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Ksiądz Edward KUC 

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum 
Diecezji Tarnowskiej 

Syn Jana i Reginy z domu Mucha. 

Brat ks. Michała Kuca. 

Urodził się 20.I.1915 r. w Jasnej Podłopieniu. 

Szkołę podstawową ukończył w Tymbarku a gim-
nazjum (z maturą) w Nowym Sączu i Tarnowie 
(Małe Seminarium). 

W 1932 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. 

Z powodu braku przepisanego wieku święcenia 
kapłańskie przyjął później, niż jego rocznik. Otrzy-
mał je 25.VII.1937 r. w kościele parafialnym w Tym-
barku z rąk bpa Franciszka Lisowskiego (1876, Cieszanów – 

1939, Tarnów), ordynariusza tarnowskiego. 

Od 1.VIII.1937 r. był wikariuszem w Barcicach. 

1.XI.1937 r. został skierowany na dalsze studia 
do Rzymu. Po uzyskaniu licencjatu z prawa kanoni-
cznego przyjechał do Polski w 1939 r. na wakacje. 

Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu po-
wrót na studia w Rzymie. 

W 1940 r. był wikariuszem w Radomyślu Wielkim, 
potem w Bochni. 

W 1944 r. został wikariuszem w Limanowej, skąd 
często odwiedzał rodziców. 

2.VIII.1944 r. brał udział w pogrzebie swego innego 
brata, Władysława, w Tymbarku. Po pogrzebie udał 
się do stacji kolejowej w Tymbarku chcąc wrócić 
do Limanowej. 

Od tego czasu ślad po nim zaginął. 
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Father Edward KUC 

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów 
Diocese Archives 

Son of John and Regina née Mucha. 

Brother of Fr Michael Kuc. 

Born on 20.I.1915 in Jasna Podłopień. 

Completed his primary education in Tymbark. Next 
studied at gymnasium in Nowy Sącz and at a Lower 
Seminary in Tarnów where he graduated from 
with matura exams. 

In 1932 he was admitted to the Theological 
Seminary in Tarnów. 

Because of young age he was not ordained priest 
together with his seminary class. He was ordained 
instead on 25.VII.1937 by Tarnów bishop Franciszek 
Lisowski (1876, Cieszanów – 1939, Tarnów) in Tymbark parish church. 

From 1.VIII.1937 he was a vicar in Barcice. 

On 1.XI.1937 he was moved to Rome for further 
studies. After graduating with BA from canon law 
in 1939 he went back to Poland for holidays break. 

The II World War outbreak and German occupation 
prevented him from going back to Rome. 

In 1940 he was a vicar in Radomyśl Wielki and 
following that in Bochnia. 

In 1944 he was moved as vicar to Limanowa and 
often had an opportunity to visit his parents. 

On 2.VIII.1944 he took part in his other brother, 
Vladislaus, funeral in Tymbark. After the burial 
he went to the local railway station where he in-
tended to take train back to Limanowa. 

He was never heard of again… 
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