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Ksiądz Tomasz LEŚNIAK 

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum 
Diecezji Tarnowskiej 

Syn Józefa i Kunegundy z domu Urbaniak. 

Urodził się 13.VIII.1913 r. w Stroniu (parafia Przy-
szowa). 

Teologię studiował w Tarnowie i tu 29.VI.1939 r. 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Edwarda 
Komara (1872, Koprzywnica – 1943, Tarnów), ówczesnego wikariusza 
kapitulnego diecezji. 

Zaraz potem w 1939 r. został wikariuszem w Czar-
nym Potoku. 

W odwet za ucieczkę poszukiwanego ks. Franciszka 
Dydy (zm. 1969), proboszcza parafii Czarny Potok, i od-
mowę wskazania miejsca jego pobytu, został przez 
Niemców dotkliwie pobity, a następnie 28.II.1941 r. 
aresztowany i więziony w Nowym Sączu. 

Był w nieludzki sposób torturowany. 13.III.1941 r., 
w czasie przesłuchania, napuszczono na niego psa. 
Gdy próbował się bronić przed rozjuszonym 
zwierzęciem gestapowiec Johann Boncholdt prze-
wrócił go na ziemię i deptał po nim butami, 
miażdżąc mu klatkę piersiową i powodując inne 
bolesne obrażenia ciała. 

Broczącego krwią wywleczono z sali na korytarz, 
gdzie zmarł niebawem. 

Jego proboszcz, ks. Franciszek Dyda, przeżył 
niemiecką okupację… 
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Father Thomas LEŚNIAK 

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów 
Diocese Archives 

Son of Joseph and Kunigunde née Urbaniak. 

Born on 13.VIII.1913 in Stronie (Przyszowa parish). 

He studied theology in the theological seminary 
in Tarnów and on 29.VI.1939 was ordained 
by bp Edward Komar (1872, Koprzywnica – 1943, Tarnów), the then 
diocesan chapter vicar general. 

Immediately after in 1939 that was nominated 
a vicar in Czarny Potok. 

In retribution for escape of Fr Francis Dyda (d. 1969), 
Czarny Potok parish priest, and refusal to reveal 
his hiding place Thomas was beaten up by the Ger-
mans and on 28.II.1941 arrested and jailed in Nowy 
Sącz prison. 

There he was inhumanly tortured. On 13.III.1941, 
during interrogation, German guards let the dog 
onto him. When he attempted to defend himself 
from this rabid animal German Gestapo officer, 
Mr Johann Boncholdt, knocked him down to the 
ground and trampled upon him, crushing his chest 
and causing other painful injuries. 

Bleeding he was dragged from interrogation room 
onto the corridor where he soon perished. 

Hi parish priest, Fr Francis Dyda, survived German 
occupation… 

sources: 
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Tablica pamiątkowa, katedra, Tarnów Commemorative plaque, cathedral, Tarnów 

 


