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Ksiądz Józef KONDELEWICZ (Kondolewicz) 

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum 
Diecezji Tarnowskiej 

Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Syn Jana i Ku-
negundy z domu Zabawskiej. 

Urodził się 17.IV.1870 r. w Starym Sączu. 

Szkołę podstawową ukończył w miasteczku 
rodzinnym, gimnazjum (z maturą) w Nowym Sączu. 

Teologię studiował w seminarium duchownym 
w Tarnowie i tu 9.VII.1893 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosa (1827, Drohobycz – 

1900, Tarnów), ordynariusza tarnowskiego. 

Od 9.VII.1893 r. pracował jako wikariusz w Kol-
buszowej, w 1895 r. w Ryglicach, od 14.VII.1896 r. 
w Nowym Wiśniczu, od 2.VIII.1899 r. w Łososinie 
Górnej. 

Od 22.II.1900 r. był wikariuszem w Chełmie, 
a od I.1901 r. tą parafią administrował. 

W 1901 r. został kapelanem wojskowym. 

W 1918 r. przeszedł na emeryturę. Rezydował 
w Starym Sączu. 

W 1919 r. został katechetą w przyklasztornej szkole 
ss. klarysek, inspektorem szkoły i ich kapelanem. 

24.IX.1920 r. zwolniony z pełnionych funkcji prze-
niósł się na Pomorze. 

W 1929 r. przebywał w Siedliszczach Lubelskich, 
w 1931 r. w Starym Sączu. 

W czasie niemieckiej okupacji, za kolportaż gazetek 
podziemnych „Polska żyje”, został 18.IV.1942 r. 
aresztowany. 

Był więziony w Nowym Sączu, a potem został 
przewieziony do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz, gdzie stał się więźniem nr 29551. 

Zginął tam 24.VI.1942 r. 

źródła: 

Jacewicz W. SDB, Woś J. SDB, „Martyrologium polskiego ducho-
wieństwa rzymskokatolickiego”, Warszawa 1978, z. 4, s. 381 

Jedynak A., „Martyrologia duchowieństwa diecezji tarnowskiej 
w okresie okupacji hitlerowskiej”, Tarnów 1971, s. 23 (mps) 

Wnuk W., „Walka podziemna na szczytach”, Warszawa 1965, s. 136 

Ks. Szweda H., „Kalendarz dla wszystkich na rok 1948”, Tarnów, s. 109. 

Ks. Nowak Adam, „Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Tarnowskiej 
1786-1985”, t. III, s. 58 

Father Joseph KONDELEWICZ (Kondolewicz) 

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów 
Diocese Archives 

Son of John and Kunigunde née Zabawska, town 
burghers. 

Born on 17.IV.1870 in Stary Sącz. 

Completed his primary education in home town. 
Next studied at gymnasium in Nowy Sącz where 
he graduated from with matura exams. 

Following that he studied theology on the theo-
logical seminary in Tarnów and on 9.VII.1893 was 
ordained by bishop Ignatius Łobos (1827, Drohobycz – 1900, Tarnów). 

Next he ministered as a vicar in a number of par-
ishes: from 9.VII.1893 in Kolbuszowa, in 1895 in Ry-
glice, from 14.VII.1896 in Nowy Wiśnicz, from 
2.VIII.1899 in Łososina Górna. 

On 22.II.1900 r. became vicar of Chełm parish 
and from I.1901 administered it. 

In 1901 became army chaplain. 

in 1918 retired with a residence in Stary Sącz. 

In 1919 took a catechist, inspector and chaplain 
posts in the Poor Clares monastery school. 

On 24.ix.1920 he was released from his duties 
and moved to Pomerania region of Poland. 

In 1929 lived in Siedliszcze Lubelskie, and in 1931 
back in Stary Sącz. 

During German occupation on 18.IV.1942 was 
arrested by the Germans, ostensibly for distri-
bution of „Poland lives” clandestine resistance 
bulletin. 

Jailed in Nowy Sącz prison and next transported to 
Auschwitz concentration camp where he was re-
gistered as prisoner no 29551. 

On 24.VI.1942 he perished. 
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