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Ojciec Zygmunt RYDLEWSKI

Father Sigismund RYDLEWSKI

Dzięki uprzejmości p. Agnieszkiej Derkowskiej

Thanks to Ms Agnieszka Derkowska kindness

Urodził się 1 maja 1868 r. w Książu Wielkopolskim,
w archidiecezji poznańsko-gnieźnieńskiej.
Uczęszczał do szkoły w Książu i Śremie.
Wraz z rodzicami wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych,
szkołę
średnią
ukończył
w Pittsburgu.
Do Kongregacji wstąpił jako postulant w wieku
17 lat, 18 kwietnia 1885 r. Po maturze zostaje
skierowany na studia filozoficzne i teologiczne
do Chevilly, 1 marca 1890 r. otrzymuje tonsurę,
21 lutego i 21 marca 1891 r. mniejsze święcenia,
12 marca 1892 r. subdiakonat i 17 sierpnia 1892 r.
diakonat.
Święcenia kapłańskie otrzymuje 28 października
1892 r. w Orly, pierwszą profesję zakonną składa
15 sierpnia 1893 r., także w Orly. Śluby wieczyste
9 czerwca 1896 r w Pittsburgu.
Po powrocie z Francji zostaje administratorem
parafii św. Stanisława w Pittsburgu, zastępując
w pracy schorowanego proboszcza, o. Antoniego
Jaworskiego. Funkcję tę pełni do roku 1898.
Równocześnie w drugiej połowie 1897 r. zostaje
zarządcą nowo powstającej parafii Niepokalanego
Serca NMP w Pittsburgu.
Dał się poznać jako zdolny i sumienny organizator,
zlikwidował cały dług parafii, wybudował szkołę
z obszerną kaplicą. W roku 1898 pełni funkcję
zastępcy proboszcza w parafii Św. Stanisława.
Był pomysłodawcą utworzenia polskiego sierocińca
w Emsworth, zakupił teren pod budowę.
Ze względu na wyjątkowe zdolności i pracowitość
został odwołany z parafii i przeniesiony
do Kolegium w Cornwells i mianowany ekonomem
prowincjonalnym. Pełni ten urząd do 1904 r.
Jednocześnie
wykłada
teologię
moralną
w Kolegium i pracuje nad budową Wyższego
Seminarium w Ferndale, a także obsługuje kościół
św. Wincentego i kościół w Atkins.
Po upływie kadencji ekonoma prowincjalnego
wyjechał w 1904 r. do Polski, gdzie za aprobatą
Przełożonego Generalnego, arcybiskupa Le Roy
próbował stworzyć podwaliny polskiej prowincji
na terenie Galicji.
Przez
rok
opiekował
się
sierocińcem
w miejscowości
Borek
koło
Oświęcimia.
Następnym celem miało być utworzenie niższego
seminarium, skąd mieliby się rekrutować
misjonarze do posługi wśród polskich i innych
słowiańskich emigrantów w USA i Kanadzie.
Władze austriackie nie były jednak temu

He was born on 1st of May 1869 in Książ
Wielkopolski, in Gniezno-Poznań archdiocese.
He went to Książ and Śrem schools.
With his parents he emigrated to United States
of America and there, in Pittsburgh, he completed
his secondary education.
He joined the Holy Ghost Congregations (CSSp)
as a postulant when he was 17 years old. After
graduation from secondary school he was sent
to Chevilly in France where he studied theology.
On 1st of March 1890 he got his tonsure,
on 21st of February and 21st of March 1891 took his
first vows, on 12th March 1892 became a subdeacon and finally, on 17th of August 1892
a deacon.
He was ordained on 28th of October 1892 in Orly.
He made his temporary vows on 15th of August
1893 in Orly and perpetual vows on 9th of June
1896 in Pittsburgh.
After return from France he became st Stanislaus
Polish parish of Pittsburgh administrator, replacing
its sick parish priest, Fr Anthony Jaworski.
The fulfilled that role till 1898. In the meantime,
in the second part of 1897, he became a manager
of a newly set-up Immaculate Heart of the Blessed
Virgin Mary parish in Pittsburgh.
He was regarded as a capable and diligent
organizer, he managed to pay-off parish debt,
he built a school with a spacious chapel. In 1898
he was a deputy parish priest in st Stanislaus
parish. He originated an idea of a Polish orphanage
in Emsworth and purchased a plot of land
for its construction.
His diligence and managerial skills were noted and
he was called to a collage in Cornwells where
he became the provincial treasurer. At this post
he stayed till 1904. In the meantime he lectured
moral theology at the college and worked at Higher
Seminary construction in Ferndale. He also
ministered in st Vincent church and another church
in Atkins.
In 1904 he was moved to Poland where he was
tasked by the Superior General, abp Le Roy,
to start building foundations for Polish province
in Galicia region.
For a year he run the orphanage in Borek
n. Oświęcim. The next target was to be the opening
of a lower seminary, where the future young
missionaries among Polish and other Slavonic
émigrés in USA and Canada could be recruited.
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przychylne i przedsięwzięcie upadło.
O. Rydlewski wraca do Stanów Zjednoczonych
i w roku 1905 jest dyrektorem Niższego
Seminarium w Cornwells, a w latach 1906-1912
proboszczem w Parafii Św. Józefa w Mount Carmel
w Pensylwanii. Następnie w latach 1912-1914
wykłada teologię moralną w Ferndale, pełniąc
jednocześnie obowiązki ekonoma domu oraz
dyrektora i magistra Nowicjatu Braci. W latach
1914-1917
jest
proboszczem
w
Parafii
Niepokalanego Serca NMP w Pittsburgu.
W styczniu 1918 r. za zgodą przełożonych
o. Rydlewski
zgłosił
się
jako
ochotnik
wraz z o. Józefem Jaworskim i o. Janem Dekowskim
do powstającej w Niagara on the Lake w Kanadzie
armii polskiej, aby służyć jako kapelan. W sierpniu
1918 r. polskie oddziały wylądowały Francji, gdzie
o. Rydlewski został Dziekanem Armii Hallera.
Uczestniczył w walkach na froncie zachodnim
i wschodnim. W lipcu 1920 r. został przeniesiony
do grupy gen. Rozwadowskiego, jako dziekan
III Armii. 20 grudnia 1920 r. został na własną
prośbę
zdemobilizowany
w
stopniu
podpułkownika.
W styczniu 1921 r. przy wsparciu ks. kardynała
Dalbora i pomocy finansowej Czerwonego Krzyża
O. Rydlewski otworzył sierociniec w Bydgoszczy,
w którym przebywało około 50 chłopców, najpierw
na Wilczaku, przeniesiony na ulicę Śniadeckich
i poświęcony dnia 5 grudnia 1922 r. przez
ks. kardynała Dalbora jako „Dom dla Synów
Obrońców Ojczyzny im. gen. Józefa Hallera”.
Dnia 25 marca 1925 r. decyzją Rady Generalnej
Zgromadzenia utworzono Wiceprowincję Polską
Zgromadzenia Ducha Świętego z siedzibą
w Bydgoszczy, której o. Rydlewski został pierwszym
przełożonym prowincjonalnym. Funkcję tą pełnił
tylko rok. W tym czasie nabył dla Zgromadzenia
dom przy ulicy Kujawskiej, który stał się siedzibą
zarządu prowincjonalnego, a także Niższego
Seminarium.
Wcześniej we wrześniu 1924 r. wydzierżawił dom
w Dębowej Łące koło Wąbrzeźna, jednak trzeba
było
zmienić
lokalizację.
Pochłonięty
prowadzeniem sierocińca oddał zarząd Prowincji
w ręce o. Cezarego Tomaszewskiego.
Prowadzeniem sierocińca O. Rydlewski zajmował
się do roku 1932. Sieroty dochodziły już
do samodzielności i zakład zamknięto.
Dnia 28 lutego 1933 r. został mianowany
przełożonym i magistrem Magistratu Braci
w Puszczykówku
pod
Poznaniem.
Domem
i Nowicjatem kierował do jesieni 1939 r.
Wówczas został wraz z innymi Ojcami został
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The Austrian authorities however refused to grant
permission and the idea fell through.
Fr Rydlewski returned therefore to USA and
in 1905 became the director of Lower Seminary
in Cornwells and in 1906-12 the st Joseph parish
priest in Mount Carmel in Pennsylvania. Next
in 1912-4 he lectured moral theology in Ferndale,
at the same time being house’s treasurer and
director and master of the novitiate. In 1914-7
he was Immaculate Heart of the Blessed Virgin
Mary parish priest in Pittsburgh
In January 1918 with superior’s support
Fr Rydlewski, together with Fr. Joseph Jaworski and
Fr John Dekowski, volunteered to the Polish army
being formed in Niagara on the Lake in Canada
as its chaplain. In August 1918 the Polish troops
landed in France where Fr Rydlewski became
the dean of the gen. Haller army.
He took part in western and eastern front
struggles. In July 1920 he was moved
to gen. Rozwadowski army group, and III Army
dean. On 20th of December 1930 he was at his own
request demobilized in the rank of lieutenant
colonel.
In January 1921 with card. Dalbor support and Red
Cross financial backing Fr Rydlewski opened
an orphanage in Bydgoszcz, where up to 50 boys
were housed at any one time – initially at Wilczak
housing estate and next on Śniadeckich str.
The orphanage was consecrated on 5th of December 1922 by card. Dalbor as a „gen Joseph Haller’s
House for the Homeland Defenders’ Sons”.
On 25th of March 1925 the Congregation’s General
Council decided to open Holy Ghost Congregation’s
Polish Vice-Province with Bydgoszcz as its headquarters. Fr Rydlewski became its first provincial
superior. He served this function for a year. During
this time he purchase a house at Kujawska str. that
became provincial board’s seat and also house
the lower seminary.
Earlier, in 1924, he leased a house at Dębowa Łąka
n. Wąbrzeźno but had to give it up. Fully occupied
at running the orphanage he passed the post
of province superior to Fr Cesar Tomaszewski.
He run the orphanage till 1932. The orphans
reached then adulthood and the institute was
closed.
On 28th of February 1933 he as nominated the
superior and master of Puszczykówek n. Poznań
house. He run it and the novitiate till autumn 1939.
He was then interned there by the German
occupant.
In the spring of 1940 he was transferred to Ląd
transit camp, next to Chludowo transit camp and
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internowany w Puszczykówku.
Wiosną 1940 r. został przewieziony do obozu
w Lądzie, następnie do Chludowa i w końcu roku
1940 r. do obozu przejściowego w klasztorze Ojców
Benedyktynów w Lubiniu koło Kościana.
Tam zmarł 2 stycznia 1941 r. w wieku 73 lat.
Został pochowany na cmentarzu zakonnym
w Lubiniu.

at the end of 1940 to the Lubiń n. Kościan transit
camp in the Benedictine monastery.
There on 2nd of January 1941 he perished. He was
73 years old.
He was buried at the Benedictine cemetery
in Lubiń.

o. Zygmunt Rydlewski

Fr Sigismund Rydlewski
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