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Życiorys / biography
Urodził się 13.XI.1906 r. w Krzczonowie, pow. Myślenice, w Małopolsce, jako syn Wojciecha i Zofii
z domu Filipek mieszkających na roli Grygi.
Jego bliźniacza siostra, Katarzyna, zmarła półtora
roku po urodzeniu.
Rodzice mieli na utrzymaniu liczną rodzinę liczącą
dziewięcioro dzieci, z których wieku dorosłego
dożyło tylko pięcioro: Jan, Maria, Józefa, Michał
i Andrzej.
Ich gospodarstwo wraz z lasem liczyło ok. 4 hektarów.
Matka Zofia zmarła w wieku 45 lat osieracając
dzieci, którymi po śmierci matki opiekował się
Andrzej.
Po ukończeniu szkoły powszechnej w Krzczonowie
kształcił się dalej w gimnazjum w Myślenicach.
Po złożeniu egzaminu maturalnego jesienią 1930 r.
wstąpił do Książęco-Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Krakowie, którego rektorem
niebawem został jego krajan, ks. dr Szymon
Hanuszek.
Święcenia kapłańskie przyjął 14.IV.1935 r., z rąk
arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy.
Mszę Świętą Prymicyjną sprawował 22.IV.1935 r.
w rodzinnym kościele pw. św. Stanisława Biskupa
w Krzczonowie, na rok przed utworzeniem we wsi
samodzielnej parafii. Jako motto na obrazku
prymicyjnym umieścił słowa: „Cóż oddam PANU
za wszystko co mi uczynił”Psalm 116, 12.
Pierwszą placówką, na którą abp Sapieha skierował
ks. Leśniaka, była parafia pw. św. Józefa Robotnika
w Ujsołach, gdzie posługiwał w latach 1935-8.
O sympatii jaką zjednał sobie u tamtejszych
parafian świadczy fakt, że do domu rodzinnego
przywiózł z Ujsoł … podarowaną mu jałówkę!
W 1938 r. został wikariuszem w parafii pw. św. Wojciecha w Mucharzu, skąd rok później zostaje
przeniesiony do parafii pw. Przemienienia Pańskiego
we Wróblowicach (dziś część Krakowa).
© parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn
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Born on 13.XI.1906 in Krzczonów, Myślenica county
in Lesser Poland, as son of Adalbert and Sophie
née Filipek, living on a Gryga farm.
His twin sister, Catherine, died one a half years
later.
His parents were bringing up a large family of nine
children of whom five reached adulthood: John,
Mary, Joseph, Michael and Andrew.
Their farmed on c. 4 ha, including forests.
Mother Sophie died at 45 orphaning her children.
Andrew had then to take care of younger siblings.
After completion of Krzczonów primary school
he studied at Myślenice gymnasium.
In the autumn of 1930, after graduation and
matura exams, he entered Princely-Metropolitan
Theological Seminary in Cracow. His fellowcountryman, Fr dr. Simon Hanuszek, was soon
to become its rector.
On 14.IV.1935 he was ordained by Archbishop
Adam Stephen Sapieha.
His first Holy Mass he said on 22.IV.1935 in his
native st Stanislaus the Bishop church in Krzczonów, year before Krzczonów became a separate
parish. On a commemorative card as a motto
he wrote: „What shall I render unto the LORD for all
his benefits toward me?”Psalm 116, 12
His first post where Abp Sapieha sent him was
at st Joseph the Worker parish in Ujsoły where
he ministered in 1935-8. He gained trust and
sympathy of his parishioners so that they gave him
as a gift to take back to his home village a … heifer!
In 1938 he was moved as a vicar to st Adalbert
parish in Mucharz and a year later to Transfiguration parish in Wróblowice (now part of Cracow).
He ministered there on 1.IX.1939 when II World
War erupted and German occupation started.
On 26.VI.1940 he was arrested by German „secret
political police” Gestapo, together with a parish
priest of Michalcze parish in Horodenka county,
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Tam zastał go wybuch II wojny światowej i niemiecka okupacja.
26.VI.1940 r. został aresztowany przez niemiecką
„tajną policję polityczną”, czyli Gestapo, wraz z proboszczem parafii Michalcze, pow. Horodenka,
woj. stanisławowskie, kapłanem archidiecezji lwowskiej, ks. Wilhelmem Krzakiem, który po wybuchu
wojny znalazł się w okupowanej przez Niemców
Małopolsce i posługiwał jako wikariusz we Wróblowicach, podczas gdy jego parafia znalazła się
pod okupacją rosyjską.
Zostali pojmani jako „zakładnicy” na skutek donosu
na proboszcza parafii we Wróblowicach, ks. Franciszka Krzewskiego, o nielegalne według
rozporządzeń okupanta niemieckiego posiadanie
radioodbiornika. Mimo, że ks. Krzewski zgłosił się
dobrowolnie do Gestapo, „zakładnicy” nie zostali
zwolnieni. Ks. Krzewski oczywiście został również
zatrzymany.
Nadal byli poddawani śledztwu.
Po kilku miesiącach dochodzenia w Krakowie, gdy
przetrzymywany był w osławionym więzieniu
przy ul. Montelupich w Krakowie, 9.XI.1940 r. został
przewieziony – wraz z m.in. ks. Krzewskim (ks. Krzak
został przetransportowany 19 dni później) –
do obozu
koncentracyjnego
KL
Auschwitz,
zlokalizowanego na terytoriach przyłączonych
przez Niemców bezpośrednio do Rzeszy, gdzie
obowiązywało prawo niemieckie (podczas gdy
Małopolska znajdowała się w rządzonym przez
Niemców tzw. Generalnym Gubernatorstwie, gdzie
obowiązywały prawa okupacyjne). Otrzymał numer
obozowy 6175.
Po miesiącu, 12.XII.1940 r., jako osoba duchowna
został wraz z innymi księżmi, w tym księżmi
Krzewskim i Krzakiem, przewieziony do obozu
koncentracyjnego KL Dachau gdzie otrzymał numer
obozowy 22248.
Zmarł z wyczerpania i głodu 19.XII.1942 r.
Jego proboszcz, ks. Krzewski, zginął w KL Dachau
już 12.II.1942 r. Natomiast ks. Krzak został
19.VIII.1942 r. przetransportowany do niemieckiego
ośrodka eutanazyjnego w austriackim Hartheim,
gdzie został zamordowany w komorze gazowej.
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Stanisławów voivodeship, in Lviv archdiocese,
Fr William Krzak who at the II World War outbreak
and start of German occupation found himself
stranded in Lesser Poland and started to help
as a vicar in Wróblowice, while his parish was overrun by Russian invaders and occupiers.
Both were taken – ostensibly as „hostages” –
as a result of Wróblowice parish priest Fr Francis
Krzewski’s denouncement for possession of illegal
– according to German enforced regulations –
radio receiver. Fr Krzewski immediately reported
voluntarily at Gestapo HQ but the „hostages” were
not released. Fr Krzewski was naturally incarcerated as well.
All underwent prolonged interrogations…
After few months of investigations when he was
held in infamous Montelupich prison on 9.XI.1940
he was transported to KL Auschwitz concentration
camp, located in Germany proper, where German
law applied (whereas Lesser Poland was part of
a so-called General Governorate, where war and
occupation laws were enacted). He was branded
as prisoner no6175. Fr Krzewski, his parish priest,
was brought to KL Auschwitz with him whereas
Fr Krzak was transported there 19 days later.
After a month on 12.XII.1940 he was transported,
with other priests held in KL Auschwitz including
Fr Krzewski and Fr Krzak, to KL Dachau German
concentration camp. where he was registered
as prisoner no22248.
He perished from exhaustion and hunger
on 19.XII.1942.
His parish priest Fr Krzewski perished in KL Dachau
earlier on 12.II.1942. Fr Krzak on 19.VIII.1942 was
transported to a German euthanasia center
in Austrian Hartheim where he was murdered
in a gas chamber.
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Dokumentacja zdjęciowa / Photo documentation
dzięki uprzejmości p. Dominika Kościelnego

thanks to Mr Dominic Kościelny’s kindness

ks. Andrzej LEŚNIAK

Fr Andrew LEŚNIAK
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ks. Andrzej LEŚNIAK

Fr Andrew LEŚNIAK

ks. Andrzej LEŚNIAK z rodziną?

Fr Andrew LEŚNIAK with family?

© parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn
St Sigismund parish, Słomczyn

14 kwietnia 2016 r.
14 April 2016

strona / page - 4 –

„Biała Księga” (martyrologium duchowieństwa - Polska - XX w.) / „White Book” (martyrology of the clergy — Poland — XX century)
o. Andrzej / Fr Andrew LEŚNIAK - biografia/biography

Wojciech LEŚNIAK, ojciec ks. Andrzeja LEŚNIAKA

Adalbert LEŚNIAK, Fr Andrew LEŚNIAK’s father

Pamiątkowy Święty Obrazek z okazji I Komunii św.
26.V.1940
z podpisem ks. Andrzeja LEŚNIAKA

Commemmorative 1st Communion Holy Card
26.V.1940
with Fr Andrew LEŚNIAK’s signature
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Tablica upamiętniająca
ks. Franciszka Krzewskiego, ks. Wilhelma Krzaka
i ks. Andrzeja Leśniaka,
kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego,
Kraków-Wróblowice

Plaque commemorating
Fr Francis Krzewski, Fr William Krzak and Fr Andrew Leśniak,
Transfiguration parish church,
Cracow-Wróblowice

Tablica pamiątkowa
bazylika Mariacka, Kraków

Commemorative plaque,
Marian basilica, Cracow
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