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Ojciec Cezary TOMASZEWSKI 

Dzięki uprzejmości p. Agnieszkiej Derkowskiej 

Urodził się 4 lutego 1869 r. w Rynarzewie 
(Nad Kanałem), pow. szubiński, w archidiecezji 
poznańsko-gnieźnieńskiej. 

Jako młodzieniec wraz z rodzicami wyemigrował 
do Stanów Zjednoczonych. 

Do Zgromadzenia Ducha Świętego (CSSp) wstąpił 
w Pittsburgu w roku 1889. Studia humanistyczne 
ukończył Kolegium Ducha Świętego w Pittsburgu, 
następnie został skierowany do Francji i w Chevilly, 
gdzie studiował teologię. 

Pierwszą profesję złożył 15 sierpnia 1895 r. 
w Grignon, tam też otrzymał święcenia kapłańskie 
dnia 30 maja 1896 r. 

Tego samego roku wraca do USA i obejmuje 
funkcję wikariusza w polskiej parafii św. Stanisława 
Kostki w Pittsburgu. Od początku działalności 
wykazywał niezwykły talent organizacyjny i wielkie 
zaangażowanie w pracy. Był doskonałym mówcą, 
tłumy gromadziły się na jego kazaniach, wygłaszał 
także mowy na ulicach i w domach parafian. 

Był bardzo szanowany przez swoich wiernych. 
Gdy przełożeni w sierpniu 1898 r. odwołali go 
z funkcji i skierowali jako wykładowcę do kolegium 
w Cornwells, z powodu licznych protestów parafian 
zmienili zdanie i po 3 miesiącach o. Tomaszewski 
wrócił jako proboszcz do parafii św. Stanisława. 

Funkcję tę pełnił do roku 1915. W tym okresie 
rozwinął żywą działalność duszpasterską. W 1899 r. 
założył, a także redagował tygodnik 
„Wielkopolanin”, a następnie miesięcznik 
dla młodzieży „Filaret”. Był współtwórcą polskiego 
towarzystwa ubezpieczeniowego „Unii Św. Józefa”. 
W latach 1900-1901 wybudował polski sierociniec 
w Emsworth, na terenie wcześniej zakupionym 
przez o. Rydlewskiego, który to dom z czasem 
pomieścił 400 osób. Był orędownikiem idei 
utworzenia odrębnej polskiej prowincji w Stanach 
Zjednoczonych. 

W roku 1915 został skierowany jako proboszcz 
do innej polskiej parafii, Matki Bożej Pocieszenia 
w Mount Carmel w Pensylwanii, gdzie wybudował 
szkołę dla 800 uczniów i dom dla Sióstr Felicjanek, 
kierujących tą szkołą. Pomimo znacznych kosztów 
wymalował i udekorował wnętrze zbudowanego 
przez o. Władysława Alachniewicza kościoła 
parafialnego, największego kościoła diecezji. 
Jednocześnie wykładał w seminarium i był 
kapelanem szpitalnym. 

W roku 1926 został skierowany do Polski i objął 
funkcję przełożonego Polskiej Wiceprowincji. 

Father Cesar TOMASZEWSKI 

Thanks to Ms Agnieszka Derkowska kindness 

Born on 4th February 1869 in Rynarzewo 
(on the Channel), Szubin county, Gniezno-Poznań 
archdiocese. 

As a young man he emigrated with his parents 
to United States of America. 

He joined the Holy Ghost Congregations (CSSp) 
in Pittsburgh in 1889. Next he completed 
humanities studies at Holy Ghost College 
in Pittsburgh and was sent to Chevilly in France 
where he studied theology. 

He made his first vows on 15th of August 1895 
in Grignon. He was also ordained there on 30th May 
1896. 

In the same year he returned to USA and took 
a vicar post in st Stanislaus Kostka Polish parish 
in Pittsburgh. From the outset he showed unusual 
managerial skills and great commitment to work. 
He was an excellent speaker with crowds gathering 
to hear his homilies. He also made speeches 
on the streets and in his parishioners’ homes. 

He was well regarded by his parishioners. When 
his superiors decided to call him off from 
his responsibilities in Pittsburgh and in the August 
of 1898 asked him to become a lecturer in collage 
in Cornwells they soon had to change the decision 
due to many protests. After 3 months 
Fr Romaszewski returned to st Stanislaus parish – 
as it’s parish priest. 

He served there till 1915. He developed a lively 
pastoral activities. In 1899 he founded and edited 
the „Greater Poland citizen” weekly, and then 
a „Filaret” monthly for youth." He was also 
a co-founder of Polish insurance company 
„St Joseph Union”. In the years of 1900-1 
he opened a Polish orphanage in Emsworth, 
on the plot of land purchased by Fr Rydlewski, 
which became the home of up to 400 people. 
He was a proponent of and idea to create 
a separate Polish province in the United States. 

In 1915 he was moved as a parish priest to another 
Polish parish of Our Lady of Consolation in Mount 
Carmel in Pennsylvania, where he build a school 
for 800 children and a house for Felician Sisters’ 
congregation who run the school. Despite 
mounting costs he painted and decorated 
the interior of the parish church, constructed 
Fr Vladislaus Alachniewicz, the-then the largest 
church of the diocese. At the same time 
he lectured at the theological seminary and was 
a hospital chaplain. 
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W Polsce O. Tomaszewski rozbudował dom 
w Bydgoszczy, w 1932 r. nabył dom 
w Puszczykówku, gdzie powstał nowicjat Braci, 
a także w 1937 r. zakupił gospodarstwo 
we Włókach-Chełmszczonce. 

Dwukrotnie, w latach 1928 i 1934 wyjeżdża 
do USA, aby kwestować po polskich parafiach 
na rzecz Zgromadzenia w Polsce. 

Po wybuchu wojny zostaje w 1939 r. internowany 
przez Niemców w Puszczykówku. Następnie 
przebywał w Chludowie i w obozie przejściowym 
w Lubiniu. 

7 marca 1941 r. ze względu na zły stan zdrowia 
został zwolniony i schronił się u siostrzenicy 
w Warszawie. 

Zmarł 30 kwietnia 1941 r. w Szpitalu Świętego 
Ducha w Warszawie w wieku 72 lat. 

In 1926 he was asked to return to Poland and 
he took the office of Polish Vice-Province superior. 
There he expanded congregation’s house 
in Bydgoszcz and in 1932 purchased another house 
in Puszczykówek, where the novitiate was opened. 
In 1937 he also purchased a Włóki-Chełmszczonka 
farm. 

Twice, in 1928 and 1934, he went back to USA 
to collect funds for expansion of the Province in 
the Polish parishes there. 

After the outbreak of the II World War he was 
interned by the Germans in Puszczykówek. Next 
he detained in Chludowo and Lubiń transit camps. 

On 7th of March 1941 due to ill health he was 
released and found shelter at his niece flat 
in Warsaw. 

He died on 30th of April 1941 in the Holy Ghost 
hospital in Warsaw. He was 72 years of age. 

 
o. Cezary Tomaszewski 
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