voivedship, in a devoutly pious family. 

Joined the Society of Christ Fathers, a religious 
congregation founded in 1930s for the needs of Polish 
diaspora abroad. 

The founder was card. August Hlond (1881, Brzęczkowice – 1948, 

Warszawa), Polish Primate, who gave blessing to Fr Ignatius 
Posadzy (1898, Szadłowice – 1984, Puszczykowo) and on 22.VIII.1932 
commissioned him to organise a Society of Christ 
Fathers for Emigrees, i.e. for Poles living abroad. With 
three candidates Fr Posadzy arrived at Potulice palace 
in Greater Poland kindly donated by countess Aniela 
Potulicka (1861, Londyn – 1932, Potulice), together with 25 hacteres 
of surrounding park. Initially Fr Posadzy was the only 
priest in the Society so he took special care of semina-
rians studying in Poznań, Gniezno and Rome. 

Simon Byrecki joined this Congregation. 

In 1938 he took Society’s vows. 

After German invasion of Poland on 1.IX.1939, start 
of the II World War and start of occupation of Greater 
Poland Society lost most of their Congregation’s houses. 
Its members were forced out and started to look for 
a place to live. 

Simon was a religious brother who during the War and 
German occupation became a Society’s messenger 
(salesman) selling various religious devotional articles 
in the villages and towns of General Governorate. 
Society of Christ Fathers used the profits to fund the 
Congregation’s needs. The most important of them was 
to support the education of seminarians… 

Brother Simon among a few co-religious resided 
in Warsaw. Few times they were forced to change the 
place of residence. 

Frequent trips out of Warsaw finally caught the atten-
tion of German police and in II.1944 Simon Byrecki was 
arrested by the Gestapo. 

In IX.1944 he was transported to KL Auschwitz concen-
tration camp, with a group of internees of Pruszków 
transit camp. He was labeled prisoner nr 197260. 

After a couple of weeks he as moved to KL Buchenwald 
concentration camp where he was given a new number 
90574. 

Perished a month before the official end of the II World 
War, on 7.IV.1945. 

His relatives, named Byk and Wajda, after the war 
settled in Pieski n. Międzyrzecz and in Piersno in Środa 
Śląska county. 

sources: 
KL Auschwitz querry 
Helena nee Wajda from Międzyrzecz, private correspondence 
Aniela Bielecka from Księginice Małe n. Sobótka, private 
correspondence 
Stanisław Byrecki from Kąty Wrocławskie (cousin), private 
correspondence 

 


