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Ksiądz Franciszek DRWAL 

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum 
Diecezji Tarnowskiej 

Syn Stanisława i Marii z domu Sępek. 

Urodził się 15.XII.1907 r. w Woli Rzędzińskiej. 

Szkołę podstawową ukończył w miejscowości 
rodzinnej, a II gimnazjum w Tarnowie (matura 
w 1926). 

Tam też, w seminarium duchownym, studiował 
teologię i 29.VI.1930 r. przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk bpa Leona Wałęgi (1859, Moszczenica – 1933, Tuchów), 
ordynariusza tarnowskiego. 

Pracował od 1.VIII.1930 r. jako wikariusz w Rze-
pienniku Biskupim, od 1.VIII.1935 r. w Cmolasie, 
od 1.VIII.1938 r. w parafii pw. św. Małgorzaty w 
Nowym Sączu. 

Z chwilą wybuchu wojny w ix.1939 r. został powo-
łany na kapelana szpitala polowego nr 30 
z obowiązkiem stawienia się w Przemyślu. Mimo 
trudności dotarł tam i wyznaczoną mu funkcję 
objął. 

Po kapitulacji wojsk polskich dostał się do niewoli 
niemieckiej. 

Podobno podczas postoju pociągu z jeńcami w Tar-
nowie kolejarze dostarczyli mu cywilne ubranie 
i namawiali do ucieczki z transportu. Nie skorzystał 
z tej propozycji. Miał powiedzieć, że jako kapelan 
musi pozostać tam, gdzie są jego żołnierze. 

Przebywał w obozach jenieckich Arnswalde, 
Weimarze (?), Rottenburgu. Stamtąd, niezgodnie 
z zasadami konwencji haskiej, 18.IV.1940 r. prze-
niesiony do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie, gdzie prawdopodobnie zmarł 
1 (lub 6).VI.1942 r. 
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Father Francis DRWAL 

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów 
Diocese Archives 

Son of Stanislaus and Mary née Sępek. 

Born on 15.XII.1907 in Wola Rzędzińska. 

Completed his primary education in home village. 
Next studied at II gymnasium in Tarnów, where 
he graduated with matura exams. 

Next he studied theology on the theological 
seminary in Tarnów and on 29.VI.1930 was 
ordained by bp Leon Wałęga (1859, Moszczenica – 1933, Tuchów). 

From 1.VIII.1930 r. was vicar in Rzepiennik Biskupi 
parish, from 1.VIII.1935 r. in Cmolas and from 
1.VIII.1938 vicar in st Margaret parish in Nowy Sącz. 

With the outbreak of the II World War in IX.1939 
was drafted in Polish Army as the chaplain of 
the field hospital no 30 in Przemyśl. Despite 
logistical problems managed to get there and took 
the post. 

After the surrender of the Polish Army he was 
captured by the Germans. 

During a transport to the POW camp at a stop 
in Tarnów the Polish railwaymen provided him 
with civilian clothes and urged to flee. He refused. 
Was heard to say that as a chaplain his duty was 
to stay with his troops… 

Was kept in Arnswalde, Weimar (?) and Rot-
tenburg POW camps. Next in contravention 
of Hague convention on 18.IV.1940 was taken 
to Buchenwald concentration camp where 
he probably perished on 1 (or 6).VI.1942. 

sources: 

Jacewicz W. SDB, Woś J. SDB, „Martyrology of the Polish Roman-
Catholic clergy”, Warsaw 1978, vol. 4, p. 369, 378 

Jedynak A., „Martyrology of Tarnów diocese clergy during German 
occupation”, Tarnów 1971, p. 7-8 (mps) 

Fr Nowak Adam, „1786-1985 Tarnów diocese priests biographical 
dictionary”, vol. II, p. 162-3 



ks. Franciszek / Fr Francis DRWAL - biografia/biography 

© parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn 8 lipca 2014 r. strona / page - 2 – 
st Sigismund parish, Słomczyn 08 July 2014 

 
Tablica pamiątkowa, kościół pw. św. Jadwigi Królowej, Choszczno  Commemorative plaque, st Hedwig the Queen church, Choszczno 

 
Tablica pamiątkowa, katedra, Tarnów Commemorative plaque, cathedral, Tarnów 
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Tablica pamiątkowa, katedra polowa WP, Warszawa Commemorative plaque, military field cathedral, Warsaw 

 
Tablica pamiątkowa, katedra polowa WP, Warszawa Commemorative plaque, military field cathedral, Warsaw 

 


