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Ksiądz Jan PYZIKIEWICZ 

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum 
Diecezji Tarnowskiej 

Syn Feliksa, rolnika, i Bronisławy z domu Kania. 

Urodził się 18.I.1901 r. w Rzochowie. 

Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, 
gimnazjum w Mielcu i Stryju. 

Teologię studiował w Tarnowie i tu 29.VI.1926 r. 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Leona Wa-
łęgi (1859, Moszczenica – 1933, Tuchów), ordynariusza tarnowskiego. 

Od 1.VIII.1926 r. pracował jako wikariusz w Brze-
zinach, 20.IV.1929 r. tu został administratorem, 
15.VIII.1929 r. znów objął wikariat. 27.IX.1929 r. 
przeszedł na wikariat w Jodłowej, od 1.VI.1930 r. 
był tu katechetą. 

21.I.1934 r. został instytuowany na probostwo 
w Lipnicy Wielkiej. 

Odznaczał się gorącym patriotyzmem. Bolał nad ka-
tastrofą Polski po przegranej kampanii wrześniowej 
1939 i IV rozbiorze Rzeczypospolitej. Podczas oku-
pacji woził do Nowego Sącza produkty rolne z włas-
nego gospodarstwa i przekazywał je często bez-
płatnie potrzebującym, także Żydom. 

Ukrywał u siebie ks. Stanisława Glanowskiego. 

Miał ścisłe kontakty z polską partyzantką. 

Kiedy władze niemieckie zażądały od niego listy 
ludzi „podejrzanych”, ksiądz odmówił jej sporzą-
dzenia. 14.XI.1942 r. został aresztowany. 

Konwojowany przez polskiego policjanta miał pro-
pozycję, by uciekał. Nie skorzystał, tłumacząc: 
„za moją ucieczkę Niemcy zdziesiątkowaliby moich 
parafian”. 

Więziony w nowosądeckim więzieniu „przeszedł 
bestialskie przesłuchania przez gestapo”. 

Później był więziony w Tarnowie, a stąd 15.I.1943 r. 
przetransportowany do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz, gdzie otrzymał obozowy numer 88555 
i gdzie 22.II.1943 (data 5.III.1943 r., cytowana 
w niektórych źródłach, była prawdopodobnie datą 
podaną w oficjalnych niemieckich listach) zginął. 
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Father John PYZIKIEWICZ 

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów 
Diocese Archives 

Son of Felix, the farmer, and Bronislava née Kania. 

Born on 18.I.1901 in Rzochów. 

Completed his primary education in home parish. 
Next graduated from gymnasiums in Mielec and 
Stryj. 

Following that studied on the theological seminary 
in Tarnów and on 29.VI.1926 was ordained by Tar-
nów bishop Leo Wałęga (1859, Moszczenica – 1933, Tuchów). 

From 1.VIII.1926 was vicar in Brzeziny parish where 
on 20.IV.1929 took the responsibility of its admini-
stration, on 15.VIII.1929 becoming vicar again. 
On 27.IX.1929 became vicar in Jodłowa, from 
1.VI.1930 becoming a catechist. 

On 21.I.1934 became parish priest in Lipnica 
Wielka. 

Was an ardent patriot. Lamented the fall of Poland 
after defeat in ix.1939 and IV partition - between 
Russia and Germany - of his homeland. During 
German occupation smuggled food from his own 
farm to Nowy Sącz to give it, often free of charges, 
to the needy, among them the Jews. 

Gave shelter to Fr Stanislaus Glanowski who was in 
hiding. 

Was in touch with Polish resistance partisans. 

When Germans requested a list of „suspect” pa-
rishioners from him he refused. On 14.XI.1942 was 
arrested. 

While escorted by the Polish policeman was given 
a chance to escape. Refused saying that „for my es-
cape the Germans would decimate my parishio-
ners”. 

Jailed in Nowy Sącz prison. „Went through bestial 
interrogations by the German Gestapo”. 

Next jailed in Tarnów prison where from, on 
15.I.1943, was transported Auschwitz concentra-
tion camp where was given 88555 prisoner number 
and where, on 22.II.1943 (other sources cite 
5.III.1943, the date probably quoted in the official 
German letters to the family), perished. 
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ks. Jan Pyzikiewicz 

źródło: Archiwum Diecezjalne, Tarnów 
Fr John Pyzikiewicz 

source: Diocesan Archives, Tarnów 
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ks. Jan Pyzikiewicz 

15.I.1943, obóz koncentracyjny KL Auschwitz 
źródło: Archiwum Diecezjalne, Tarnów 

Fr John Pyzikiewicz 
15.I.1943, KL Auschwitz concentration camp 

source: Diocesan Archives, Tarnów 

 
Tablica pamiątkowa, katedra, Tarnów Commemorative plaque, cathedral, Tarnów 
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Tablica pamiątkowa, kościół pw. Matki Bożej Niepokalanej, Harmęże Commemorative plaque, Our Lady the Immaculate church, Harmęże 

 


