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Ksiądz Czesław RYDZEWSKI 

Dzięki uprzejmości autora, Jerzego Rydzewskiego. 

Opracowano na podstawie akt rodzinnych i archiwalnych 
archiwów państwowych 

Ks. Czesław Rydzewski urodził się parafii rzymsko 
katolickiej w dniu 12 lipca 1873 w Opatówku. 

Rodzicami jego byli ojciec Julian Rydzewski 
urodzony w dniu 12 czerwca 1839 i Zuzanna 
z domu Jaworska urodzona 11 sierpnia 1839 roku 
(dane archiwum Państwowe w Kaliszu ul. Złota 43 oddz. Księgi stałej 

ludności 1872- 1917.sygn. archiwum 409). 

Rodzina miała pochodzenie szlacheckie. Ojciec 
z zawodu nauczyciel nauczał w szkole elementarnej 
w Opatówku powiat kaliski. Tam też po uzyskaniu 
odpowiedniego wieku pobierał naukę w szkole 
powszechnej. 

Miał czterech braci Kazimierza, Jarosława, 
Mieczysława i Bronisława. W Opatówku tak samo 
jak jego bracia Ks. Czesław Rydzewski ukończył 
szkołę elementarną. 

Rodzice Ks. Czesława byli patriotami dzięki temu 
wszyscy ich synowie otrzymali staranne 
wykształcenie i wychowanie patriotyczne. 

Po ukończeniu szkoły elementarnej uczęszczał 
w seminarium duchownym (brak danych 
o seminarium). 

Po jego ukończeniu objął parafię w kościele 
Parafialnym Św. Bartłomieja w Chęcinach Diecezja 
Kielce. Tam też została pochowana jego mama 
Zuzanna Rydzewska. 

Potem przeniósł się do parafii w Bedlnie powiat 
Kutno. Często przebywał tam ze swoją rodzoną 
i braćmi. 

Po wybuchu wojny w wyniku akcji germanizacyjnej 
najpierw ograniczono liczbę nabożeństw 
w miejscowym kościele. W 1941 r. zaaresztowano 
proboszcza parafii Bedlno - księdza Czesława 
Rydzewskiego [i zawieziono do obozu 
koncentracyjnego Dachau – ed.]. Otrzymał numer 
więzienny 28027. 

W dniu 25 maja 1942 został zamordowany 
w komorze gazowej. 

W roku 1942 Niemcy, pod groźbą najsurowszych 
rygorów karnych, spędzili okoliczną ludność polską 
i kazali rozebrać miejscowy kościół. 

Ks. Czesław Rydzewski w dowód śmierci 
męczeńskiej umieszczony został na tablicy pod 
chórem w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie na Starym Mieście. 

Father Czeslaus RYDZEWSKI 

thanks to author, Mr Jerzy Rydzewski, kindness 

Based on family and state archives. 

Fr Czeslaus Rydzewski was born on 12th July 1873 
in Opatówek in Roman-catholic family. 

Hi parents were Julian Rydzewski, born on 
12th June 1839, and Susanne (Zuzanna) nee 
Jaworska, born on 11th August 1839 (from State Archives 

in Kalisz, 43 Złota str., population records of 1872- 1917 – 

arch. no409). 

Family was of noble origin The father, a teacher, 
taught in elementary school in Opatówek (Kalisz 
county). There he was educated in a public school. 

He had four brothers: Casimir, Jaroslav, Mieczylaus 
and Bronislaus. He finished the same school as his 
brothers: Opatówek primary school. 

His parents were patriots and all their sons 
received patriotic upbringing and education [very 
important, for their were born during partition 
of Poland, in the region ruled by Russians – ed.] 

After elementary school he enrolled into 
a theological seminary (place – unknown). 

After ordination became a vicar in st Bartholomew 
parish church in Chęciny (Kielce diocese). 
In Chęciny his mother, Zuzanna, was buried. 

Next he moved do Bedlno parish in Kutno county. 
He often entertained there his family and brothers. 

After the II World War outbreak the occupants- 
Germans – initiated a germanisation action and 
started from limiting the numer of Holy Masses 
in the local church. In 1941 they arrested Czeslaus 
Rydzewski, the parish priest of Bedlno [and took 
him to the Dachau concentration camp – ed.]. 
There he got 28027 prisoner number. 

On 25 of May 1942 he was murdered in a gas 
chamber. 

In 1942 Germans, threatening dire consequences, 
including death penalties, dragged everybody from 
local villateges and ordered to demolish the Bedlno 
parish church. 

The name of fr Czeslaus Rydzewski has been placed 
on a commemorative plaque, under the choir, 
in st John the Baptist arch-cathedral basilica 
in Warsaw (Old Town) among martyrs of the II 
World War. 
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Od lewej górny rząd: Bronisława Rydzewska- córka Kazimierza 
Rydzewskiego, Wacława Rydzewska, Henryk Rydzewski - syn 
Kazimierza Rydzewskiego, ks. Czesław Rydzewski -syn Juliana i Zuzanny 
Rydzewskich (naszych pradziadków). Poniżej od lewej NN, nasza 
prababka Zuzanna Rydzewska. 

top row from left: Bronislava Rydzewska- Casimir Rydzewski daughter, 
Vaclava Rydzewska, Henry Rydzewski - Casimir Rydzewski’s son, 
fr Czeslaus Rydzewski -Julian and Susanne Rydzewski’s son (our 
grandparents). Below, from the left: NN, our grandmother Susanne 
Rydzewska. 

 
Ks. Czesław Rydzewski i i jego bracia. 

Od lewej u góry: ks. Czesław Rydzewski, Mieczysław Rydzewski (oficer 
rosyjski budowniczy kolei polsko rosyjskej do Warszawy), Kazimierz 
Rydzewski (aktor teatru w Warszawie). Poniżej następni bracia 
Jarosław Rydzewski przemysłowiec, Bronisław Rydzewski 
(przemysłowiec warszawski; zaopatrywał wojska w wojnie polsko 
rosyjskiej w 1920 w mundury, wyżywienie, broń; budowniczy 
przemysłu węglowego w Dąbrowie Górniczej; handlowiec). 

Fr Czeslaus Rydzewski and his brothers. 

Top from left: Ks. Czesław Rydzewski, Mieczysław Rydzewski (Russian 
army officer, builder of Polish-Russian railway line to Warsaw, Casimir 
Rydzewski (actor of Warsaw theatres). Below: Jaroslav Rydzewski 
industrialist, Bronislaus Rydzewski (Warsaw industrialist; delivered 
uniforms, food and weapons to the Polish army in Polish-Russian war 
of 1920; creator of coal industry in Dąbrowa Górnicza; salesman). 
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Kazimierz Rydzewski wraz z synami. 

Od lewej: Kazimierz Rydzewski, Henryk Rydzewski, Wacław Rydzewski, 
Aleksander Rydzewski, Kazimierz Rydzewski, Włodzimierz Rydzewski. 
Rok 1920 synowie walczyli w wojnie polsko ruskiej. 

Casimir Rydzewski with sons. 

From the left: Casimir Rydzewski, Henry Rydzewski, Vaclaus 
Rydzewski, Alexander Rydzewski, Casimir Jr. Rydzewski, Wlodimir 
Rydzewski. In 1920 all Casimir’s sons took part in Polish-Russian war. 

 


