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Ksiądz Franciszek STASZAŁEK 

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum 
Diecezji Tarnowskiej 

Syn Pawła, rolnika, i Marii Mokrzyckiej. 

Urodził się 18.VI.1869 r. w Cmolasie. 

Teologię studiował w Tarnowie. Święcenia kapłań-
skie przyjął 9.VII.1893 r. w kościele oo. cystersów 
w Szczyrzycu z rąk bpa Ignacego Łobosa (1827, Drohobycz – 

1900, Tarnów), ordynariusza tarnowskiego. 

Od 9.VII.1893 r. pracował jako wikariusz w Jadow-
nikach Podgórnych, w 1895 r. w Mszanie Dolnej, 
od VIII.1895 r. w Radłowie, w 1896 r. w Dąbrowie 
Tarnowskiej, gdzie później pełnił również obowiązki 
katechety. W 1902 r. był na wikariacie w Rzo-
chowie. 

W 1905 r. został kapelanem więzienia w Nowym 
Wiśniczu. 

1.IV.1908 r. objął probostwo w Rożnowie. Zwalczał 
pijaństwo. Odremontował plebanię, wybudował 
organistówkę, budynki gospodarcze. Założył „Kasę 
Stefczyka”. Starał się podźwignąć parafię z maraz-
mu i zacofania. 

8.V.1916 r. przeniósł się na probostwo w Tęgo-
borzu. Pracował z podobną gorliwością jak w Roż-
nowie. 

W czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej 
oskarżony o posiadanie broni i radia. Przeżył 
rewizję, ale 16.II.1942 r. został aresztowany przez 
gestapo i przewieziony do Nowego Sącza. 

Tego samego dnia widziano go skrwawionego, 
prowadzonego z innymi więźniami na stację 
kolejową. 

Przewieziono go do więzienia w Tarnowie. 

Po pewnym czasie został przetransportowany do 
obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie był więź-
niem nr 27402 i gdzie 16 albo 18.V.1942 r. zginął. 
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Father Francis STASZAŁEK 

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów 
Diocese Archives 

Son of Paul, the farmer, and Mary née Mokrzycka. 

Born on 18.VI.1869 in Cmolas. 

Theology studied on the theological seminary in 
Tarnów and on 9.VII.1893, in the Cystercian church 
in Szczyrzyc, was ordained by Tarnów bishop Igna-
tius Łobos (1827, Drohobycz – 1900, Tarnów). 

From 9.VII.1893 worked as vicar in Jadowniki 
Podgórne, in 1895 in Mszana Dolna, from VIII.1895 
in Radłów, in 1896 Dąbrowa Tarnowska where was 
also a catechist. In 1902 was a vicar in Rzochów. 

In 1905 became prison chaplain in Nowy Wiśnicz. 

On 1.IV.1908 became parish priest of Rożnów 
parish. Fought against drunkenness. Rebuilt the 
rectory, built organist house and various outbuild-
ings. Founded „Stefczyk Credit Union”. Attempted 
to raise the parish from stagnation and backward-
ness. 

On 8.V.1916 was moved to Tęgoborze parish as its 
parish priest. Ministered with similar zeal as in Roż-
nów. 

During II World War and German occupation was 
accused of hiding weapons and possession of a ra-
dio set. The search did not reveal anything but 
on 16.II.1942 was arrested by the German Gestapo 
and brought to Nowy Sącz prison. 

On the same day he was seen bloodied being led 
together with other prisoners to the railway 
station. 

He was transported to the Tarnów prison. 

After some time he was taken to Auschwitz 
concentration camp where he was prisoner 
no 27402 and where on 16 or 18.V.1942 perished. 
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Tablica pamiątkowa, katedra, Tarnów Commemorative plaque, cathedral, Tarnów 

 


