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Tadeusz Śliwa, Dudziński Stanisław (1906–1974) [w:] 

Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan, pod red. Anny 

Siciak – na stronie Przemyskiej Biblioteki Publicznej 

Dudziński Stanisław (1906–1974), katecheta, kro-
nikarz życia katedry obrządku łacińskiego w Prze-
myślu w okresie II wojny światowej 

Ur. 21 VI 1906 r. w Leżajsku jako syn Michała 
i Marii. Po zdaniu matury w 1926 r. rozpoczął stu-
dia na Wydziale Humanistycznym UJK we Lwowie. 
W roku następnym wstąpił do Sem. Duch. w Prze-
myślu. Po ukończeniu studiów filozofii teologicznej 
w miejscowym Instytucie Teologicznym, 19 VI 
1932 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W ciągu na-
stępnych pięciu lat był wikarym w kilku kolejnych 
parafiach, a w związku z tym nauczycielem religii, w 
Sanoku w r. szk. 1936/1937 był katechetą w pry-
watnym żeńskim gimnazjum. Pod koniec lata 1937 
r. został mianowany wikarym katedralnym w Prze-
myślu i od razu seniorem Kolegium wikarych, wsku-
tek tego był jego reprezentantem, a także współ-
rządcą parafii pod kierunkiem oficjalnego probosz-
cza należącego do kapituły przemyskiej. W r. akad. 
1938/1939 uzyskał we Lwowie tytuł magistra teolo-
gii na podstawie pracy pt. „Dzieje katedry łacińskiej 
w Przemyślu”. W sierpniu 1956 r. został administra-
torem (w praktyce proboszczem) parafii w Jaśle. We 
współpracy z Głównym Koserwatorem zabytków 
przeprowadził remont zniszczonego wraz z miastem 
kościoła parafialnego, pochodzącego z XV w., 
i wprowadził szereg innowacji. 

Jako senior wikarych katedralnych notował naj-
ważniejsze wydarzenia związane ze sprawowaniem 
duszpasterstwa w katedrze w trakcie pierwszej 
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okupacji sowieckiej, a także w początkach okupacji 
niemieckiej. Na podstawie tej kroniki i ksiąg archi-
wum parafialnego oraz z pamięci zredagował 
„Sprawozdanie parafii katedralnej obrządku łaciń-
skiego w Przemyślu z okresu od 1 IX 1939 r. do 1 
XII 1942 r. (opublikowana w „Premislia Christia-
na”, t. 12 (2006–2007), s. 81-130; stanowi cenne 

źródło z zakresu działalności Kościoła i życia reli-
gijnego w Przemyślu w warunkach wojennych w 
latach 1939–1942).  

Zmarł 13 VII 1974 r. w 68 roku życia. Pochowany 
został na starym cmentarzu w Jaśle. 
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