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Ks. Bernard BĄCZKOWSKI 

dzięki uprzejmości p. Kazimierza Świdra 

Urodził się 9 sierpnia 1884 r. w Kartuzach, 
w rodzinie siodlarza Bernarda i Emilii Sebastian. 

Edukację na poziomie średnim odebrał w Collegium 
Marianum w Pelplinie i w gimnazjum 
wejherowskim jako stypendysta TPN. 

Za czasów zaboru niemieckiego należał do tajnej 
polskiej organizacji filomackiej. 

Po maturze studiował w Seminarium Duchownym 
w Pelplinie, gdzie 21 marca 1909 r. otrzymał 
świecenia kapłańskie. 

Jako wikariusz pracował w Gdańsku, Wałdowie, 
Lichnowach, Wejherowie i Tczewie. 

Z chwilą ustanowienia ośrodka duszpasterskiego 
na Nowym Mieście w Tczewie został 
jego duszpasterzem (1915-1927). 

Był doskonałym organizatorem i założył szereg 
stowarzyszeń kościelnych. Zapoczątkował budowę 
nowego kościoła, którego był kuratusem. 

Od 15 maja 1927 r. był proboszczem w Chełmnie, 
gdzie między innymi kontynuował prace 
renowacyjne zabytkowej fary, uczestniczył w życiu 
politycznym miasta i powiatu oraz rozwinął 
działalność organizacji kościelnych. 

Z Chełmna odszedł na własną prośbę i został 
proboszczem w Łęgu koło Chojnic. 

Aresztowany 25 października 1939 r., więziony 
przez Niemców w Chojnicach. 

Zamordowany 31.X.1939 w Dolinie Śmierci 
na terenie majątku Igły pod Chojnicami. 

Po wojnie jego szczątki ekshumowano i  ochowano 
na cmentarzu w Łęgu. 

Fr Bernard BĄCZKOWSKI 

thanks to Mr Casimir Świder kindness 

Born on 9th of August 1884 in Kartuzy, in the sad-
dler’s Bernard and Emily nee Sebastian family. 

Education received in Collegium Marianum high 
school in Pelplin and Wejherowo gymnasium 
(on a Friends of Science Association - TPN - grant). 

During German rule before I World War 
participated in an underground Polish educational 
resistance movement - filomaci. 

After final high school exams (matura) started 
studies in Theological Seminary in Pelplin, where 
on 21st of March 1909 was ordained. 

As a vicar worked in Gdańsk, Wałdowo, Lichnowy, 
Wejherowo and Tczew. 

When a new parish in Nowe Miasto (Tczew) was 
set up became its parish priest (1915-1927). 

Was regarded as excellent organizer. Initiated 
a number of church groups and associations. 
Started to build a new church… 

On 15th of May 1927 became parish priest 
of Chełmno parish, where he continued efforts 
to renovate old church (fara). Participated in the 
town and county’s political life. Worked hard 
at development and expansion of church groups 
and associations’ activities. 

Next left Chełmno, on his own request, and 
became parish priest of Łęg n. Chojnice parish. 

Arrested on 25th of October 1939 and jailed 
in Chojnice prison. 

Murdered on 31st of October 1939 in a “Death 
Valley” in Pola Igielskie property n. Chojnice. 

After 1945 his body was exhumed and buried 
in Łęg cemetery. 

 


